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RESUMO  
Esta pesquisa apresenta teorias relacionadas à aprendizagem e às abordagens do ensino de 
Língua Inglesa, bem como fatores inibidores da aprendizagem de LE em escolas. Objetiva 
mostrar alguns dos problemas decorrentes do ensino de línguas nas escolas, dando 
importância ao ensino da habilidade oral, para que sejam avaliados e corrigidos. Encontram-
se assim algumas falhas na área da educação em relação ao ensino de língua estrangeira, mas 
que pode ser corrigido através de uma maior atenção dada a esse requisito. É um trabalho de 
cunho bibliográfico, em que apresenta alguns autores como Coelho (2005), Figueiredo 
(1999), Nicholls (2001), Paiva (2005), Silveira (1999), entre outros pesquisadores. Para 
desenvolvimento do estudo foram analisados capítulos de livros, artigos científicos e 
dissertações. 
Palavras - chave: Aprendizagem. Escola. Língua Inglesa.  
 
 
ABSTRACT 
This research presents theories related to learning and approaches to teaching English 
language as well as factors that inhibit learning in schools LE. It aims to show some of the 
problems of language teaching in schools, giving importance to the teaching of oral skills, to 
be evaluated and corrected. It’s possible finding some faults in education in relation to foreign 
language teaching, but that can be corrected through greater attention to this requirement. It is 
a bibliographical work, which presents some authors such as Coelho (2005), Figueiredo 
(1999), Nicholls (2001), Paiva (2005), Silveira (1999), and other researchers. To develop the 
study were analyzed book chapters, journal articles and dissertations.  
Key - words: Learning. School. English. 
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A presente pesquisa aborda o processo de ensino – aprendizagem de língua 

Inglesa, destacando abordagens do ensino de língua estrangeira e tem como finalidade 

mostrar alguns dos fatores que não contribuem para a aprendizagem de LE em escolas. Para 

isso foi usada como ferramenta metodológica fontes bibliográficas para comprovar a 

relevância dos processos de aprendizagem, através de autores como Silveira (1999), Paiva 

(2005), Nicholls (2001) ente outros que podem ser observados nas referências. 

O ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (LE) acompanha o ser humano 

desde os primórdios da história. (SILVEIRA, 1999, p.9). Faz-se, então, necessário, antes de 

um maior aprofundamento nessa discussão, verificar o que realmente significa a palavra 

aprendizagem. Segundo o dicionário Novo Aurélio da Língua Portuguesa, “aprendizagem 

vem de aprender e, conseqüentemente, aprender é tomar conhecimento de algo, reter na 

memória, mediante o estudo, a observação ou a experiência”. (1999, p. 171). O intuito de 

destacar esse conceito é tornar de fácil compreensão o tema abordado: a aprendizagem de 

língua inglesa. 

Antes de tudo, ao fazer um apanhado das várias características sobre a língua 

descritas por Silveira (1999) encontra-se que, a língua é um fator social, possibilitando aos 

interlocutores a comunicação, seja ela oral ou escrita. Ela é variável, dinâmica e criativa, 

controlada por um conjunto finito de regras inatas que formarão uma variedade infinita de 

sentenças, é a expressão do pensamento. E toda língua para ser usada é preciso que a 

aprendam. Mas como ocorre necessariamente a aprendizagem de uma língua, em especial 

uma língua estrangeira? De acordo com Silveira, a aprendizagem de LE é concebida como um 

exercício mental e metódico ao analisar a língua e aprender suas regras (1999, p.58).  

Figueiredo (1997) concorda, ao afirmar que a aprendizagem se refere ao 

conhecimento constante de uma segunda língua, o que significa conhecer as regras, estar 

ciente delas e ser capaz de falar sobre elas. Há, porém, algumas implicações no que diz 

respeito a aprender uma língua estrangeira – são os dois tipos de aprendizagem: a mecânica e 

a significativa, conceituados por David Ausubel presente em Nicholls (2001, p. 25). A 

aprendizagem mecânica requer uma prática de memorização, enquanto na aprendizagem 

significativa, o que predomina é a internalização das novas informações.  

