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RESUMO: Com o surgimento do Método Direto, em 1930, o ensino de língua estrangeira passou a
ser voltado para a comunicação e não mais para o ensino de estruturas gramaticais. Em 1970, com a
virada da pragmática e o surgimento dos métodos comunicativos, os alunos passam a ser o centro do
processo de aprendizagem, contrapondo a teoria behaviorista em vigor até então. Contudo, quase 50
anos depois, as aulas de inglês no ensino público ainda não preparam o aluno para o contexto oral,
limitando-se ao ensino de estruturas gramaticais ou ao desenvolvimento da escrita. Diante disso, este
artigo tem por objetivo identificar as dificuldades encontradas por professores e alunos em escolas da
rede pública, bem como investigar os porquês desses partícipes não fazerem uso da abordagem
comunicativa em sala de aula. Com o aporte teórico de Oliveira (2014), Lima e Filho (2013), dentre
outros, apontaremos as principais dificuldades por eles encontradas.

ABSTRACT: In 1930, with the emergence of the Direct Method, foreign language teaching changed
the focus to communication and no longer to grammatical structures. In 1970, with the turn of
pragmatics and the emergence of the communicative methods, students became the center of the
learning process in opposition to the behaviorist theory in force until then. However, almost 50 years
later, English classes in public schools still do not prepare students for the oral context, limiting
themselves to the learning of grammatical structures or to the improvement of their writing. Thus,
this article aims to identify the difficulties found by teachers and students in public schools as well as
to investigate the reasons why they do not use such an approach in the classroom. By using the
theoretical background by Oliveira (2014), Lima and Filho (2013), and others, we will highlight the
difficulties found by them.

RESUMEN: Con el surgimiento del Método Directo en 1930, la enseñanza de lenguas extranjeras
comenzó a centrarse en la comunicación y no en la enseñanza de estructuras gramaticales. En 1970,
con el giro de la pragmática y la emergencia de métodos comunicativos, los estudiantes se
convirtieron en el centro del proceso de aprendizaje, contrastando la teoría conductista vigente hasta
ese momento. Sin embargo, casi 50 años después, las clases de inglés en educación pública aún no
preparan al estudiante para el contexto oral, sino que se limitan a enseñar estructuras gramaticales o
el desarrollo de la escritura. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo identificar las dificultades
que enfrentan los maestros y estudiantes en las escuelas públicas, así como investigar por qué estos
participantes no utilizan el enfoque comunicativo en el aula. Con el apoyo teórico de Oliveira (2014),
Lima y Filho (2013), entre otros, señalaremos las principales dificultades que encuentran.
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INTRODUÇÃO

No início do século XX, o latim era uma das línguas de mais prestígio, tanto pela quantidade de
pessoas que estudavam o idioma, quanto pela influência que ele exercia nas línguas ocidentais. Por
isso, o método[i] utilizado para o ensino de idiomas, a exemplo do francês, do espanhol e do inglês,
era o mesmo empregado no ensino da língua latina. Como exemplo, citamos o então intitulado
Método de Gramática e Tradução, cujo objetivo era o de contribuir para a formação espiritual e
intelectual do aluno (UPHOFF, 2008), baseando-se apenas no ensino de estruturas gramaticais e
ignorando a oralidade e, com isso, a sua prática em quaisquer que fossem os contextos.

Com a mudança ocorrida na concepção de língua, ou seja, quando o seu ensino passa a ser dela,
através dela mesma, e não mais para ela (ALMEIDA FILHO, 2019), os métodos daí advindos
começaram a abordá-la de uma forma diferenciada.

