
155

Existem razões para se continuar a usar manuais no ensino de línguas?
Algumas conclusões sobre o seu papel atual e funcionalidade*

Catarina Castro
Universidade Nova de Lisboa, FCT (Portugal)

Resumo
O artigo apresenta algumas conclusões sobre o papel que o manual continua a desempenhar no
ensino de segundas línguas em muitos contextos educativos e em espaços geográficos variados,
enunciando um conjunto de vantagens e desvantagens que lhe têm sido associadas, mas tam-
bém questionando a metodologia que tende a ser adotada na maioria dos materiais dirigidos ao
ensino de segundas línguas.
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Are There Any Reasons to Keep on Using Textbooks in Language Teaching?
Some Conclusions on Their Role and Functionality

Abstract
This article seeks to present some conclusions on the role that textbooks still play in second
languages classrooms, in many educational settings and in different geographic areas, enuncia-
ting a set of advantages and disadvantages that several authors have pointed out, but also ques-
tioning the methodology that tends to be adopted in most materials designed for second
language learning.
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1. Introdução
Dada a importância que os materiais didáticos assumem no processo de
aprendizagem de uma segunda língua (L2)1 é surpreendente que o seu desen-
volvimento (i.e. o processo de produção e de uso) apenas tenha sido reconhe-
cido como área relevante de investigação a partir dos anos noventa
(Tomlinson, 2012: 144) , altura em que deixa de se centrar, essencialmente,
no estabelecimento de critérios de avaliação, seleção ou elaboração e passa a
ser um campo que procura aprofundar o modo como os materiais podem fa-
cilitar a aquisição de L2.

É importante sublinhar, contudo, que na literatura recente sobre o de-
senvolvimento de recursos didáticos para o ensino e aprendizagem de L2, o
conceito de “material” é usado com vários sentidos, sem que haja uma definição
que reúna unanimidade. Assim, em sentido lato (e.g. Tomlinson, 1998, 2003,
2012), o conceito é empregado para referir tanto materiais impressos (e.g. ma-
nuais, jornais) como não impressos (e.g. plataforma online) , desde que possam
ser usados para facilitar a aquisição da língua-alvo (i.e. a língua de aprendiza-
gem): “[materials for language learning] : anything that can be used to facilitate
the learning of a language, including coursebooks, videos, graded readers, flash
cards, games, websites and mobile phone interactions, though, inevitably, mu-
ch of the literature focuses on printed materials” (Tomlinson, 2012: 143).

Por sua vez, em um sentido mais restrito, o conceito de “material” é,
apenas, usado para designar materiais textuais que foram elaborados, especifi-
camente, com finalidades pedagógicas (McGrath, 2002: 7) ; ou, ainda, para
referir a combinação entre dados textuais (incluindo material impresso e não
impresso) e a atividade linguística neles baseada (Mishan, 2005: xii) .

No presente trabalho, embora consideremos fundamental usar vários
recursos para promover a aprendizagem e maximizar as oportunidades de ex-
posição à língua e cultura-alvo, usaremos o conceito de “material” para nos
referirmos, em particular, a manuais, isto é, material textual que tenha sido
especificamente elaborado para ensinar e aprender a língua (McGrath, 2002:
7) , pelo facto de este tipo de recurso continuar a ser amplamente usado em

1. O conceito de segunda língua (L2) será usado para referir qualquer outra língua que o indi-
víduo tenha adquirido depois da língua materna (L1 ) .
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diferentes contextos de aprendizagem, embora a sua funcionalidade e necessi-
dade tenda a ser cada vez mais questionada, à medida que a propagação de
novas tecnologias se tem vindo a intensificar e a permitir o acesso a recursos e
fontes de aprendizagem que superam, a muitos níveis, as suas potencialidades
mais limitadas.