Fittipaldi (2007, p. 19) baseada na concepção de Vygotsky explica que a 

internalização de uma língua é a reconstrução interna feita pelo indivíduo da atividade 
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externa, ou seja, há uma reconstrução individual de algo que fomenta a aprendizagem. Na 

verdade, a autora completa dizendo que essa reconstrução interna de uma atividade externa a 

que se refere Vygotsky, exige uma reelaboração por parte do sujeito, na qual novos 

significados serão alcançados através do compartilhamento das experiências do mesmo. Há 

ainda outra forma de aprendizagem que é a realizada por descoberta, de maneira que o aluno é 

estimulado e desafiado, construindo o seu próprio conhecimento, o que torna mais 

significativo.  

Outros conceitos também são colocados referentes ao modelo chamado 

tradicional ou clássico de educação, que são as teorias racionalistas do conhecimento e da 

aprendizagem que vêm se alternando e se intensificando ao longo da educação. Primeiro, as 

teorias behavioristas que, segundo Skinner (1989) apud Silveira (1999, p. 54), o ser humano 

aprende através de condicionamentos. Nesse caso, o aprendiz irá reagir ao encorajamento 

fornecido e reforçar a aprendizagem. Depois, encontram-se as teorias de campo – gestalt, cuja 

idéia é a reorganização dos dados obtidos no esforço de aprender. E, por último, as teorias 

progressivistas, que afirmam o princípio da aprendizagem ser a ação. Portanto, a 

aprendizagem será uma conquista pessoal, em que o sujeito agirá sobre o objeto e o meio, 

utilizando suas estruturas mentais para a aquisição de novos conhecimentos, segue Silveira 

(1999, p. 55). 

Dessa forma, passa-se para a diferenciação entre os termos “aprendizagem” e 

“aquisição” partindo também do que é chamado de segunda língua (L2) e língua estrangeira 

(LE). A segunda língua é aquela adquirida através de um contato direto com os falantes 

nativos, o indivíduo se encontra num ambiente onde se fala a língua-alvo, segundo Figueiredo 

(1999). É o que acontece com as pessoas que moram em países onde são faladas duas línguas; 

nesse caso, a segunda língua acaba interiorizada como a língua materna, o contato direto com 

a língua se estende por todo o espaço de tempo em que estiver em contato com falantes 

nativos, enquanto que com a aprendizagem de uma língua estrangeira acontece diferente, pois 

essa aproximação entre aprendiz e língua ocorre em apenas algumas horas por dia ou semana, 

havendo a distinção ainda de um contexto social, já que a aprendizagem de uma LE dá-se na 

sala de aula e a L2 é absorvida através de um contato direto cultural e socialmente, ainda com 

base no autor citado acima. 

A aquisição de uma L2, é tomada como um processo inconsciente em que apenas 

a língua adquirida é apta para a comunicação espontânea, isso porque, ter conhecimento das 
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regras de uma língua não permite necessariamente o seu uso, Figueiredo (1999, p. 78). A 

aquisição de uma segunda língua é um seguimento parecido ao desenvolvimento da 

habilidade da L1 (primeira língua/língua materna), geralmente o indivíduo não está consciente 

do fato de que está internalizando as suas regras. O autor completa ainda, dizendo que a 

aquisição da LE não pode prescindir da aprendizagem, mas deve complementá-la.  