O Método Direto, por exemplo, propôs o uso ativo da língua, principalmente em sua oralidade, e não
mais o domínio exclusivo da gramática, como ocorria no Método da Gramática e Tradução
(UPHOFF, 2008). Em decorrência disso, os métodos seguintes partilharam desta mesma concepção.
O Método Audiolingual, que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar soldados
americanos a aprenderem de forma rápida as línguas de outros países envolvidos no conflito,
continuava a propor oralidade em detrimento da escrita (UPHOFF, 2008), principalmente até o início
da década de 70. Entretanto, por basear-se numa teoria behaviorista de aprendizagem[ii] e numa
concepção estruturalista de língua[iii], o método entrou em declínio e a demanda por um novo
método no ensino de inglês baseado em teorias que fossem mais atuais tornou-se evidente.

É nesse contexto que surge a Abordagem Comunicativa[iv], baseada numa teoria funcional da
linguagem[v], como uma alternativa ao Método Audiolingual. Esse novo jeito de ensinar inglês, que
passava a entender a língua como tendo esta uma importante função social, é hoje o mais utilizado
nos centros de ensino de idiomas, tanto no exterior quanto no Brasil, e também nas escolas de ensino
bilíngue e contribui, de forma eficaz, para o aumento no número de falantes do idioma, conforme
atestam estudos versando sobre a questão e sobre os quais não nos deteremos nesta proposta.

Acrescente-se ao surgimento da abordagem comunicativa, a crescente globalização mundial e a
tentativa frustrada de criação de um idioma global, o esperanto, o que tornou necessária a escolha de
uma língua capaz de ocupar o espaço que a língua artificial desejava.

Assim, de forma incontestável, o inglês se fortificou e se tornou a língua do mundo globalizado,
como afirma Ortiz (2006, p. 17 apud ASSIS-PETERSON; COX, 2007):

A globalização declina-se preferencialmente em inglês. Digo,
preferencialmente, pois a presença de outros idiomas é constitutiva de nossa
contemporaneidade, mesmo assim, uma única língua, entre tantas, detém uma
posição privilegiada.

Diante do exposto, sendo o inglês a língua global, e sabendo que há a necessidade de ensiná-lo para
contextos reais de oralidade, motivo pelo qual o aprendizado do idioma deve ser feito visando à
comunicação e, sobretudo, sendo a abordagem comunicativa uma alternativa empregada com sucesso
no ensino de inglês, lançamos alguns dos questionamentos norteadores deste estudo. Por que muitos
professores ainda não utilizam essa abordagem no ensino de inglês em escolas públicas? Por que
dizem utilizar tal abordagem quando, na verdade, enfatizam atividades voltadas apenas aos
conteúdos gramaticais e escritos da língua em detrimento da tão necessária e almejada oralidade? Por
que os alunos, em sua maioria, não se mostram motivados e interessados em aprender uma língua
estrangeira mesmo cientes da importância de fazê-lo? Quais seriam alguns dos fatores que impedem

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/abordagem_comunicativa_impossibilidade_no_ensino_de_ingles_em_es.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



a efetiva implementação da abordagem comunicativa em salas de aula de língua estrangeira?

Com vistas a esclarecer esses questionamentos e provocar outras reflexões que possam da discussão
advir, este artigo busca identificar algumas das dificuldades encontradas por alunos, professores e
instituições no tocante à utilização da abordagem comunicativa e, por conseguinte, tratar da
necessidade do uso desta abordagem no ensino de inglês nas escolas públicas brasileiras, com vistas
a formar cidadãos que estejam aptos à interação em contextos cada vez mais globalizados e que
demandam, em particular, o aprendizado e o uso da língua inglesa, objeto desta investigação.

Por intermédio de um levantamento bibliográfico, baseando-se na teoria funcional da linguagem, nas
teorias interacionistas de línguas, nas proposições de teóricos como Lima e Filho (2013), sobre os
métodos comunicativos, e de Oliveira (2014), sobre a história dos métodos, far-se-á uma sucinta
análise da história dos métodos, ou abordagens, a qual servirá de comparação para evidenciar os
pontos fortes da abordagem comunicativa e reafirmar a sua importância no ensino de língua
estrangeira (LE)[vi]. Também serão utilizados dados quantitativos referentes ao ensino de inglês,
como os que revelam a fluência de professores no idioma, e qualitativos, que levam em consideração
escolas em que a abordagem foi utilizada de maneira exitosa.