Não obstante, embora o recurso a material eletrónico permita um aces-
so rápido a recursos informativos ilimitados, a rapidez com que as mudanças
se processam e a efemeridade dos recursos pode levar a uma rendição à tecno-
logia, como sublinha Maley (2011 : 392); ou, ainda, a uma excessiva depen-
dência a novas tecnologias e a algumas sobrevalorizações, como aponta
Mukundan (2008: 109) ao referir que “multimedia can provide the wrong
signals to people in education who believe that multimedia can drive pedago-
gically sound methodology”, enquanto Reinders e White (2010: 68), de forma
mais moderada, sustentam que os efeitos positivos da aprendizagem assistida
por computador dependem do modo como a tecnologia é implementada.

Entre os aspetos negativos associados a recursos eletrónicos, parece-nos
haver, em particular, o perigo de diminuição de momentos de interação pre-
sencial, cujos efeitos positivos decorrem, designadamente, de determinadas
características do feedback e da linguagem corporal, entre outros aspetos que
continuam a ser investigados (Mackey, 2012: 47) , pelo que, no presente, pen-
samos que os recursos eletrónicos devem funcionar, sobretudo, com um com-
plemento importante do trabalho realizado em sala de aula (Schrooten, 2006:
150) , sobretudo, como fonte de novo input.

2. Polarização do debate em torno do papel desempenhado pelos manuais
Nos anos oitenta, o debate em torno da utilidade dos manuais começa a ga-
nhar relevo, como ilustra o artigo de Allwright (1981 ) intitulado “What Do
We Want Teaching Materials For”, no qual o autor sustenta que, apesar de o
manual poder apoiar o professor, também lhe retira iniciativa, ao pressupor
que existe algures um “especialista” capaz de resolver as dificuldades inerentes
ao processo de aprendizagem, e sublinhando que a gestão do processo de en-
sino e aprendizagem é demasiado complexa para ser satisfatoriamente efetua-
da com base, exclusivamente, em um conjunto de decisões incluídas no
manual didático.
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Desde a publicação do artigo de Allwright (1 981 ) até à atualidade
(e.g. Tomlinson, 201 2) têm surgido várias contribuições, a favor e contra
a utilização de manuais, polarizando-se o debate entre os que o veem co-
mo um instrumento de controlo cultural, ideológico e institucional, su-
portado por uma vasta gama de interesses comerciais e, implicitamente,
prescritivo e limitador da criatividade do estudante e do professor; e os
que defendem que a sua existência garante, ao professor e ao estudante, o
acesso a uma variedade de materiais estruturados e elaborados por profis-
sionais, que libertam o professor desta atividade, para além de contribuí-
rem para o desenvolvimento e treino profissional do docente (Bell e
Gower, 1 998: 1 1 6) .

Entre as principais objeções à utilização de manuais destaca-se, as-
sim, o facto de refletir um grau de autoridade que torna difícil a sua adap-
tação, como sublinha Littlejonh (1 992: 283) ao sustentar, ainda, que
muitas das características dos materiais refletem uma perceção negativa face
às capacidades dos intervenientes (como a falta de planeamento e má ges-
tão das aulas por parte dos professores, ou a desmotivação dos estudantes) ,
assumindo que esses problemas ficariam resolvidos quando a elaboração de
materiais é atribuída a outras pessoas. No mesmo sentido, Hutchinson e
Torres (1 994: 31 5) , ainda que reconheçam vantagens associadas ao uso de
manuais, também apontam alguns aspetos negativos, nomeadamente, o
facto de remeterem o professor para um papel menos ativo e participativo
no processo de ensino e aprendizagem, bem como a tendência para a uni-
formização de programas e abordagens, que retira iniciativa e poder ao
professor.

A questão da descontextualização, uniformização e (in)adequação
ao público-alvo é, igualmente, destacada por vários autores (e.g. Mukun-
dan, 2009; Tomlinson, 201 0) , para quem os manuais dificilmente corres-
pondem às necessidades e desejos dos seus utilizadores, limitando-se a
oferecer uma ilusão de sistematização ou de progressão e servindo, sobre-
tudo, para impor ordem e controlo, para além de serem elaborados de
modo a satisfazer as necessidades do sistema educativo e dos professores,
em detrimento das reais necessidades e desejos dos estudantes que podem
variar não só em função da sua língua materna, mas também do espaço
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cultural e da própria cultura académica, condicionando a forma como o
estudante adere e valoriza uma determinada atividade didática2.