No que diz respeito à aprendizagem de língua estrangeira, devem-se seguir 

algumas normas semelhantes à aquisição de língua materna, uma vez que a aprendizagem 

deve ser significativa, relacionada às experiências e ao conhecimento prévio do aprendiz 

evitando uma aprendizagem através da memorização. Usar procedimentos esquemáticos 

através de exemplos significativos para esclarecer relações lingüísticas, explorar a língua oral 

e a escrita, fazer uso de situações que simulem apropriadamente situações da vida real, 

procedimentos indutivos e dedutivos, assim como o desenvolvimento do domínio cognitivo 

do aprendiz proporcionam chances de participar efetivamente da própria aprendizagem. 

Faz-se indispensável mencionar as duas tendências dominantes no ensino-

aprendizado de línguas: o racionalismo e o empirismo (idem). A tendência racionalista 

enfatiza a língua escrita, tida como a expressão correta e lógica do pensamento humano, visto 

que a tendência empirista destaca a língua oral e a comunicação interpessoal. Foi a partir 

dessas duas tendências que surgiram as abordagens e, por sua vez, os métodos, que estão 

diretamente ligados às concepções de linguagem e aprendizagem: 

a) Abordagem Tradicional ou Clássica: Método da gramática e Tradução, Método da 

leitura; 

b) Abordagem Estrutural: Método audiolingual, estrutural – situacional, estruturo-global 

audiovisual e o Método Audiovisual – Lingual; 

c) Abordagem cognitiva: Método cognitivo; 

d) Abordagem Comunicativa: Método Funcional – Nocional e ensino Instrumental de 

LEs. 

Silveira (1999) faz uma rápida análise sobre as abordagens já mencionadas, 

apontando ainda a concepção de língua, aprendizagem e ensino de cada abordagem, bem 

como os métodos de cada uma. 
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De acordo com a autora, segundo as definições da abordagem tradicional, a língua 

estrangeira é encarada como a expressão da sua literatura, considerada superior à língua 

falada, atribuindo destaque aos aspectos gramaticais e tradução de textos, dando pouca 

atenção ao conteúdo e ideias do texto. A aprendizagem é tida como um esforço mental 

metódico para analisar e aprender a língua. Desse modo, o papel do aprendiz é memorizar 

gramaticalmente as particularidades da língua.  

Assim sendo, a língua estrangeira oral recebe pouca ou quase nenhuma atenção, 

as aulas são ministradas na língua materna, com manuais prontos, materiais avulsos e 

exercícios de tradução e versão, que também caracterizam o método da gramática e tradução. 

Com o surgimento do método de leitura, a prática do ensino de línguas não mudou muito, 

apenas passou-se a realizar a compreensão dos textos utilizando técnicas mais avançadas. 

Quanto à abordagem estrutural, a língua oral aparece com prioridade sobre a 

língua escrita, devendo ser aprendida através do treino das habilidades linguísticas. Seguindo 

a presente abordagem, encontra-se a aprendizagem da língua como uma analogia a 

aprendizagem de hábitos, com comportamentos manipulados por passos predeterminados, 

utilizando o manual na íntegra. Os conteúdos são organizados de acordo com o grau de 

semelhança entre as estruturas da língua fonte e as da língua-alvo, sendo apresentados por 

meio de diálogos que devem ser memorizados pelos alunos. 

As atividades são práticas de automatizações e as relações professor-aluno 

acontecem sob comando do professor que possui todo o controle das aulas. 

Os métodos dessa abordagem são três: começando pelo método audiolingual ou 

audio-oral que conforme Totis (1991: 24-30, apud Silveira, 1999: 64) apresentam as 

características abaixo: 

Os alunos devem primeiro ouvir, depois falar, em seguida ler e finalmente 
escrever algo na língua escrita; depende-se da mímica, da memorização, da 
aprendizagem intensiva através da repetição; há pouca ou nenhuma 
explicação gramatical; espera-se que o aluno aprenda a gramática 
indutivamente; as respostas certas são imediatamente reforçadas; inaugura, 
no ensino de línguas, o uso efetivo de gravadores e laboratórios de línguas; 
pode-se comparar o papel do professor ao de um treinador de animais, como 
um papagaio, por exemplo. 