Para tanto, este artigo foi dividido em três seções. Na primeira seção, trata-se da abordagem
comunicativa, abordando questões desde o seu surgimento até o seu desenvolvimento, bem como de
pontos tratando dos seus princípios teóricos e dos seus pontos fortes no ensino de LE. Na segunda,
faz-se um levantamento das dificuldades encontradas na utilização de tal abordagem nas escolas
públicas do país. Por fim, mas não menos importante, as considerações finais são apresentadas e,
nesta, apontamos metas a serem vencidas, dificuldades a serem sanadas e sugestões para que a
abordagem comunicativa seja mais e melhor utilizada nas escolas, particularmente nas de ensino
público, onde foram observadas as maiores dificuldades para a sua implementação.

1. A ABORDAGEM COMUNICATIVA: SURGIMENTO, PRINCÍPIOS TEÓRICOS E
PONTOS FORTES NO ENSINO DE LE

No período compreendido entre 1960 e 1970 ocorreu, de modo geral, uma mudança no ensino,
principalmente no de LE. Isso porque a teoria de aprendizagem funcionalista e a teoria de língua
interacionista, surgidas nessa época, colocavam o aluno no centro do processo de aprendizagem e o
tornavam um ser ativo em sala de aula, indo de encontro ao que pregava a teoria behaviorista, em
vigor até então, a qual considerava o aluno como um ser passivo, mero receptor de informações, e o
professor como sendo o responsável pela transferência de todo o conhecimento.

Essa mudança na concepção de ensino não apenas mudou o jeito como os conteúdos eram ensinados,
como também criticou fortemente os métodos adotados para ensino de LE da época, fato que
estimulou o desenvolvimento e surgimento de novos métodos que acompanhassem essa nova teoria
que então despontava.

Dessa forma, surgiram alguns métodos intitulados alternativos, como o Suggestopedia[vii] e o Total
Physical Response[viii] e, posteriormente, os comunicativos, como o Natural[ix] e o Comunicativo.
Este último, objeto deste artigo, é o ora utilizado nas escolas de idiomas que buscam ensinar a língua
para uso em contextos reais de oralidade, pois, como afirmam Hymes e Halliday (1973 apud LIMA;
FILHO 2013), estudar uma língua e não saber como usá-la não tem propósito. Assim, devido ao seu
êxito no desenvolvimento da competência comunicativa, serão demonstrados, a partir daqui, os
princípios teóricos que norteiam essa abordagem e os seus pontos fortes no ensino de LE.

O primeiro princípio da abordagem comunicativa é o da significação, de acordo com a qual possui
mais valor o significado que a sentença traz do que a estrutura na qual ela é construída. Como afirma
Richards (1990 apud SILVA, 2001, p. 43):
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O que se percebe é que as sentenças não precisam ser completas e/ou
gramaticalmente corretas para que o significado das suas proposições seja
entendido. As proposições são blocos construtivos de comunicação, e a
primeira tarefa a aprender para comunicar-se em uma língua, é como criar
proposições.

Dessa forma, percebe-se que a importância no ato comunicativo se dá no significado e na
compreensibilidade da sentença e não se a estrutura gramatical na qual ela foi construída está correta
(LIMA & FILHO, 2013). Assim, faz-se necessária uma ênfase maior nas aulas, de modo a simular
situações reais e diárias de uso da língua em sua significação, analisando os contextos de uso das
sentenças, despertando no estudante o desejo de se expressar no idioma, independente de falar
estruturalmente de forma correta, deixando a gramática em segundo plano. Com isso, o estudante
desenvolveria a sua competência comunicativa e realizaria, de fato, a comunicação. Para Almeida
Filho (2002 p. 42 apud LIMA & FILHO, 2013, p. 22), um método comunicativo é aquele que possui

[...] uma maior preocupação com o próprio aluno enquanto sujeito e agente
no processo de formação através da língua estrangeira, ou seja, menor ênfase
no ensinar e mais força para aquilo que abre ao aluno a possibilidade de se
reconhecer nas práticas do que faz sentido para a sua vida e do que faz
diferença para o seu futuro como pessoa.

