
 

 

 

A ABORDAGEM COMUNICATIVA NO ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA: o caso do livro Touchstone 

 

Marcle Vanessa Menezes Santana1 

Monique Silva Mendonça Siqueira2 

 

Eixo temático 12: Estudos de linguagem 

 

RESUMO  

Neste artigo, pretende-se analisar as concepções linguístico-pedagógicas que subjazem no 
livro Touchstone¸ de Michael McCarthy, Jeanne McCarten e Helen Sandiford. Inicialmente, 
delineou-se a questão metodológica, do século XVIII até os nossos dias, enfatizando os 
principais métodos voltados para o ensino de língua estrangeira, em especial a língua inglesa. 
Em seguida, voltar-se-á para o ensino de língua inglesa como estrangeira (EFL), verificando 
em que medida aquele livro atende às competências comunicativas no ensino da referida 
língua. Para tanto, serão utilizados pressupostos de caráter multidisciplinar, sob a ótica de 
teóricos que lidam com a linguística – Martinet (1976) e Saussure (1969) –, com a linguística 
aplicada – Almeida Filho (2007) –, a didática das línguas estrangeiras – López e Fraile 
(2001), e com a história dos métodos do ensino de línguas, Larsen-Freeman (2004). 

Palavras-chave: Abordagem comunicativa; Língua inglesa; Métodos de ensino. 

ABSTRACT 

This article aims at the analysis of both linguistic and pedagogical concepts which underlies 
in the book Touchstone, by Michael McCarthy, Jeanne McCarten and Helen Sandiford. 
Initially, it is outlined the methodological aspects, from the eighteenth century until 
nowadays, emphasizing the main methods in the teaching of foreign language, especially 
English language. Furthermore, it is discussed the teaching of English as Foreign Language 
(EFL), verifying to what extent the aforementioned book corresponds to the communicative 
competences in the teaching of EFL. In this sense, it will be used a multidisciplinary basis, in 
the light of theorists who deal with Linguistics – Martinet (1976) and Saussure (1969) –, 
Applied Linguistics – Almeida Filho (2007) –, foreign languages teaching – López e Fraile 
(2001), and history of language teaching methods, Larsen-Freeman (2004). 
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1. Introdução  

 

O ensino de língua inglesa no Brasil, assim como no resto do mundo, começou a ser 

relevante nos currículos escolares no século XIX, principalmente no seu último terço. 

Contudo, apenas no século subsequente pôde-se observar uma preocupação linguística, 

psicológica e didática no que concerne a metodologias de ensino de língua inglesa como 

estrangeira (EFL – English as a Foreign Language).  

Para se compreender com acuidade o ensino de uma língua estrangeira, faz-se 

necessário, levar em consideração o momento histórico em que cada método foi criado, pois 

este indicará as concepções linguístico-pedagógicas e, por vezes, psicológicas no qual aquele 

ensino estava inserido.   

Com o intuito de verificar a importância que a abordagem comunicativa significou 

para o ensino de língua estrangeira, será analisado o livro Touchstone, cujos autores são 

Michael McCarthy, Jeanne McCarten e Helen Sandiford, publicado em 2005, pela Cambrigde 

University Press, em Nova York. Este livro tem como público-alvo os alunos de cursos livres 

de inglês e/ou alunos dos primeiros períodos de graduação dessa língua, a fim de se alcançar o 

nível básico. 

Não obstante, procurou-se relacionar os conceitos de “forma” e “substância”, 

estudados por Ferdinand de Saussure (1857-1913) e aprofundados posteriormente por Louis 

Hjelmslev (1899-1965) com o supracitado livro. 

 

2. Breve esboço do ensino de línguas: sobre os métodos e suas finalidades 

Introduzido pela Companhia de Jesus, o método direto era utilizado pelos religiosos 

ao ensinarem as línguas clássicas, a saber: a grega e a latina. Esta era, por seu turno, a única 

língua digna de ser ensinada, uma vez que ela era considerada um exercício mental e um 

grande acervo cultural foi escrito na referida língua. 