O segundo método usado na abordagem estrutural é o método estrutural-

situacional, possuindo uma base estrutural e behaviorista, já que a gramática é ensinada de 
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forma indutiva, com material didático visto apenas como guia para a ação didática com o 

conteúdo programático, organizado em forma de narrativas e diálogos situacionais, com as 

estruturas em forma de tabelas e apresenta preocupação em evitar a prática mecânica e sem 

sentido. 

E o terceiro e último método da referida abordagem – o método estruturo-global 

audiovisual, de base estrutural, mas com algumas características próprias. Faz enfoque na 

língua oral tomando como ponto principal as interações cotidianas, além de treinar as quatro 

habilidades, mas prioriza a língua falada deixando a leitura e a escrita para depois de algumas 

horas de treino oral. Aqui o aprendiz já não é tão passivo como no método audiolingual. 

Após as influências de Piaget, reforçando os aspectos cognitivos e as de Carl 

Rogers enfatizando os aspectos afetivos, juntamente com os conceitos de Chomsky, nasce a 

abordagem cognitiva levando em consideração a língua em seus aspectos metalinguísticos. A 

aprendizagem é tida como conquista pessoal, em que a compreensão é a base da 

aprendizagem oral e escrita, sendo focalizado recursos variados para fomentar a aquisição da 

língua pelo aluno de forma significativa.  Com relação aos conteúdos, estes podem ser 

ensinados indutiva ou dedutivamente através de atividades pedagógicas variadas. O aluno 

passa a ser responsável pela própria aprendizagem. 

Sobre a Abordagem Comunicativa, encontra-se a língua vista como uma atividade 

direcionada a realização das interações sociais. Nessa abordagem, a língua não é vista de 

forma monolítica, em que as quatro habilidades (compreender, falar, ler e escrever) são tidas 

como independentes e a sua aprendizagem torna-se um processo ativo, que se dá através da 

reciprocidade dos componentes cognitivos (metalinguísticos internos) e sociais (externos). 

Então o papel do aprendiz é usar suas estratégias de aprendizagem e construir seus 

conhecimentos a partir do contato social com os colegas e o professor que, nesse caso, não 

estará mais preocupado em somente transmitir os conteúdos. 

Com relação à concepção das relações pedagógicas, a abordagem comunicativa 

reforça a questão textual e discursiva e apresenta a aprendizagem como um processo 

consciente e artificial, levando em consideração a distinção entre aprendizagem e aquisição. E 

assim, em Silveira (1999, p. 78) encontram-se alguns itens necessários para que ocorra a 

aquisição: 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 
 

 

7 

Uma fonte constante de língua em contextos naturais e significativos; um 
ambiente informal, descontraído e que proporcione segurança; a necessidade 
de se comunicar, ou seja, a motivação para interagir; a ênfase no significado 
a ser comunicado; feedback, isto é, a necessidade que o aprendiz tem de , na 
interação ver seus enunciados aceitos ou não, para poder se autocorrigir e 
adequar-se à interlocução. 

 

A abordagem comunicativa é composta por dois métodos: o primeiro é o método 

funcional-nocional, que enfatiza os aspectos funcionais dos enunciados linguísticos e trazem 

os conteúdos em forma de funções. Funções estas apresentadas em português, com lições que 

cobrem as quatro habilidades (ler, falar, escrever e atividades de áudio), gramática abordada 

nos exercícios escritos de forma indutiva e com a leitura feita a partir de textos autênticos, 

prática oral compreendendo apresentação, prática e transferência e atividades de áudio sendo 

praticadas a partir de exercícios gravados para a compreensão oral.  

O segundo método é o ensino instrumental de língua estrangeiras usado para fins 

profissionais, apresentando como habilidade mais solicitada a leitura e, mais recentemente, a 

produção de textos escritos, especialmente com os gêneros da área acadêmica.  