Dada a importância que a adequação ao contexto de aprendizagem de-
sempenha, alguns autores têm apontado algumas vantagens associadas à elabo-
ração de materiais pelos próprios professores que, como sublinha Byrd (1995:
15) , têm não só capacidade, como se encontram em uma posição privilegiada
para o fazer, podendo, inclusivamente, adequar os materiais às necessidades
individuais dos estudantes, personalizar os materiais e atualizá-los facilmente.

A possibilidade de o professor elaborar os respetivos instrumentos de
trabalho tem sido, de facto, explorada em várias experiências positivas, como
relata Tomlinson (2012: 155) , destacando alguns trabalhos como o de
Hewings (2010) , que implementou um projeto de desenvolvimento de escrita
académica em uma universidade inglesa; o de Mason (2010) , que analisa os
resultados do uso de materiais elaborados pelo professor para ministrar um
curso de cultura inglesa em uma universidade na Tunísia; assim como o de
Trabelsi (2010) , que discute os resultados do recurso a corpora, também em
uma universidade na Tunísia; ou ainda, o de Troncoso (2010) , que analisa a
eficácia do recurso a materiais elaborados pelo professor, com a finalidade de
desenvolver a competência intercultural de estudantes espanhóis3.

Não obstante, apesar de a elaboração de materiais pelos professores
permitir assegurar uma melhor contextualização e adequação dos materiais às
necessidades dos estudantes, têm também sido apontadas algumas desvanta-
gens (e.g. Block, 1991 ; Harmer, 2001 ; Howard e Major, 2004), em particu-
lar, o facto de os materiais comerciais seguirem um fio condutor que garante
coesão, transmitindo segurança a professores e estudantes, contrariamente ao
que se verifica em materiais elaborados pelo professor, que podem revelar falta

2. McGrath (2002: 19-21 ) , por exemplo, descreve alguns fatores, associados não só ao estudan-
te, mas também ao professor, à Instituição e ao contexto de aprendizagem que devem ser anali-
sados no momento de seleção de um determinado manual.

3. Para além da elaboração de materiais pelos professores, existem, ainda, relatos de alguns pro-
jetos em que os responsáveis pela elaboração dos materiais são os próprios estudantes (e.g. Jen-
sen e Hermer, 1998; Verhelst, 2006); e ainda experiências de substituição de materiais
comerciais por outro tipo de abordagens, como o recurso à expressão dramática (e.g. Park,
2010) e à resolução de problemas (e.g. Mishan, 2010) .
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de coerência, carecer de um princípio organizativo geral e não assegurar a ne-
cessária progressão da aprendizagem, revelando, ainda, maior probabilidade de
conterem erros, para além de a falta de atualização pedagógica dos docentes
poder levar a que critérios importantes de elaboração não sejam contemplados.

Assim, embora uma das principais limitações dos materiais comerciais
consista no facto de serem, por vezes, inadequados a contextos culturais ou
educacionais específicos e apesar de os professores, de um modo geral, revela-
rem competências para elaborar os próprios recursos (Byrd, 1995: 15) , parece
ser ainda limitado o acesso a informação atualizada para a sua elaboração, ou
a experiências e exemplos de materiais eficazes que ajudem o professor a não
se basear, exclusivamente, na sua intuição e experiência.

Para além das objeções referidas, alguns autores (e.g. Gray, 2002; Fergu-
son, 2003; Block, 2006) vão ainda mais longe e apontam várias críticas à ideo-
logia que se encontra subjacente aos manuais (em particular, os que se dirigem
ao ensino do inglês como língua estrangeira), descrevendo-os como veículos de
promoção de valores ocidentais, muitas vezes superficiais e reducionistas na in-
tegração de tópicos e na disponibilização de experiências linguísticas, mas tam-
bém na tendência que revelam para a neutralidade e que se reflete,
nomeadamente, na representação lacunar e estereotipada da realidade em que os
estudantes vivem e na apresentação de um mundo descrito como: “safe, clean,
harmonious, benevolent, indisturbed, and PG-rated” (Wajnryb, 1996: 291 ).

