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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar como são usadas as 
abordagens reativa e proativa (Doughty e Williams, 1998) por professores 
no ensino de aspectos gramaticais. A pesquisa tem como participantes dois 
professores formados e dois em formação. Os dados foram coletados em 
três horas de aulas gravadas de cada professor. Os resultados mostram 
uma diferenciação no uso dessas abordagens pelos participantes da 
pesquisa. 
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1. Introdução 
 

O ensino de gramática tem sido foco de várias pesquisas na área de 
ensino e aprendizagem de segunda língua e língua estrangeira (Dutra e 
Mello, 2004; Almeida, 2003; Hinkel e Fotos, 2002; Ellis, 2002; Carazzai, 
2002; Borg, 1998a, 1998b, 1999, 2001a, 2001b; Gil 1997, 1999, 2000). O 
que pode ser percebido, é que apesar de o ensino de gramática ter, ao longo 
dos anos, oscilado entre épocas em que era supervalorizado e outras em 
que era abolido, hoje em dia já se acredita que para que os alunos possam 
vir a desenvolver a competência comunicativa de forma satisfatória, não se 
pode ignorar que em alguns momentos se deva focalizar em gramaticais em 
sala de aula. 

Vários pesquisadores defendem, portanto, a adoção de uma 
abordagem foco na forma (Long, 1991; Doughty e Williams, 1998; Doughty 
e Varella, 1998; entre outros) em oposição a uma abordagem foco no 
significado ou foco nas formas (Long, 1991). Segundo Long (1991), a 
abordagem foco na forma  (FonF) parte de situações comunicativas (por 
exemplo, execução de tarefas) durante as quais surge a necessidade de 
algum tipo de foco na forma. O professor pode, então, a partir da percepção 
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da necessidade de seus alunos optar por trabalhar especificamente a sua 
competência lingüística. 
 
 
 
 
 
2. Abordagem proativa vs. Reativa 
 

A abordagem foco na forma assim como definida por Long (1991) não 
considera a possibilidade de o professor definir a priori quais aspectos 
gramaticais serão trabalhados em sala de aula. Todavia, para as autoras 
Doughty e Williams (1998), essa decisão de como e quando abordar 
aspectos gramaticais são escolhas pedagógicas feitas pelos professores. As 
autoras acreditam que o professor pode decidir focalizar em uma 
determinada estrutura lingüística antes do problema surgir em sala de 
aula ou após perceber as dificuldades de seu alunos, ou seja, os 
professores podem adotar uma abordagem proativa ou reativa ao 
trabalhar a gramática em sala de aula. 

Ainda segundo as autoras “a abordagem reativa requer que o 
professor perceba e esteja preparado para lidar com várias dificuldade de 
aprendizagem que possam surgir”1 (Doughty e William, 1998: 198), ou 
seja, o professor deve estar muito atento para detectar os problemas e 
adotar estratégias que colaborem para a sua superação. 

A abordagem proativa e reativa podem ser utilizadas para o ensino de 
qualquer aspecto gramatical da língua estrangeira (Doughty e Williams, 
1998). Entretanto, neste trabalho a utilização de uma ou outra abordagem 
enfocará o uso de termos gramaticais. Além disso a abordagem proativa e 
reativa neste trabalho está relacionada, especificamente, ao fato de que as 
escolhas dos professores em utilizar os termos gramaticais podem partir 
do professor ou ser motivada pela interação em sala de aula. 

A utilização dos termos gramaticais pode surgir quando o professor 
fala sobre de alguma forma lingüística. Se ele usar explicitamente esses 
termos (por exemplo, substantivo, verbo) ele implementará em seu 
discurso metalingüístico a dimensão explícita (Cicurel, 1984, 1985; 
Almeida, 2003). A escolha pela utilização desses termos gramaticais pode 
ser feita de forma proativa, se o professor fala os termos antes de haver 
uma necessidade para que estes sejam utilizados, ou pode ser feita de 
forma reativa, ou seja, a partir de uma situação gerada durante a aula, o 
professor utiliza algum termo em seu discurso. 
 