Lembrando que essas abordagens trazem práticas e vantagens que funcionam e 

também fatores que não implicam em um resultado satisfatório. Cabe então ao professor 

escolher o mais adequado para as suas aulas.  

Desse modo, posta toda a trajetória da aprendizagem e aquisição de línguas 

estrangeiras ao longo da história, torna-se viável passar para o tópico a seguir que relatará os 

acontecimentos em relação à língua inglesa nas escolas. 

Atualmente, sabe-se que ocorre a inclusão de uma língua estrangeira no currículo 

escolar, proposta essa fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 

nº 9.394, Art 26, § 5º: “Na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, a 

partir a quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 

ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição”. (CARDOSO, 

1998, p. 90 e 91). 

Partindo desse pressuposto, esclarece-se aqui qual é a LE selecionada para ser 

ensinada nas escolas e por quê. 
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A língua dos filmes americanos, de algumas novelas, documentários, propagandas 

de rádio, dos manuais de eletrodomésticos, enfim, a língua Inglesa está presente em quase 

todos os momentos do dia a dia, em situações políticas, econômicas, no cinema, na música e, 

mais recentemente, na educação, que também é um dos dez itens da lista sobre a importância 

de estudar Inglês do linguista David Crystal, (2009). 

Paiva (2005) discute que estudar Inglês é um fenômeno mundial e traz, inclusive, 

acarretamentos político-sociais e aparece tomando espaço não só nos países subdesenvolvidos 

como também no primeiro mundo, pois surge como uma forma de se ter acesso aos campos, 

principalmente, da ciência e tecnologia. Ocorre assim o fenômeno da globalização do mundo. 

O Inglês deixou de ser ostentação de riqueza e passou a necessidade, completando o perfil do 

profissional. No Brasil, não poderia ser diferente. Cada vez mais, palavras inglesas são 

incorporadas ao cotidiano da população e à língua portuguesa, chegando ao ponto de não 

haver certos vocábulos em português de tanto serem usados associativos em Inglês, como é o 

caso de self-service, playground, happy hour, whisky e outros. Assim, são por essas e outras 

razões que a Língua Inglesa vem ocupando o espaço reservado ao ensino de língua estrangeira 

nas escolas já que, não saber inglês pode ser considerado um ponto negativo. 

Em se tratando da escola, alguns pontos precisam ser analisados acerca do ensino 

de língua estrangeira, pois ainda se fazem ideias diversificadas sobre o que é trabalhar com a 

LE. Permeiam pelo ensino de língua estrangeira algumas concepções, inclusive por parte do 

corpo docente, que acabam desviando a verdadeira essência de ensinar a LI, no que se refere a 

parte técnica e pedagógica. Algumas das variações partem do princípio de que a escola não 

tem a competência para ensinar a língua estrangeira, que a língua estrangeira é importante só 

para o vestibular, e a falta de equipamento audiovisual dificulta ou impede a aquisição afetiva 

da língua. Ou ainda, enfatiza-se que “saber” uma língua estrangeira é apenas conhecer seu 

vocabulário e sua gramática, ou até mesmo que é preciso desenvolver a pronúncia semelhante 

à pronúncia do falante nativo e cumprir o programa de ensino é sinônimo de esgotar o livro 

didático, como afirma Paiva (1996) apud Nicholls (2001, p. 19). 

Assim, o que acontece de fato com o ensino-aprendizado de língua estrangeira nas 

escolas? O que precisa ser feito para mudar essa problemática? Coelho (2005) comenta que, 

no âmbito da legislação, a aprendizagem deve estar voltada para as competências de modo 

geral, visando a autonomia, a solidariedade e a assimilação de mudanças, o que implica em 

dizer que aprender uma LE vai além das quatro habilidades exigidas - falar, ouvir, ler e 
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escrever, - aparecendo com o propósito de usar a língua para participar efetivamente do 

mundo expondo sua opinião. Coelho (2005) frisa que o ensino de Inglês não deve se limitar 

apenas à recepção, enxergando o aluno como um mero leitor da língua, mas a este deve ser 

dada a oportunidade de produzir e de se comunicar no novo idioma. Porém, apesar da língua 

ser um fenômeno social e ter como função principal a comunicação, nem sempre é usada para 

esse fim, no que diz respeito ao ensino de língua estrangeira. 