No mesmo sentido, ao analisar as mensagens culturais subjacentes ao
conteúdo proposto por manuais dirigidos ao ensino do inglês como língua
estrangeira, Gray (2002: 157) destaca, entre outros aspetos, a tendência para a
uniformização, descontextualização e omissão de certos temas, que se traduz
em uma abordagem não sexista e politicamente correta:

all ELT publishers provide their coursebook writers with sets of guide-
lines with regard to content. These guidelines tend to cover two areas:
inclusivity and inappropriacy. The first refers to the need for a non-se-
xist approach to the way in which men and women are represented
throughout the coursebook, while the second refers to those topics
which writers are advised to avoid so as not to offend the perceived
sensibilities of potential buyers and readers.
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Também Mukundan (2009: 96) considera o manual como um instrumento
de propagação de valores, referindo a existência de uma “agenda” para a sala
de aula “in which the teacher is orchestrated by the textbook writer to create
a zoo-like environment, where learners behave like caged animals, performing
planned tricks for the animal trainer”.

Relativamente às críticas referidas, e perante a inevitabilidade — como
refere Tomlinson (2012: 157) — de o manual refletir uma determinada pers-
petiva sobre o ensino e a aprendizagem, bem como da língua-alvo, da cultura
que representa e da própria visão do mundo do seu autor, pensamos ser fun-
damental promover, em sala de aula, uma consciência crítica em relação ao
modo como este tipo de posicionamento se manifesta nos manuais utilizados.

3. Resultados da análise de manuais
Com a finalidade de conhecer mais profundamente as características de al-
guns materiais usados na aprendizagem de línguas românicas, passamos a
apresentar algumas conclusões que decorrem, em particular, de uma análise
efetuada a oito manuais de nível inicial4, adotados em contexto universitário5

para o ensino de quatro línguas românicas (português, espanhol, francês e ita-
liano)6, destacando o modo como os princípios de elaboração se traduzem ao
nível do papel que atribuem ao estudante, ao professor e ao próprio manual
no processo de aprendizagem e na metodologia.

4. Os manuais analisados foram os seguintes: manuais de italiano (Campus Italia e Universita-
lia) ; manuais de espanhol (Destino Erasmus e Con dinámica) ; manuais de francês (Rond Point
e Alter ego) ; manuais de português (Olá, Portugal! e Português XXI-1 ) .

5. Todos os manuais foram adotados, nos anos letivos de 2010/2011 e 2011 /2012, em cursos
de línguas ministrados no Centro de Línguas (Sprachenzentrum) da Universidade Livre de
Berlim, o que foi aferido com base em um levantamento informal efetuado junto dos respeti-
vos professores. Os manuais analisados encontram-se também disponíveis, para estudo autóno-
mo, no Centro de Autoaprendizagem de Línguas da Universidade Livre de Berlim. Cf.
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/.

6. Os manuais de italiano (Campus Italia e Universitalia) e um dos de espanhol (Con dinámica)
foram elaborados, especificamente, para estudantes universitários alemães. O manual Destino
Erasmus dirige-se a estudantes universitários que podem ter várias nacionalidades e os manuais
Rond Point e Olá, Portugal!, embora se dirijam a um público jovem-adulto alemão, não foram
elaborados para um contexto universitário, podendo ser usados também em contextos como Ins-
titutos de Línguas. Os restantes manuais dirigem-se apenas a um público adulto ou jovem adulto.
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Sublinhamos também que a finalidade da análise consistiu, apenas, em
fazer um levantamento das características metodológicas adotadas em cada
manual, não estando em causa fazer qualquer tipo de avaliação sobre o seu
potencial de adequação ao público-alvo ou os efeitos na aprendizagem, que
dependem de fatores muito mais amplos e complexos. Este objetivo justifica,
igualmente, a escolha da grelha de análise elaborada por Littlejohn (1998,
2011 ) , que se destina a descrever materiais dirigidos ao ensino de segundas
línguas, com base em critérios que permitem efetuar uma análise, sem que es-
ta traduza a perspetiva do autor quanto às características que os materiais de-
vem apresentar, como se verifica em muitos outros instrumentos equivalentes
(e.g. Cunningsworth, 1995; Byrd, 2001 ; McGrath, 2002; Harmer, 2007) .