Entretanto, duas problemáticas estavam imbricadas no Método Direto: a primeira era 

o professor ser a figura central do processo de aprendizagem, fazendo com que seus alunos 
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tivessem total dependência dele para poder aprender; a segunda, por seu turno, era o fato de 

esse método não permitir traduções, muito menos que o aluno conseguisse criar contextos 

comunicativamente. Assim, à medida que chegavam à escola, as crianças tinham que 

“adquirir as habilidades de letramento básico na língua materna e eram imediatamente 

alimentados em uma dieta forçada, repleta de rígidas regras e definições da gramática latina” 

(HOWATT, 2004, p. 37)3. 

 Com o movimento secular dos Estados modernos europeus, a supracitada ordem 

religiosa perdeu o controle sob o ensino e, consequentemente, seu método fora banido. Em 

Portugal e seus domínios – o que incluía o Brasil colônia – com a expedição do Alvará de 28 

de junho de 1759, comumente conhecida como Lei Geral dos Estudos Menores, os jesuítas 

foram expulsos e a profissão docente seria delegada àqueles que fossem aprovados em 

concursos públicos. Ademais, nas instruções que acompanhavam o Alvará, o ensino da língua 

latina passaria a ser aprendido a partir da língua portuguesa, restituindo-se o método antigo. 

Apesar de as línguas modernas figurarem em uma lei expedida no século XVIII – a 

Carta de Lei de 7 de março de 1761, com a qual foram publicados os Estatutos do Real 

Colégio dos Nobres –  o ensino de língua inglesa passaria a ter relevância curricular no Brasil 

quarenta e oito anos depois. Em 14 de julho de 1809, um ano após a transmigração da família 

real ao Brasil, D. João VI expediu a Decisão nº 29, na qual abria as cadeiras de aritmética, 

álgebra, geometria, língua inglesa – que teve como primeiro professor o padre John Joyce – e, 

concomitantemente, uma de francesa, tendo como professor Renato Boiret.   

Esse seria o primeiro passo de uma trajetória ascendente da língua inglesa em nosso 

país. Em virtude do intenso comércio entre Inglaterra e Portugal, o interesse de se estudar 

inglês era notável. Entretanto, a língua de Molière tinha um espaço muito mais prestigioso 

que o da língua de Shakespeare. Um exemplo disto é a Lei 11 de agosto de 1827 – que Cria os 

Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais nas cidades de São Paulo e Olinda –, cuja indicação de 

compêndios compreendia apenas os que fossem escritos em língua francesa. Tal fato não 

causa espanto, uma vez que a língua francesa havia substituído, ainda no século XVIII, o 

latim nas rodas intelectuais.  

Contudo, a questão comercial foi um aspecto propulsor no ensino de língua inglesa. 

A língua deixou de ser ensinada apenas pelo viés instrumental, passando a conhecer o “gênio” 

                                                           
3 Tradução nossa do original: “Young children arrived at the grammar school at about the age of eight having, in 
theory at least, acquired basic literacy skills in the mother tongue, and were immediately force-fed with a diet of 
unrelenting Latin grammar rules and definitions” (HOWATT, 2004, p. 37). 
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da língua. Dito de outra forma, doravante aprender-se-ia a apreciar a língua em seus meandros 

e conhecer as distinções entre ela e a língua materna. Esse é o chamado o Método Gramática-

Tradução, o primeiro método de ensino de línguas também conhecido por Método Clássico 

que ainda hoje é utilizado com o intuito de “ajudar os estudantes a ler e a apreciar a literatura 

de uma língua estrangeira” (LARSEN-FREEMAN, 2008, p. 12)4. Nesse momento, o aluno 

começa a ter um papel mais ativo no seu processo de aprendizagem. 

Até mesmo na Inglaterra, a língua e a literatura inglesa foi objeto de estudo com 

maior afinco no último quarto do século XIX. A língua inglesa era ventilada em quase todo o 

mundo, em virtude da expansão do Império Britânico5. Contudo, a língua não era prestigiada 

no lugar onde nasceu. Aprender a língua e literatura inglesa era uma função feminina, uma 

vez que as mulheres tinham o papel de alfabetizar; aos homens, era destinado o ensino das 

línguas clássicas. Por causa dessa presença majoritariamente feminina até a primeira grande 

guerra, a Faculdade de Língua e Literatura Inglesa de Oxford, fundada em 1893, recebeu o 

epíteto pejorativo de ‘Pink Sunsets’, dado “pelos homens que frequentavam Oxford” 

(DOYLE, 1989, p. 3)6.  