Contudo, como seria aplicado o método comunicativo e, consequentemente, como essa competência
comunicativa se desenvolveria? A resposta a esta pergunta é o segundo ponto citado sobre a
abordagem comunicativa: as práticas usadas para desenvolver no aluno essa competência.

Como afirma Oliveira (2014), a principal diferença entre a abordagem comunicativa e os outros
métodos surgidos anteriormente, como o audiolingual, que já estimulavam o uso da língua em
contextos orais, é a maneira com que se pode chegar ao objetivo final, à comunicação, e às
concepções de aprendizagem e língua que adotam. No método comunicativo, os conteúdos são
apresentados em blocos, também chamados de “Functions”, ou seja, situações às quais o aluno seria
submetido caso estivesse fazendo uso ativo da língua.

Para Souza (2005, p. 57 apud LIMA & FILHO, 2013), a abordagem comunicativa é baseada em 06
funções, quais sejam:

- como pedir informações;

- como dar informações;

- como fazer convite;

- como expressar o interesse;

- como expressar paciência;

- como mudar de assunto no diálogo.

É possível afirmar, portanto, que através dessas funções, revela-se o benefício da abordagem
comunicativa: o de preparar o aluno para interagir e se comunicar efetivamente em contextos reais e,
com isso, desenvolver, paulatina e continuamente, a sua competência comunicativa nos mais
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variados contextos sociais.

O terceiro e último princípio aqui tratado é o papel que a gramática exerce na sala de aula. Embora o
ensino de estruturas gramaticais e a perfeição gramatical na oralidade não sejam o objetivo de tal
abordagem (LIMA & FILHO, 2013), ela não deve ser negligenciada. Existe o mito entre professores
de inglês de que usar a abordagem comunicativa em sala implica no não ensino de gramática
(OLIVEIRA, 2014), uma vez que há uma tolerância ao erro caso a comunicação ocorra. Contudo,
Littlewood (1991 apud OLIVEIRA, 2014) rebate esse mito e propõe não somente o uso de atividades
que visem ao desenvolvimento da fluência do aluno (caráter comunicativo), como também atividades
que visem à precisão do estudante (caráter gramatical) no uso dessa abordagem. É claro que se deve
deixar o estudante expressar-se para adquirir a fluência, mas atividades de cunho gramatical, apesar
de estarem em segundo plano e serem, preferencialmente, realizadas em casa, também carecem e
devem ser desenvolvidas.

Nota-se que para fazer uso apropriado da abordagem comunicativa faz-se necessário ao professor
conhecer os contextos sociais do aluno e quais os motivos dele querer aprender uma segunda língua,
pois isso o habilitará a desenvolver atividades que abarquem essas temáticas no processo de ensino
da LE que desperta interesse no aluno.

Além disso, a aula que utiliza essa abordagem deve ser dinâmica e evitar o processo mecânico
ocorrido em métodos anteriores, a exemplo do audiolingual. Por isso, requer do mediador um maior
esforço na produção de materiais autênticos, que considerem a realidade dos alunos e, também,
maior tempo na preparação das aulas a serem ministradas, considerando a necessidade de atividades
dinâmicas e autênticas que estimulem a efetiva participação dos envolvidos nas interações.

É preciso destacar que, apesar de a gramática não ser o foco desta abordagem, o professor deve
propor atividades de produção e recepção oral e escrita e o aspecto gramatical deve ser trazido nessas
atividades, visando ao desenvolvimento da competência comunicativa (OLIVEIRA, 2014). Desse
modo, os estudantes se sentirão confortáveis em sala de aula e, através do uso da língua-alvo,
chegarão ao objetivo final do aprendizado de uma língua: o de se comunicar.

