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RESUMO

Partindo das quebras de comunicação registadas em interações entre falantes nativos e não 
nativos do português europeu, o presente estudo analisa os comportamentos dos nativos 
que induzem essas quebras. Baseada em dados extraídos de interações produzidas por cinco 
pares tutor-aprendente durante uma videoconferência, a análise apoia-se na investigação 
sobre o papel da interação na aquisição de LNM e também nos contributos da Conversa-
tional Analysis-for-SLA. Os resultados apontam para a existência de dois comportamentos 
potenciadores de quebras comunicativas: as falsas paráfrases e a mudança abrupta de tópico 
discursivo. Ambos constituem estratégias disruptivas do bom funcionamento interacional, 
podendo a sua análise contribuir para melhorar a formação de professores de PLE em cursos 
a distância.

ABSTRACT

This study analyses behaviours by native speakers that induce communication breakdown 
during verbal interactions with non-native learners of European Portuguese. Data for this 
research has been obtained from videoconference interactions involving 5 teacher-learner 
pairs. This analysis follows previous research on the role of interaction in the acquisition 
of a second language and also contributions made by Conversational Analysis for SLA. 
Results identify two behaviours leading to communication breakdown: false paraphrases 
and abrupt changes in topic. Both strategies are disruptive of efficient interactions, and 
their analysis can contribute to improve the training of PSL teachers in distance learning.
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1. LINHAS PRINCIPAIS

Este estudo enquadra-se na investigação sobre o papel da interação na aquisição 
de línguas não maternas. Partindo da hipótese de input compreensível de Krashen 
(1981), complementado com os trabalhos de Long (1983), Gass, Mackey & Pica 
(1998), entre outros, e com o contributo recente da pesquisa interacionista de 
Brouwer & Wagner (2004), Firth & Wagner (2007) e Markee & Kunitz (2015), 
existe hoje evidência da operacionalidade de input modificado por locutores nati-
vos (LN) ou não nativos (LNN) mais proficientes, no sentido da prevenção e da 
remediação de quebras comunicativas em interações com LNN menos proficientes. 

2. OBJETIVOS

O presente estudo tem por objetivo a identificação e tipificação dos compor-
tamentos verbais indutores de quebras comunicativas, protagonizados por LN a 
desempenhar o papel de tutores, no decurso de interações orais com LNN, estu-
dantes de Português A1.

Centrar-nos-emos na análise de duas categorias específicas: a reformulação de 
perguntas conducente a falsas paráfrases e a mudança de tópico não enquadrada 
por framing ou focusing moves (Sinclair & Coulthard 1975).

3. METODOLOGIA

Os dados foram extraídos das interações produzidas por pares tutor-apren-
dente durante uma conversa, realizada por Skype, no âmbito do curso a distância 
E-LENGUA - Português A1, criado no contexto do projeto europeu E-LENGUA1. 
Trata-se de uma atividade de interação oral síncrona que visa a apresentação pessoal 
dos interlocutores. Os participantes são 5 aprendentes de PLE do nível A1, que 
frequentam uma unidade curricular presencial oferecida pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra (FLUC), e 5 tutores, igualmente estudantes daquela 
instituição, dos quais quatro são falantes nativos do português europeu e um (alta-
mente proficiente) do português de Moçambique como língua segunda.

1  E-Learning Novelties Towards the Goal of a Universal Acquisition of Foreign and Second Language 
(http://celga.iltec.pt/projects/elengua.html )
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As conversas foram gravadas em formato vídeo-áudio e procedeu-se à aná-
lise qualitativa de conteúdo, tendo sido feito um levantamento das ocorrências 
de quebras de comunicação, complementado com o recenseamento das tentativas 
de reparação. A acentuada assimetria de proficiência linguística dos interlocutores 
faria prever quebras de comunicação. Neste estudo, porém, interessou-nos focar 
os comportamentos dos tutores que, conquanto com intuitos reparadores, antes 
fomentam estas quebras.

4. RESULTADOS

As quebras de comunicação são percecionadas como ameaças à manutenção da 
interação. Por este motivo, e dado o seu papel de gestores da interação, os tutores 
assumem a responsabilidade de preservar a sua continuidade. Essa preocupação 
traduz-se em comportamentos de luta ou de fuga (fight or flight).

4.1. Comportamentos de luta

Identificámos um conjunto de estratégias, com intuito reparador de quebras de 
comunicação, que recorrem, por um lado, a estruturas interrogativas, com valor de 
pergunta, e, por outro, a um vasto grupo de recursos verbais e paraverbais (que não 
se inserem no grupo anterior). No conjunto de estratégias interrogativas, destaca-
mos, no contexto em análise, as falsas paráfrases, que se definem como perguntas 
subsequentes à quebra, e que incidem sobre o mesmo tópico, mas que, na realidade, 
visam a obtenção de uma informação diferente, acentuando essa quebra. Neste sen-
tido, diferem das perguntas categorizadas como verdadeiras reformulações, com 
ou sem simplificação estrutural, que representam formas alternativas de requerer a 
mesma informação.

As falsas paráfrases foram subdividas em: (i) perguntas parciais transformadas 
em perguntas totais (P→T); (ii) manutenção do mesmo tipo de pergunta (P→P 
ou T→T). 

i.  O que gostas de fazer nos tempos livres? Ficas em casa? Sais com os teus 
amigos? (P→T)

ii.  Gostas de estar em Coimbra? (quebra) Gostas de Coimbra? (T→T)
  Estás em Portugal para fazer o quê? (quebra) Estás a estudar que curso? 

(P→P)
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4.2. Comportamentos de fuga

Identificámos também uma categoria genérica, a mudança de tópico, que tra-
duz um comportamento de fuga ao problema comunicativo. É, contudo, possível 
distinguir entre as mudanças de tópico com capacidade reparadora e as que geram 
novos problemas comunicativos, acentuando a quebra já existente. O traço dis-
tintivo é a existência, ou não, de enquadramento para sinalizar essa mudança. Na 
perspetiva do LNN, a presença desse framing ou focusing move tem um efeito har-
monizador da interação, pois iliba-o do ónus da quebra (relief ). Já as mudanças de 
tópico radicais (sem aviso prévio) são fortemente perturbadoras da coerência da 
interação, promovendo progressões temáticas abruptas, sem fechar adequadamente 
os tópicos anteriores.

(i)

Tutor - Tu vieste para Portugal?

Aprendente - No.

T – Não? Então? Onde estás? Onde estás a conversar? Onde estás?

A – *Bem.

T – Onde estás? Em casa?

A - *Na casa.

T – Estudas português?

A – Sim.

T – Porquê?

A – I don’t know.

T – Gostas de línguas?

A – No.

Sendo essencial gerar uma base de entendimento mútuo entre participantes cuja 
competência linguística é assimétrica, estes dois comportamentos verbais são con-
traproducentes. A análise efetuada tem como objetivo sustentar a elaboração de 
um guião de boas práticas com utilidade para a formação de professores de PLE em 
cursos a distância.
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