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A NEGOCIAÇÃO DE SIGNIFICADO EM ATIVIDADES CONVERSACIONAIS 
ORGANIZADAS EM PARES NA SALA DE AULA 

Neste artigo, Roberta Fonseca propõe aos professores de inglês uma abordagem 
comunicativa do ensino da língua inglesa em sala de aula. A autora iniciou o projeto 
analisando as aulas de um outro professor, que também utilizava a abordagem 
comunicativa, através de filmagens de atividades conversacionais – ‘role-plays’. A 
professora percebeu que os alunos não se motivavam ao fazer as atividades de 
diálogo, causando assim quebra de comunicação e má interpretação dos 
significados. Com base na pesquisa, Roberta Fonseca apresenta dois pontos 
importantes para encorajar os alunos a fazerem os “role-plays’, praticando as 
funções determinadas. No primeiro ponto, a autora explica que os alunos não se 
motivam com os diálogos por estes serem irreais, o que faz com que eles não se 
importem com a construção do discurso. No segundo ponto, a professora afirma 
que os alunos devem ser treinados para negociar significados quando houver 
problemas de comunicação. É necessário, também, esclarecer os objetivos e 
planejamentos de ensino, fazendo os alunos participarem das atividades 
interacionais, reforçando a importância da troca de informações entre membros do 
mesmo grupo. Ela afirma também que o aluno deve ouvir cuidadosamente o que o 
professor tem a dizer. Para finalizar, Roberta Fonseca propõe aos professores de 
língua o uso da pesquisa-ação, comprometendo o professor com o planejamento do 
curso uma vez que as pesquisas podem mudar o comportamento e discurso do 
professor, enriquecendo as aulas. 
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