Assim, constata-se que a abordagem comunicativa proporciona um aprendizado significativo no
ensino de língua inglesa, uma vez que, segundo UPHOFF (2008) baseia-se nos interesses dos
aprendizes, simulando situações reais que consideram seu contexto e as experiências por eles
vividas.

Ademais, promove a comunicação oral, através do uso ativo da língua-alvo pelos professores e
estudantes, e as atividades desenvolvidas em sala são de caráter não só comunicativo como também
gramatical.

Por estar centrada no princípio atual de língua, o qual afirma que ela deve ser usada para a
comunicação e não vista como imposição cultural (SOUZA, 2005), o uso desta abordagem também
proporciona na sala de aula um ambiente confortável e de uso ativo e contínuo da língua, uma vez
que os alunos saberão a finalidade do seu estudo: a de comunicar-se, conforme já mencionado
anteriormente.

Soma-se a isso a crescente globalização mundial e a escolha do inglês como língua global,
mostrando a necessidade de se ensinar inglês nas escolas de forma que os alunos utilizem a língua
em sua modalidade oral. Por isso, a abordagem comunicativa tem sido usada em cursos de idiomas
em geral, principalmente nos de inglês, e em escolas bilíngues, que buscam preparar o aluno para
contextos orais condizentes com as mais diferentes realidades e, evidentemente, levando em conta as
necessidades e os interesses dos aprendizes.

Contudo, conforme pudemos observar, apesar de ser uma prática benéfica na sala de aula e de
apresentar resultados comprovadamente significativos do processo de aprendizagem, essa abordagem
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ainda é muito pouco usada por professores da rede pública de ensino e, quando usada, as dificuldades
encontradas em sua aplicação ainda são grandes, visto que, na maioria das vezes, os professores
trabalham apenas o aspecto gramatical e escrito da língua inglesa, deixando a oralidade sempre em
segundo plano.

Mediante o exposto, faz-se necessária uma análise da aplicabilidade da abordagem comunicativa na
sala de aula das escolas públicas, o que será discutido na próxima seção, com vistas a melhor
compreender o porquê de muitos professores ainda não a utilizarem como sendo uma das principais
metas em suas aulas.

1. DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM COMUNICATIVA

Inicialmente, faz-se importante destacar que boa parte dos métodos surgidos após o Método Direto, a
partir de 1930, pregava não só a busca pelo desenvolvimento da língua no contexto oral, mas
também o uso da língua-alvo pelo professor no decorrer das aulas ministradas. Algumas abordagens,
como a Natural, até permitiam o uso da língua materna, mas a preferência era pela língua alvo. Em se
tratando da abordagem comunicativa, pode-se dizer que isso também é verdade, pois o professor
deve empregá-la, privilegiando e proporcionando momentos de uso majoritário da língua alvo,
podendo, entretanto, fazer uso da língua materna, caso seja necessário. Tal afirmação implica na
primeira dificuldade encontrada pelo professor na aplicação da abordagem comunicativa no ensino
em escola pública: a falta de competência comunicativa por parte dos discentes de língua inglesa e
também por parte de muitos docentes do referido idioma.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2017), estima-se que 85% dos
professores que ensinam inglês na rede pública de ensino não dominam o idioma. Seja por questões
de má formação universitária, pela falta de oportunidades de praticar o idioma, pela escassez de
participação em cursos de aperfeiçoamento que abarquem a temática oralidade, ou até mesmo pela
não formação na área - visto que o órgão público também revela que 49,2% dos professores que
ensinam inglês do 6° ao 9° ano são formados em outras licenciaturas ou bacharelados e só possuem
complementação pedagógica no ensino de inglês - são razões suficientes para justificar a
supramencionada falta de habilidade/competência comunicativa. Dessa forma, por ser um método
que requer não só o domínio e a fluência do professor (caráter comunicativo) no idioma, como
também a precisão (caráter gramatical), o emprego dessa abordagem torna-se difícil e, por vezes,
impraticável, principalmente nas instituições públicas de ensino, conforme revelam os dados.