O processo de análise incidiu em duas dimensões do manual: a publi-
cação e o design. A publicação refere-se à parte tangível do manual, enquanto
o design diz respeito ao pensamento subjacente ao material, isto é, à sua “filo-
sofia” (Littlejohn, 2011 : 184) , para a qual assume particular importância tu-
do o que os estudantes são solicitados a fazer e o papel que os manuais
reservam para si próprios, já que podem pretender gerir todo o processo de
aprendizagem, transmitindo orientações detalhadas sobre o modo como pro-
fessores e estudantes devem agir, ou limitar-se a fornecer ideias gerais, que os
professores e estudantes são encorajados a desenvolver ou complementar.

As duas dimensões referem-se, portanto, a aspetos bastante distintos do
material, tendo a análise decorrido gradualmente, ao longo de três fases, par-
tindo de um levantamento de dados relativamente acessível e avançando, de-
pois, para níveis mais abstratos que exigiram inferências, juízos subjetivos
graduais e uma avaliação das várias componentes do material, antes de se po-
der chegar a conclusões.

Quanto a resultados, a análise que efetuámos mostra, fundamental-
mente, que os manuais tendem a apresentar grandes variações entre si (quan-
to ao número de componentes associadas, número de unidades e de tarefas
propostas, horas de trabalho previstas, línguas usadas, etc.) e que, globalmen-
te, preconizam princípios metodológicos relevantes — que se traduzem, de-
signadamente, na importância atribuída à adequação (de temas e tarefas) ao
público-alvo, à interação, à cooperação entre os estudantes e, ainda, à promo-
ção da autonomia — embora, com base em uma amostra de quase oitocentas
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tarefas, tenhamos aferido algumas incongruências que se traduzem no facto
de, frequentemente, as propostas de trabalho não refletirem as orientações de
que, supostamente, partem.

Consideramos, no entanto, que em alguns casos (em particular, no que
diz respeito à pouca autonomia concedida aos estudantes) este desfasamento
pode ser atribuído ao facto de os manuais se dirigirem a níveis iniciais de
aprendizagem e de os instrumentos de trabalho tenderem a recorrer a tarefas
mais fechadas, assim como à disponibilização de guiões e de respostas contro-
ladas, com a finalidade de assegurar uma base de orientação aos estudantes
que, embora compreensível, nos parece em alguns casos excessiva, uma vez
que acaba por limitar o trabalho de experimentação e de testagem de hipóte-
ses sobre a língua-alvo de que os estudantes poderiam beneficiar.

Por outro lado, e apesar de desconhecermos, mais profundamente, os
procedimentos adotados pelos respetivos autores, julgamos que as variações e
incoerências referidas podem ser o resultado da quase inexistência de instru-
mentos de referência comuns (para além do QECR, 2001 ) , que apoiem os
responsáveis pela elaboração de materiais, bem como do recurso à intuição e
experiência que os autores tendem a fazer (Tomlinson, 2013: 15) ou, em al-
guns casos, do envolvimento de vários autores no processo de elaboração.

Por fim, destacamos o facto de todos os manuais analisados apresenta-
rem maior incidência de tarefas com foco no sentido, em detrimento de um
foco em regras e regularidades, e de a organização das secções em cada unida-
de decorrer, normalmente, em função de momentos de apresentação, prática
e produção, o que nos parece refletir a influência de algumas assunções atuais
sustentadas pela Abordagem Comunicativa (Richards, 2006: 24) , na sua ver-
são mais moderada, cujos princípios são, atualmente, questionados, por abor-
dar o ensino da língua como uma série de “produtos” que podem ser
adquiridos sequencial e cumulativamente, quando a investigação tem mostra-
do que os estudantes não adquirem a língua deste modo e que, pelo contrá-
rio, constroem uma série de sistemas (que compõem a designada interlíngua) ,
os quais vão sendo, gradualmente, gramaticalizados e reestruturados à medida
que novas características da língua-alvo são incorporadas.