 

 
 
1 “... a reactive stance would require that the teacher notice and be prepared to handle various learning 
difficulties as they arise” (Doughty e Williams, 1998: 198). 
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3. A pesquisa 
 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa (Chaudron, 1986) de 
caráter descritivo e interpretativo. Apesar da natureza qualitativa deste 
estudo, alguma quantificação foi feita para que fosse possível se ter um 
outro olhar com relação aos dados2. 

Este trabalho teve como objetivo descrever a prática de quatro 
professores de inglês com relação ao uso da terminologia gramatical, 
focalizando o discurso metalinguistico. A partir dessa descrição o objetivo 
foi o de verificar se os professores utilizavam esses termos de forma 
proativa ou de forma reativa. Além disso, foi verificado se essa prática dos 
professores quanto as abordagens proativa e reativa tinham correlações 
com o trabalho de Doughty e Williams (1998). 

Os participantes da pesquisa foram quatro professores de um curso 
de extensão de inglês de uma universidade da região sudeste do Brasil. 
Dentre esses professores Paula e Marcelo ainda eram alunos do curso de 
Letras e Ana e Teresa já eram formadas há no mínimo cinco anos. 

Por ser uma pesquisa de natureza descritiva, os dados foram 
coletados em sala de aula, com a gravação de duas aulas de cada 
professor. Essas aulas foram transcritas e analisadas posteriormente. 

 
4. Apresentação e discussão dos resultados 
 

Nas aulas de todos os professores, pode se constatar o uso de ambas 
as abordagens, proativa e reativa, ao utilizarem a terminologia gramatical. 
Entretanto, houve diferença na freqüência com que cada abordagem foi 
utilizada. A seguir serão apresentados os resultados obtidos com relação a 
cada um do tipos de abordagem. 

 
 

4.1. Abordagem proativa 
 

Os casos de uso da abordagem proativa identificados nos resultados 
deste trabalho são aqueles nos quais os professores davam uma 
explicação gramatical na qual já estava embutida alguma terminologia. A 
freqüência de utilização desse tipo de abordagem foi diferenciada. 

Os professores que mais fizeram uso desse tipo de abordagem foram 
os professores Paula e Marcelo, que ainda não haviam se formado. A 
professora Paula fez uso da abordagem proativa em 78% das vezes, no 
total de episódios do discurso metalingüístico com terminologia 
gramatical. O professor Marcelo também teve uma utilização elevada da 
abordagem proativa, sendo 75% dos episódios do discurso metalingüístico 

 
 
2 Os dados utilizados neste trabalho foram coletados para a pesquisa de mestrado de Almeida (2003) e o 
recorte apresentado aqui traz uma nova interpretação desses dados. 
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da dimensão explícita (ver TABELA 2). A dimensão explícita proativa é 
mais freqüente que a reativa no discurso desses professores. Porém, ao 
analisar cada episódio, constata-se um número maior de termos no 
discurso de Paula (ver TABELA 1). A seguir será apresentado um exemplo 
das aulas de cada um desses professores. 

O primeiro exemplo abaixo é da aula da professora Paula. A 
professora havia chegado mais cedo que os alunos e escrevera no quadro 
frases que seriam lidas e comentadas posteriormente como explicação 
para os alunos. 

 
 
 

Paula: we are on page 40. yes, ok the present continuous. How can we make the 
present continuous? The subject plus verb to be and the verb with -ing, for 
example, She is studying, ok. The subject the verb to be and the verb in the 
preset with -ing. Right? Yes? [...] Mas aqui embaixo, olha, we are not driving 
to work this week, então aqui eu também uso o present continuous para indicar 
uma ação que está acontecendo agora e num futuro próximo, vamos dizer 
assim. Até, né, a semana toda ok, por exemplo, eu poderia colocar aqui this 
year. We are not driving to work this year, este ano. Tá você pode usar o 
present continuous nessa situação também, está bem? And the contractions of 
the present continuous. Bob is working today. Bob’s working today. Verb to 
be is, o verbo work, ok. [...] (E10-P) 

 
Acima está somente uma parte da explicação que foi bastante 

extensa. Pode-se notar que desde o início da explicação a professora 
utiliza termos do tipo present continuous, subject, verb, futuro, dentre 
outros. Essa escolha por dar explicações utilizando a terminologia 
gramatical também pode ser vista nas aulas do professor Marcelo. A 
seguir está um exemplo no qual ele explica o uso de some e any. 