Considerando que se por um lado a teoria interacionista de língua afirma que se deve ensinar a língua
visando à comunicação do indivíduo, por outro, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1998) tratam as línguas não maternas ensinadas na escola como LE. Como afirmam Pontes e Davel
(2016), ensinar a língua como estrangeira ao invés de ensiná-la como segunda língua reflete na
maneira de atuação do professor, uma vez que, por ser estrangeira, o foco do ensino não estará na
comunicação, argumento este que demanda reflexões e discussões no tocante ao quesito
comunicativo do ensino dessas línguas. Entretanto, se o professor é adepto da teoria interacionista de
língua, nada impede que ele desenvolva o contexto oral em sala de aula.

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), começou a mudar esse cenário, tratando a
língua inglesa como língua franca (LF) e não mais como estrangeira. Isso resulta num impacto direto
na sala de aula, uma vez que, como afirma Jordão (2014), tratar o inglês como LF afirma que os
alunos poderão usá-las em contextos diários, que as diferentes sociedades do mundo podem fazer uso
da língua e que os falantes não nativos podem fazer alterações na língua que utilizam de acordo com
as suas expressões idiomáticas ou idioletos, reafirmando, mais uma vez, a necessidade de se aprender
o idioma no contexto oral e comunicativo. Contudo, apesar da BNCC trazer essa vantagem no ensino
de inglês, ela está sendo ainda muito discutida e a forma de sua implementação nas escolas ainda é
bastante incerta, reforçando que, por hora, a forma de se ensinar inglês como determina os PCNs
ainda prevalece.
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A segunda dificuldade encontrada pelo professor na aplicação dessa abordagem é a quantidade de
alunos nas salas das escolas públicas. O projeto de Lei 4731/12, em tramitação no senado, e o
597/07, em tramitação na Câmara dos Deputados, busca alterar a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, considerando como ideal o número de 35 alunos por sala de aula do ensino
fundamental II (6° ao 9º ano) e no ensino médio. Contudo, ao fazermos um comparativo com a
média de alunos em cursinhos de inglês, onde a abordagem comunicativa se mostrou (e ainda se
mostra) eficiente e eficaz, apresentando excelentes resultados ‘comunicativos’, os números revelam
que as salas contam com até 15 alunos (PONTES & DAVEL, 2016), o que tem uma implicação
direta na aula que o professor apresenta.

Como afirmam Pontes e Davel (2016), numa sala de aula com mais de 30 alunos, o planejamento e a
execução de uma aula tornam-se uma tarefa demorada, pois para conseguir que haja a participação
de todos os alunos, faz-se necessário um grande investimento de tempo em relação à organização, às
estratégias de acompanhamento da realização das atividades propostas, além do fato de o professor
se ver impossibilitado de monitorar a produção comunicativa de todos os alunos.

Mediante o exposto, o professor de inglês dispondo de 05 a 07 turmas, tendo cada turma 35 alunos (o
que seria real caso a Lei fosse efetivada), poderíamos dizer que, ainda assim, as condições não
seriam apropriadas para o efetivo uso da abordagem comunicativa. Sabe-se que, a realidade que ora
nos é apresentada revela que algumas escolas possuem até mais de 50 alunos numa mesma turma e
que muitos professores trabalham em mais de uma escola para complementar a renda. Todos esses
fatores tornam deveras difícil o planejamento de atividades diferentes, dinâmicas e diárias que visem
à comunicação e abarquem a realidade dos alunos, implicando, assim, na preferência por desenvolver
atividades de cunho gramatical, o que torna as aulas menos atrativas e deixa os alunos desmotivados
e desinteressados em relação ao aprendizado de qualquer que seja a LE em questão e exemplifica,
mais uma vez, a dificuldade no emprego dessa abordagem.