Com a passagem do século XIX para o XX essa situação seria modificada 

completamente e a língua inglesa passaria a ser a língua não apenas da intelectualidade, como 

o fora a francesa, mas a língua de comunicação internacional. Nos anos 1920, pedagogos 

britânicos e americanos desenvolveram o método de leitura, que foi objeto de críticas, pois 

almejava apenas à compreensão escrita, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. 

Nesse sentido, é interessante observar que os métodos de ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira floresceram no período de guerra, pois havia a necessidade de se aprender a língua 

do inimigo para poder compreender suas estratégias bélicas.  

Um desses métodos era o audiolingual, desenvolvido nos Estados Unidos e muito 

comum nos anos 1950 e 1960, tinha por base a teoria psicológica do behaviorismo de Burrhus 

Skinner (1957). Baseado na memorização, o referido método “utilizava extensivamente 

diálogos gravados e exercícios” (BROUGHTON et al, 2003, p. 215) e a sua fundamentação  

linguística era o estruturalismo. Partindo desses mesmos pressupostos, surgiu o método 

                                                           
4 Tradução nossa do original: “Earlier in this century, this method was used for the purpose of helping students 
read and appreciate foreign language literature” (LARSEN-FREEMAN, 2008, p. 12). 
5 O referido Império compreendia alguns países africanos, Austrália, Bangladesh, Canadá, alguns países do 
Caribe, Índia, Malásia, Malta, Nova Zelândia, Paquistão, Cingapura, Ilhas do Pacífico do Sul e Sri Lanka 
(BOEHMER, 2009).  
6 Tradução nossa do original: “[…] the School was at first given the derisory epithet ‘Pink Sunsets’ by Oxford 
men” (DOYLE, 1989, p. 3). 
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audiovisual, na França, como uma versão do audiolingual, com a diferença de utilizar 

materiais visuais de modo extensivo. 

Paralelamente a esse processo, uma nova disciplina brotava no seio das 

universidades: a Linguística Aplicada (LA). Durante muitos anos, a LA era vista como 

sinônimo de ensino de língua estrangeira. Apenas em finais dos anos 1990, a LA passaria a 

ser compreendida em sua natureza multifacetada, com uma área científica, metodologia e 

objeto de estudo próprios. A Linguística Aplicada seria definida como a “ pesquisa sobre as 

questões de linguagem colocadas na prática social” (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 16). 

Nos anos 1970, os professores começaram a se questionar se estavam ensinando a 

língua da maneira correta e, alguns perceberam que seus estudantes conseguiam produzir 

orações, mas não sabiam utilizá-la em um contexto comunicativo para além da sala de aula. A 

partir dessas observações, houve uma grande mudança de uma abordagem centrada na 

linguística para uma comunicativa. Desse modo, pode-se afirmar que o ensino comunicativo 

da língua “aplica amplamente a perspectiva teórica da Abordagem Comunicativa, ao fazer da 

competência comunicativa o objetivo do ensino da língua e ao reconhecer a interdependência 

entre a língua e a comunicação” (LARSEN-FREEMAN, 2004, p. 121)7, proporcionando 

maior autonomia por parte do aluno. 

Daquele momento em diante, compreendeu-se que “Aprender uma língua não é mais 

somente aprender outro sistema, nem só passar informações a um interlocutor, mas sim 

construir no discurso (a partir de contextos sociais concretos e experiências prévias) ações 

sociais (e culturais) apropriadas” (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 81). Tendo em vista o que 

expomos até o momento, será feita, doravante, a análise do livro Touchstone procurando 

evidenciar os aspectos que demonstram sua característica de abordagem comunicativa.   

 

3. A abordagem comunicativa no livro Touchstone  

A análise foi feita através do livro do professor, que traz um guia didático, 

oferecendo ao docente os subsídios necessários para a realização da aula e para a execução 

dos exercícios propostos, visto que este traz as respostas das atividades. O material vem 

                                                           
7 Tradução nossa do original: “Communicative Language Teaching aims broadly to apply the theoretical 
perspective of the Communicative Approach by making communicative competence the goal of language 
teaching and by acknowledging the interdependence of language and communication” (LARSEN-FREEMAN, 
2004, p. 121). 
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acompanhado de um CD-rom, tanto para o professor quanto para o aluno, para que ambos 

possam ouvir os diálogos apresentados em cada lição e, posteriormente, realizar as atividades 

de compreensão auditiva, conhecidas como listening. Além de ter um designer criativo e 

moderno, trazendo imagens, desenhos e fotografias relacionados com os assuntos tratados nos 

diálogos, o livro possui um tamanho manejável e um preço relativamente adequado (um 

pouco menos de R$ 100,00). 