Os dados referidos levam-nos, assim, a concluir que os manuais anali-
sados (dirigidos ao ensino de línguas românicas como segunda língua em
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contexto universitário) poderiam beneficiar muito mais com a integração dos
resultados apurados pela investigação na área da Aquisição de Segundas Lín-
guas, cuja aproximação poderia contribuir para uma maior sustentação dos
dois domínios.

4. A perspetiva dos professores
Independentemente das limitações apontadas aos manuais, vários estudos
mostram, de facto, que a maioria dos professores de línguas, em diferentes es-
paços geográficos, continua a recorrer a este instrumento de trabalho em sala
de aula (Tomlinson, 2012: 158) .

Esta constatação aplica-se igualmente ao ensino de Português Língua
Estrangeira (PLE), em que nos iremos focar agora, sendo possível concluir,
com base em alguns inquéritos e entrevistas a docentes que ensinam português
em universidades estrangeiras (entre 2004 e 2006), que os manuais constituem
um instrumento de apoio à docência (Baptista et al., 2007: 165) e desempe-
nham um papel importante nas práticas dos professores portugueses “substi-
tuindo-se, frequentemente, a programas pré-estabelecidos ou servindo de
orientação para a planificação de unidades lectivas” (Costa e Madeira, 2009:
140), sendo usados sistematicamente como base do ensino, ainda que apenas
uma minoria dos docentes faça uma avaliação positiva dos manuais utilizados:

A maioria dos leitores considera, de modo geral, que a oferta de ma-
nuais existente é insuficiente e pouco diversificada, sendo os materiais
descritos como de fraca qualidade, com muitas limitações, erros e
omissões. Além disso, são considerados pouco adequados a públicos
universitários e às suas condições específicas de aprendizagem (Costa e
Madeira, 2009: 143) .

De facto, na fase atual de desenvolvimento de materiais em Portugal, conti-
nua a ser notória a pouca adequação ao contexto específico de aprendizagem,
em particular, dos manuais usados no ensino do português como L2 em con-
texto universitário, uma situação que, do nosso ponto de vista, poderia ser
corrigida mediante um trabalho conjunto entre as editoras e os docentes de
português que trabalham nos referidos contextos e conhecem as especificida-
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des do público-alvo, com a finalidade de elaborar materiais dirigidos a estu-
dantes com necessidades comuns e perfis semelhantes, mas que sejam sufici-
entemente flexíveis de modo a permitir a sua adaptação ao contexto específico
de aprendizagem, e que integrem, também, orientações dirigidas aos docentes
sobre o modo como estes podem aferir e suprir, localmente, outro tipo de ne-
cessidades.

A flexibilidade continua a ser, assim, uma das soluções apontadas para
colmatar as limitações inerentes ao uso de manuais, havendo, atualmente, vá-
rias propostas com este objetivo que preveem, por exemplo, a possibilidade de
escolha ao nível do conteúdo, ordem, ritmo e procedimentos (e.g. Maley,
2008) ; ou que sugerem a adaptação do manual com base em estratégias de
adição, eliminação, modificação, simplificação e reorganização (e.g. McDo-
nough e Shaw, 2003; Tomlinson e Masuhara, 2004); assim como a integração
de textos não didatizados, acompanhados por um conjunto de procedimentos
pedagógicos que possam ser aplicados aos materiais de modos diferentes (Ma-
ley, 1998) ; e, ainda, o recurso a abordagens que valorizem o diálogo entre os
estudantes e o professor (e os estudantes entre si) , como meio de facilitar a
aprendizagem (e.g. Thornbury e Meddings, 2001 ) ; ou, também, modos alter-
nativos e complementares de acesso a conteúdo, como novas tecnologias (e.g.
McGrath, 2002; Tomlinson, 2012) e corpora (e.g. Mishan, 2005) .