 
Marcelo: some and any, okay? Now lets see [escrevendo no quadro] I have some 

books or [I want some sugar in my coffee] okay? This one for count I have 
some sugar or I want some sugar in my coffee. Okay countable and 
uncountable. You can use some, okay, in would you like some tea? Okay? 
Or do you want some help? So in this case you are offering, okay? Would 
you like some tea? Do you want some help? Humm I’m going to say this in 
Portuguese. Usa mais o some nessas situações. Não tentem colocar 
perguntas quando não … eeeh, aquela coisa do any. aahh está perguntando 
do any, né? Só no caso de oferecimento que eu coloco o some. Aliás, quando 
você espera que a pessoa vai te falar assim ... sim. Aí você coloca o some na 
pergunta caso contrário coloca any, okay? For negative I don’t have any 
problem, okay? Just to remember about our last class, okay? (E1-M) 

 
O que pode ser percebido com a análise desse episódio é que o 

professor utiliza bem menos termos que a professora Paula em um espaço 
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de tempo parecido, como já mencionado anteriormente. Entretanto, os 
termos utilizados não surgiram a partir do contexto de sala de aula, como 
forma de clarificação ou esclarecimento, mas sim foi uma decisão tomada 
por Paula ou Marcelo. 

Nas aulas das outras duas professoras, Ana e Teresa, também houve 
momentos nos quais a abordagem proativa foi utilizada. Todavia, isto 
ocorreu com uma freqüência bem inferior que a das aulas dos outros dois 
professores, sendo de 18% no discurso metalingüístico de dimensão 
explícita. de Ana e 30% nos de Teresa. Um outro fato relevante a ser 
mencionado é que ao analisar os episódios das aulas dos professores, 
constatou-se que Ana usa mais termos que seus colegas em espaço de 
tempo semelhante (ver TABELA 1). 

Para poder exemplificar o uso da abordagem proativa na aula dessas 
professoras, serão mostrados a seguir um episódio da aula de cada 
professora no qual ela acontece. O próximo exemplo é da aula da 
professora Ana no qual ela usa a terminologia para pedir aos alunos 
identificarem a voz passiva no texto que eles haviam trabalhado. 

 
Ana: now people, I want you to find me an example of passive give me a passive 
S7: in the text? 
Ana: yes, show me a passive 
S6: ginger has been found to 
Ana: yes. 
S3: it’s the first phrase ginger is a famous ingredient. 
Ana: is this a passive voice? 
S3: no? 
Ana: ginger is the subject is a favorite ingredient. ... (E32-A) 
 
No episódio acima a professora utiliza os termos passive e passive 

voice, por exemplo, antes de ter surgido a necessidade a partir da 
interação, ou seja, foi uma escolha preestabelecida por ela. Nas aulas da 
professora Teresa, também apesar da baixa freqüência (30%) de uso dessa 
abordagem (proativa) pode-se detectar outros exemplos. No episódio a 
seguir a professora pede aos alunos que utilizem adjetivos para a 
realização da atividade. 

 
Teresa: ok, now that you know a little bit about each other, perhaps you could use 

some words, some adjectives, to give one another. I have some words here. 
Ok, so you have some words there. So first, let’s think, perhaps you don’t 
have to say for the person that’s next to you, and you yourself? What words, 
these words, some of the words we have in our book, would be a 
characteristic of yourself, and of the person you’ve worked with now.  
[alunos conversam sobre as palavras] (E16-T) 

 
Nesse exemplo a professora utiliza o termo adjectives sem que 

houvesse uma necessidade clara entre esse termo e a função dessa classe 
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de palavras. Esses foram alguns exemplos da abordagem proativa nas 
aula dos professores participantes da pesquisa. 