No sumário do Touchstone, os autores trazem o que eles intitularam de “Escopo e 

Sequência” das unidades do livro. Vejamos o exemplo da Unit 1:  

 

Figura 1. Retirado de MCCARTHY, Michael; MCCARTEN, Jeanne; SANDIFORD, Helen. 
Touchstone. New York: Cambrigde University Press, 2005, p. vi. 

 

Figura 2. Retirado do livro op. cit., p. vii. 

 

Uma das primeiras curiosidades suscitadas pelo livro é o fato de o índice trazer os 

números das páginas que iniciam e terminam a unidade. Apesar da sistematicidade na divisão 

dos conteúdos e competências comunicativas apresentadas no índice, os autores diluíram os 

assuntos gramaticais ao longo das unidades, evitando sua concentração em um tópico 

específico.  

Como se pode observar nas Figuras 1 e 2, a prioridade do livro são as funções 

comunicativas: aprender a dizer “olá” e “adeus”; apresentar-se; trocar informações pessoais 

(nomes, números telefônicos e endereços de e-mail), soletrar nomes e agradecer às pessoas. 

Depois, seguem as outras dimensões da língua a serem ensinados-aprendidos: a gramática, o 

vocabulário, as estratégias conversacionais, pronúncia, ouvir, ler, escrever, vocabulary 
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notebook e conversação livre. Desse modo, constata-se que o desenvolvimento da expressão 

oral é preponderante na abordagem do manual. 

Assim, o livro contempla o desenvolvimento de todas as habilidades: compreensão 

oral (que é o ponto de partida de cada unidade do livro), expressão oral, expressão escrita, 

leitura e a competência comunicativa. Porém, nota-se que a expressão oral prepondera sobre a 

expressão escrita.  

Em cada uma das doze unidades – compostas de quatro lições e, adicionalmente, 

strategy plus e vocabulary notebook – são apresentados os objetivos que se pretendem 

alcançar após a sua realização: 

 

Figura 3. Retirado do livro op. cit., p. 2. 

Com relação ao conteúdo, trabalha-se com todos os tipos: fonético-fonológico-

ortográfico, gramaticais, léxico-semânticos, funcionais, culturais e estratégicos. Dá-se ênfase 

ao léxico-semântico, já que, através dos diálogos apresentados o aluno vai expandindo seu 

vocabulário e observando os diversos sentidos das palavras. Para avaliar o que os alunos 

aprenderam com conteúdo de cada lição, o livro traz atividades tanto referentes à forma 

(conteúdos gramaticais relacionados ao assunto em questão), e referentes ao conteúdo, 

trabalhando a compreensão da própria lição. Essas atividades servem tanto para a revisão do 

conteúdo visto, como para uma evolução do aluno, quando se exige algo mais complexo 

(normalmente feito em pares de alunos). Nesse sentido, é digno de nota que uma revisão é 

realizada ao final do ciclo de três unidades do livro que recebeu o nome de Touchstone 

Checkpoint. 

O livro não apresenta variações sociolinguísticas, pois trabalha apenas com o inglês 

americano e não mostra a diferença entre este e o britânico, por exemplo.  Em contrapartida, 

ele aborda tanto a língua oral quanto a escrita, embora a primeira dimensão seja mais 

trabalhada. A escrita é trabalhada apenas quando se pede para completar perguntas e a 

formular algumas questões. Chama-se atenção para as expressões mais usadas em detrimento 

das menos usadas, bem como são apresentadas mostras formais e menos formais da língua, 

como forma de estratégia conversacional: 



8 

 

 

 

Figura 4. Retirado do livro op. cit., p. 9. 

 

Outro ponto importante é o fato de o livro trazer diálogos criados com fins 

específicos, ou seja, não traz amostras de línguas autênticas, mas sim fictícias. Todavia, faz-se 

necessário mencionar que os diálogos tendem a se aproximar de contextos reais, tais como o 

exemplo da atividade de compreensão auditiva da Lesson A da Unit 2,  na qual a professora 

(Miss Cass) está fazendo a chamada e uma aluna (Ana) responde: 

 

 
Figura 5. Retirado do livro op. cit., p. 12. 