5. Conclusão
O recurso ao manual para o ensino de L2 continua a ser uma questão com-
plexa a que se encontram associadas inúmeras vantagens e desvantagens. En-
tre as principais objeções destaca-se a dificuldade em corresponder a
necessidades específicas de aprendizagem, a rigidez que o manual impõe ao
processo de ensino e aprendizagem, limitando a criatividade do professor e do
estudante, assim como o facto de privilegiar um discurso neutro e politica-
mente correto, refletindo um conjunto de valores e atitudes que privilegiam e
propagam um determinado tipo de sociedade, em detrimento de outras pers-
petivas. Quanto aos aspetos positivos, assinala-se o facto de o manual oferecer
uma orientação e finalidade para o processo de ensino de aprendizagem, bem
como uma estrutura e base de segurança a partir da qual os professores e estu-
dantes podem trabalhar.
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Independentemente dos argumentos referidos, a verdade é que o ma-
nual continua a ser um instrumento amplamente utilizado em vários espaços
geográficos, o que parece traduzir uma necessidade de professores e estudan-
tes, pelo que pensamos ser importante continuar a haver investimento na ela-
boração de manuais e de outros materiais comerciais, desde que
cientificamente sustentados e adequados ao público-alvo, embora também
consideremos fundamental que os cursos de formação preparem os professo-
res de línguas para a elaboração dos seus próprios recursos e os informem so-
bre a existência de abordagens alternativas com que se poderão sentir
motivados em trabalhar.

Em termos de abordagens pedagógicas, é também notório o facto de
muitos materiais atuais dirigidos à aprendizagem de L2 continuarem a basear-
-se em uma metodologia de apresentação, prática e produção (Richards, 2006:
8) , que se sustenta na crença de que o foco em estruturas específicas conduz à
aprendizagem e à automatização, embora, segundo vários autores (e.g. Skehan,
1996) não tenha, atualmente, credibilidade, apesar de ser compatível com al-
guns dogmas educativos, que tendem a não dar prioridade à comunicação, a
reforçar o controlo do professor e a recorrer a procedimentos treináveis.

A falta de sustentação teórica da generalidade dos materiais dirigidos à
aprendizagem de línguas tem, assim, suscitado várias críticas que incidem, em
particular, na referida focalização em formas isoladas (e.g. Long, 1991 ; R. El-
lis, 2001 ) e na adoção do método de apresentação, prática e produção (e.g.
Willis & Willis, 2007; Tomlinson, 2010, 2012) , mas também tem motivado
o surgimento de propostas alternativas, entre as quais se destacam algumas
ideias inovadoras, como abordagens de consciencialização linguística (e.g. Bo-
litho, 2003; Bolitho & Tomlinson, 2005; Tomlinson, 2007, 1994), em que
os estudantes são conduzidos a experienciar um texto de modo holístico, pas-
sando depois à análise e descoberta de aspetos linguísticos; ou, ainda, aborda-
gens que valorizam a experiência de uso da língua e em que os estudantes são
solicitados a responder aos textos de modo pessoal, antes de os explorarem
através de atividades criativas e analíticas (e.g. Tomlinson, 2003) .

Neste âmbito, entre as várias propostas existentes, destacamos, igual-
mente, alguns autores, como R. Ellis (1998, 2003, 2011 ) , Van den Branden
(2006) e Willis & Willis (2007), que têm sustentado a adoção de abordagens
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baseadas em tarefas, em que os estudantes aprendem a língua mediante o de-
sempenho de atividades centradas, primeiramente, no sentido, existindo, de
facto, uma base psicolinguística assim como um conjunto de fundamentos e
de evidências empíricas que sustentam a escolha de “tarefas” como base para o
ensino e aprendizagem de L2, embora tenha havido, ainda, poucas tentativas
para implementar este tipo de ensino em contextos institucionais, ou para
elaborar manuais e outros materiais que reflitam a sua adoção, como consta-
tam R. Ellis (2003: 336) e Tomlinson (2012: 160) , nomeadamente, em Por-
tugal, onde não parece haver, ainda, uma tradição de uso de tarefas no ensino
de língua, como verifica Dias (2008: 43) .

Concluímos, em suma, que os manuais continuam a desempenhar um
papel importante no ensino de línguas, embora fosse importante explorar ou-
tro tipo de abordagens, à luz dos resultados apurados pela investigação na área
da Aquisição de Segundas Línguas, o que contribuiria para uma maior sus-
tentação dos dois domínios.
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