 
 

4.2. Abordagem reativa 
 

Como já foi mencionado anteriormente, a abordagem reativa em 
relação ao uso de termos gramaticais também foi percebida nas aulas dos 
quatro professores. Essa abordagem reativa foi evidenciada neste estudo 
quando algum termo gramatical foi utilizado pelos professores a partir da 
motivação gerada pela interação com os alunos.  

As professoras que mais fizeram uso dessa abordagem foram as 
professoras Ana e Teresa, ou seja, as duas professoras já formadas na 
época da coleta de dados. Para poder ilustrar esses episódios serão 
apresentados um exemplo da aula de cada professor. No episódio a seguir 
a professora Ana utiliza alguns termos a partir da necessidade advinda de 
um aluno. 

 
S4: when you use may and might? 
Ana: for probability, for example probability in the future, I may travel this 

weekend, maybe I travel, maybe I don’t, it’s a possibility, probably I’ll travel 
this weekend. It can also be a possibility in the present, for example, where is 
Manuela now? Manuela may be at the abertura of SIC. We use may and might 
with the verb in the infinitive without to, igual o can, o should, o must. (E9-
A) 

 
Nesse exemplo, o aluno pede à professora uma explicação sobre o uso 

do may e do might. Para responder a pergunta do aluno, a professora, 
então, utiliza termos gramaticais. Trata-se de uma abordagem reativa, 
pois não foi uma atitude preestabelecida pela professora, mas sim 
motivada pelo contexto. No exemplo a seguir, a professora Teresa também 
utiliza termos gramaticais para guiar seus alunos na correção de sua 
produção oral. 

 
 
Teresa: so, the best friend is someone who? 
S8: patience 
Teresa: who? 
S8: patience 
Teresa: who patience? There’s something missing [escreve no quadro]. Who 

patient? 
S8: has 
Teresa: is this a verb? 
S7: patient 
S8: no 
Teresa: it’s ok 
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S7: *** 
Teresa: help me, we are working here. Who accepts, who understands, it’s ok, you 

can use the adjective, the quality but we need a verb. 
S8: has 
Teresa: who has patient? Patient? 
S7: or who is patient? 
Teresa: who is patient 
S8: or who has patience 
Teresa: or who has patience, ahaaaa! … (E26-T) 

 
Nesse exemplo acima, a professora acaba utilizando os termos verb e 

adjective para solucionar um problema criado na aula. Os alunos não 
estavam conseguindo construir frases com o pronome relativo who e 
portanto ela recorreu ao conhecimento de seu alunos dos termos para 
chegar na construção gramatical apropriada. 

Os professores Paula e Marcelo, por outro lado utilizaram a 
abordagem reativa somente 22% e 25% das vezes em suas aulas. A seguir 
será apresentado um exemplo da aula de cada professor. 

 
S3: Quê que é caller? 
Paula: caller? 
S3: é 
Paula: yes. It’s the person who makes the calls. 
S3: *** 
Paula: no it’s the person. For example, I call to your house. I’m the 

caller, ok? I’m the person. 
S5: call 
Paula: yes. Call is the verb , and caller is the noun. 
S4: caller é telefonista? 
Paula: is the person who makes the call. And from is the place the caller is. […] 

(E5-P) 
 

Nesse exemplo a professora faz uma paráfrase para explicar para o 
aluno o que é caller. Como ela não percebe uma reação de compreensão 
do aluno, ela utiliza os termos verb e noun no intuito de esclarecê-lo. 
Desta forma a utilização da terminologia aconteceu frente a uma reação 
da professora a um problema de compreensão. 

No episódio da aula do professor Marcelo, ele usa um termo 
gramatical como reação a uma construção não apropriada feita pelos 
alunos. 