 

Embora não seja a melhor forma de expressar um diálogo no contexto 

comunicacional, observamos que a atividade consegue atingir seu objetivo, que é o de 

explicitar o verbo to be com he, she e they. 

Levando em consideração tais premissas, percebemos que a teoria linguística que 

subjaz no livro é a pragmática, pois a língua aparece como um “instrumento de ação ou 

interação social” (LÓPEZ; FRAILLE, 2001, p. 48). A língua é um ato de fala que envolve no 

mínimo duas pessoas, realizando ações que atuam sobre o interlocutor e vice-versa. Destarte, 

a concepção de ensino é a de articulação da experiência extra e intraescolar, considerando as 

vivências e experiências que o aluno tem em sua vida e transformando-a em uma 

aprendizagem sistematizada, através da língua estrangeira. Nesse sentido, os pressupostos da 
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teoria da aprendizagem apresentada por Vygotsky, que influenciaram significativamente a 

Psicologia da Educação, estão presentes no Touchstone.  

O sociocognitivismo vygotskyano, a partir da aplicação do conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), contribuiu para o entendimento de que a aprendizagem 

ocorre através dos estímulos social, cultural e ambiental e não apenas do biológico, como 

formulou Jean Piaget. Assim, a mediação instrumental “está estreitamente vinculada à 

mediação social ou interpessoal, desde o momento no qual duas ou mais pessoas cooperam 

em uma atividade conjunta” (LÓPEZ; FRAILE, 2001, p. 165). Isto é observado no exemplo a 

seguir: 

 

Figura 6. Retirado do livro op. cit., p. 27. 

Diante do exposto e corroborando com a afirmação de Almeida Filho (2007, p. 41), 

percebe-se que o grande papel da língua estrangeira é “basicamente educacional-cultural-

comunicacional, preparar o contato com falantes e culturas estrangeiras” e, ao mesmo tempo, 

corresponder às finalidades de ensino e às necessidades dos alunos. 

 

4. A relação entre forma e substância no livro Touchstone 

Saussure considera a linguagem “heteróclita e multifacetada”, pois engloba os 

domínios social e individual. A língua é sistemática, sendo considerada a parte social da 

linguagem, pois é a parte essencial dessa, ou seja, um “sistema de signos”, composto de 

unidades que se relacionam organizadamente dentro de um todo. Já a fala, refere-se ao 

aspecto individual e é considerada assistemática. 

Para aquele linguista, o signo linguístico seria então a relação entre uma imagem 

acústica e um conceito, apresentando duas faces inseparáveis: de um lado a imagem acústica, 

a impressão psíquica de uma sequência articulada de sons, o significante; e de outro o 

conceito, uma ideia, o significado. Saussure considera a relação entre significante e 

significado como arbitrária; desse modo, qualquer significante pode se relacionar com 

qualquer significado. 

Além da distinção dessas e de outras dicotomias que não serão abordadas aqui, o 

linguista também distingue “forma” e “substância”. Considera a língua como forma, já que a 
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define como um sistema, portanto, a partir dessa definição ele vê uma estrutura. O conjunto 

de relações que as unidades linguísticas mantêm entre si constitui uma “forma” (SAUSSURE, 

1969, p. 131). 

López e Fraile (2001, p. 60) traz à tona a ideia de Saussure ao considerar “a forma 

como a configuração específica em cada língua de tal realidade; e substância como a realidade 

semântica ou fônica”. Esses autores combinam a diferenciação entre forma e substância com a 

distinção entre significado e significante através do seguinte quadro: 

 

 

 

 

Assim, pode se conceber e analisar a língua de quatro formas: 

 

A: tudo o que se pode falar (conjunto das coisas e da experiência humana a respeito 

delas mesmas); 

B: a formalização de tais coisas em unidades de língua e em conceitos linguísticos; 

C: os meios físicos em que a língua se articula (os sons); 

D: a formalização destes meios em unidades de expressão (os fonemas, as letras do 

alfabeto). 