Em relação ao ensino de línguas na escola, muitas vezes, não é dada atenção às 

mudanças que ocorrem na educação, visto que o principal objetivo da educação moderna não 

é apenas passar conteúdos, mas também desenvolver competências e habilidades baseadas nas 

múltiplas inteligências,2 o que nem sempre acontece. Afirma Nicholls (2001, p. 29): 

 

O papel do professor de línguas estrangeiras é, portanto, reconhecer a 
importância da capacidade mental do aluno e ser capaz de ativá-la.  Ao 
organizar o material a ser ensinado de tal forma que se torne significativo 
para o aluno, o professor está concorrendo para ativar os processo mentais 
disponíveis no aluno e para a aquisição consciente de competência, um 
requisito necessário ao desempenho satisfatório.  

 

Outro fator de grande relevância analisado na pesquisa de Coelho (2005), e que 

contribui para o não desenvolvimento da aprendizagem de língua estrangeira nas escolas, diz 

respeito à heterogeneidade existente em sala de aula. Uma vez que isso acontece os alunos 

apresentam níveis diferentes de conhecimento da língua, ficando o professor - “cercado”, sem 

poder atender as necessidades dos alunos mais avançados porque, dessa maneira, irá 

atrapalhar o desenvolvimento dos demais estudantes, como também não pode adequar sua 

prática aos alunos menos avançados, dessa forma, o professor poderá estar retardando o 

conhecimento dos mais adiantados, correndo até o risco desses aprendizes se desestimularem. 

A autora também menciona que a estrutura física e material didático pedagógico 

adequado (salas amplas, laboratórios, sala de áudio e vídeo) tem influência significativa para 

                                                 
2 As múltiplas inteligências são as inteligências do ser humano, pois ficou comprovado que o 

homem não possui apenas uma, mas várias, aqui com base nos conceitos de Antunes (2001, p. 
7), a inteligência é descrita como “capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos 
importantes para uma comunidade cultural” e está associada a hereditariedade e adaptações 
biológicas. Todos possuem as várias inteligências, cabe apenas serem desenvolvidas. São elas: 
linguística ou verbal, lógico-matemática, naturalista ou ecológica, sonora ou musical, cinestésico – 
corporal, visual espacial e interpessoal e intrapessoal. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 
 

 

10 

o aprendizado de língua, mas ressalta que nada disso valerá se não houver um material 

humano qualificado para utilizar esses recursos.  Os fatores que influenciam a aprendizagem 

de língua estrangeira são muitos (motivação, atitude, oportunidade, etc.) e não simplesmente 

uma vasta gama de recursos.  

Assim, baseado em vários autores, encontra-se que o ensino de língua estrangeira 

não é bem aproveitado em alguns casos, realizado de maneira mecânica, não dando a atenção 

necessária para a função comunicativa, e dificultando, por sua vez, tanto a aprendizagem, 

como a aquisição de uma segunda língua nas escolas, o que deveria ser diferente, já que a 

escola uma das principais fontes de desenvolvimento da aprendizagem em comunicação tem a 

função de colaborar para a formação de cidadãos e garantir a possibilidade de um futuro 

melhor. Dessa forma cabe aos profissionais de educação rever seus conceitos e analisarem os 

vários processos e problemas existentes no ensino de línguas na escola e tentarem melhorar a 

condição da aprendizagem oral de LE, pois vivemos em mundo atualizado em que a 

comunicação é um fator indispensável. 
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