 
[os alunos estão fazendo exercícios em pares e o professor ouvi uma construção não 
apropriada – shirt green] 
Marcelo: How much is this green shirt? Verde, esqueceram que o adjetivo 
vem antes? Ok? [...] how much is this t-shirt, esta se você estiver apontando... (E12-
M) 



 
 
A tabela abaixo mostra o número e os tipos de termos gramaticais 

utilizados pelos professores: 
 
 

  Tabela 1 – Terminologia gramatical utilizada pelos professores 

Terminologia Gramatical Ana  Paula Marcelo Teresa 
Substantivo 02 01 05 02 
Singular - - 07 - 
Plural - - 10 01 
Contável - - 03 - 
Incontável - - 02 - 
Pronome - - - 01 
Sujeito 01 05 - 01 
Preposição - - - 01 
Adjetivo 07 - 01 02 
Adj. Possessivo - 02 - - 
Advérbio  04 - - - 
Verbo 14 32 - 06 
Auxiliar 05 - - - 
Verbos modais - - - 01 
Verbos frasais - - - 01 
Infinitivo 01  - 02 
Presente 07 02 - - 
Pres. Prefeito 04 - - - 
Pres. Contínuo - 19 - - 
Passado 02 - - - 
Pass. Perfeito 01 - - - 
Futuro 03 02 - - 
Passiva 14 - - - 
Afirmativa 03 - - - 
Negativa 05 04 01 - 
Contração - 05 - - 
Tag questions 11 - - - 
Yes/no questions - 01 - - 
Wh- questions - 02 - - 
Número de termos 16 11 07 10 
Total 94 75 29 18 

 
Pode-se perceber que as professoras Ana e Paula usam mais 

freqüentemente a metalinguagem na dimensão explícita com terminologia 
gramatical enquanto que os professores Marcelo e Teresa usam com uma 
freqüência menor. Outro aspecto a ser ressaltado é que as professoras Ana 
e Teresa usam os termos de maneira mais reativa, o que pode ser 
associado a uma maior confiança e naturalidade na utilização dos 
mesmos, ao passo que os outros dois professores utilizam-nos de forma 
mais proativa, ou seja, existe uma preparação para essa utilização. Segue 
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abaixo uma tabela para ilustrar melhor essa diferença de utilização das 
abordagens proativa e reativa. 

 
 + reativa +proativa 
+ termos Ana Paula 
- termos Teresa Marcelo 

  Tabela 2 – Uso de termos vs. abordagem 
 
Como pode ser visto nas linhas da tabela 2 as professoras Ana e 

Paula utilizam mais termos gramaticais que os professores Teresa e 
Marcelo e nas colunas que as professoras Ana e Teresa utilizam mais a 
abordagem reativa e os professores Paula e Marcelo mais a proativa. A 
tabela 3 ilustra a porcentagem de ocorrência desses dois tipos de 
abordagens utilizadas pelos professores. 

 
Professor 
__________ 

Tipo de 
abordage

m 

Ana Teresa Paula Marcelo 

Proativa 18% 30% 78% 75% 
Reativa 82% 70% 22% 25% 

  Tabela 3 – Porcentagem de cada abordagem por professor 
 
Com a tabela 3 fica mais fácil a visualização da diferença nas aulas 

dos professores ficando evidente que as professoras Ana e Teresa utilizam 
mais a abordagem reativa. Isso nos remete ao que Doughty e Williams 
(1998) mencionam a respeito desse tipo de abordagem que requer uma 
capacidade maior tanto de perceber a necessidade de algum tipo de 
intervenção quanto na capacidade de saber lidar com a situação. No caso 
do presente estudo as professoras formadas demonstraram essa maior 
possibilidade de reagir aos problemas que surgiram em sala de aula, 
utilizando os termos gramaticais muitas vezes para clarificar ou explicar 
melhor problemas levantados por seus alunos. 

 
 

5. Considerações finais 
 

O que pode ser observado através deste trabalho é que todos os professores 
observados fazem uso dos dois tipos de abordagens, a proativa e a reativa, ao utilizarem a 
terminologia gramatical em suas aulas. Entretanto a freqüência das escolhas é diferenciada. 
Essa diferenciação acontece entre os professores formados e os não formados 
provavelmente devido à experiência pedagógica que tiveram. Os nossos dados apontam 
para uma tendência maior para responder às necessidades dos alunos por parte dos 
professores mais experientes. 
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