 

Martinet (1976, p. 136) afirma que a frase “a língua é forma e não substância” 

pertence provavelmente aos editores do Curso de Linguística Geral e não a Saussure. Ele 

reitera que nessa frase encontra-se a ideia de que “a língua não é um congelamento de fatos 

físicos e que, a fim de apreender a sua verdadeira natureza, é necessário libertar as relações 

entre os seus elementos”. Porém, foi Hjelmslev que, ao retomar e desenvolver as ideias de 

Saussure, apresentou uma teoria linguística diferenciando “forma” e “substância” e o estudo 

das suas relações mútuas e dos seus respectivos papéis.    

A concepção de Hjelmslev baseia-se numa premissa epistemológica, segundo a qual 

“qualquer objeto só terá existência em função das relações que mantém com outros objetos”. 

(MARTINET, 1976, p. 136). Considera-se, então, que a rede de dependências constitutivas de 

um objeto qualquer é a “forma” do objeto; ao passo que tudo o que pertence ao objeto 

A: substância (do significado) B: forma (do significado) 

 C: substância (do significante)    D: forma (do significante) 
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estudado, mas não está englobado nesta forma é relegado para a substância. Assim, esses dois 

termos ultrapassam o quadro estritamente linguístico. 

Por “forma”, em seu sentido mais restrito, entende-se “forma” linguística. Para 

Hjelmslev a “forma” linguística apresenta-se sob o aspecto da “forma da expressão” e sob a 

“forma do conteúdo”. 

Perante à “forma da expressão”  

 
tem-se a matéria que deverá ser submetida a uma axiomática diferente 
daquela que permitiu destacar a forma linguística. A escrita, os sons e, de um 
modo geral, qualquer elemento que possa servir de sinal, constituem matéria 
no domínio da expressão; os conceitos, as ideias, constituem matéria no 
domínio do conteúdo (MARTINET, 1976, p. 137-138). 
 
 
 

Quando a porção de uma matéria (por exemplo, fônica) é atribuída a uma das 

unidades da “forma”, esta porção de matéria torna-se “substância” linguística. Assim, 

depreende-se que a “forma linguística” é manifestada pela “substância linguística”. Porém, 

esta não existe a não ser em relação à forma; não se concebe fora de uma determinada língua. 

Assim, pode-se verificar como um exemplo da noção de “forma” o conteúdo trazido 

no livro Touchstone, que mostra a estrutura do tempo verbal presente simples, sendo, 

portanto, uma explicação da estrutura da língua: 

 

 

Figura 7. Retirado do livro op. cit., p. 35. 

 

Os exercícios que aparecem no livro exigindo a aplicação de conteúdos a respeito da 

estrutura da língua também se aplicam ao conceito de norma. 

Como exemplo do conceito de “substância” tem-se a colocação da língua em uso, ao 

se pronunciar algumas palavras ou mesmo durante um diálogo: 



12 

 

 

 

Figura 8. Retirado do livro op. cit., p. 35. 

 

Como formas de se trabalhar o “significado”, o livro em análise traz muitos diálogos 

formais e informais para mostrar um conceito/ideia de algo. Do mesmo modo, os exercícios 

que estão relacionados à compreensão do diálogo, ou mesmo, à sua elaboração também 

trazem à tona a noção de “significado”. 

 

5. Conclusões  

Os campos linguístico, pedagógico e psicológico atuaram de maneira singular no 

processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Com efeito, à medida que os métodos 

foram aprimorados, o professor e o aluno passaram a desenvolver uma relação de maior 

independência.  Do mesmo modo, os livros foram se modificando ao longo das épocas e se 

adequando às novas abordagens que surgiam. 

Assim, após a análise do livro percebeu-se que ele é um livro completo, pois trabalha 

com todos os tipos de conteúdos, não dando importância somente ao conteúdo gramatical. 

Pelo contrário, o conteúdo referente à gramática sempre aparece relacionado ao diálogo da 

lição e quando realmente é necessário para aumentar e facilitar o domínio da língua inglesa 

pelo aluno. 

Outro aspecto importante no livro é o enfoque comunicativo que lhe é dado, 

principalmente por colocar os alunos em situações não previstas (denominado de 

conversation stratetegy). O objetivo principal é fazer com que o aluno consiga se comunicar 

com os outros em inglês, tendo ao final do curso um domínio básico da língua. 

Por fim, até mesmo a noção de forma e substância apresentada por Saussure e 

desenvolvida por Hjelmslev aparecem explicitamente no livro de modo que, ao se trabalhar os 

dois conceitos concomitantemente, a aprendizagem da língua estrangeira se torna mais fácil. 
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