Afinal, como afirma Larsen-Freeman (2000 apud PONTES & DAVEL, 2016), as aulas que não
colocam a interação em primeiro plano, privilegiando, ao contrário, a gramática, podem se tornar
desinteressantes, posto que os alunos não conseguirão perceber que usos farão das referidas
estruturas gramaticais em contextos de comunicação oral.

Ao segundo ponto abordado há um terceiro estreitamente ligado, qual seja, o fato de que os alunos
não sabem exatamente o porquê de estudarem a língua inglesa ou outra LE, ainda que seja evidente a
imposição do estudo de inglês motivada pela globalização.

Porém, independentemente das questões de ordem política, ideológica e econômica, estudar o idioma
passou a ser uma necessidade, particularmente aos que almejam maiores e melhores possibilidades
de ascensão profissional e/ou pessoal. Seja por uma viagem, um emprego, uma oportunidade de
estudar no exterior, o inglês oferece vantagem ao aluno que consegue se comunicar bem na língua.

Contudo, mesmo diante deste panorama, os alunos não percebem a necessidade de estudar a língua e,
como o foco de muitas aulas atualmente é gramatical, o que torna ainda mais acentuado o problema
em virtude do não uso da abordagem comunicativa em sala, o processo finda por gerar uma
desmotivação por parte do aprendiz e implica negativamente no seu processo de aprendizagem, haja
vista que lhe é passada a impressão de que está na escola apenas para estudar mais um componente
curricular, a exemplo do português e da matemática (PONTES & DAVEL, 2016).

Analisando esse quadro, caso o aluno não tenha razão para estudar o idioma, terá a impressão de que
os conteúdos ministrados são sempre os mesmos (a exemplo do verbo To Be), e que estará sempre
“aprendendo a mesma coisa”, como apontam Pontes e Davel (2016).

Outro ponto que reitera a dificuldade destacada aqui pelas escolas no que diz respeito ao emprego da
abordagem é a não oferta de materiais didáticos e recursos tecnológicos. A globalização e a 4ª
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revolução industrial, também chamada de evolução do meio técnico científico informacional,
estimulou a produção de aparatos tecnológicos, tais como TVs, smartphones e tablets. Entretanto,
boa parte das escolas públicas não os possuem, pois sequer têm acesso às ferramentas básicas, como
livros didáticos e máquinas de xerox disponíveis para evitar o desperdício de tempo escrevendo no
quadro e, tampouco as avançadas, como aparelhos de TV e caixas de som. Contrapondo-se a este
quadro de falta de infraestrutura, temos os cursinhos de inglês que oferecem aos estudantes uma
gama de aparatos tecnológicos, como ferramentas extras, que lhes auxiliam no processo de
ensino-aprendizagem do idioma que optarem por estudar, a exemplo de lousas digitais, tecnologias
de realidade virtual, dentre outros aparatos que ainda inexistem na rede pública.

Diante desta realidade, atividades dinâmicas e diferentes, que utilizem a internet, uma vez que ela já
se mostrou de grande auxílio na abordagem comunicativa, não são parte da vida diária do aluno, ao
menos não na dos alunos das instituições públicas de ensino, conforme já pudemos notar.

Consequentemente, habilidades como o listening e o reading, muitas vezes não são executadas em
sala e, por não ter tantos recursos disponíveis, as aulas se tornam monótonas, cansativas, repetitivas e
não produzem um ensino significativo principalmente nas escolas públicas, sobre as quais
debruçamos o nosso olhar nesta proposta.

Por fim, é importante citar as crenças no processo de ensino-ensino de inglês em escola pública.
Como afirmam Shibasaki e Lima (2019), criou-se o mito entre não só alunos de escola pública, como
também entre professores que não se aprende inglês na educação básica. Pelo contrário, afirma-se
que o aluno só consegue desenvolver a competência comunicativa caso ingresse em um curso de
idioma. Essa crença é tão forte que influencia no processo de aprendizagem, uma vez que, se os
próprios professores acreditam que só no curso de inglês os alunos irão aprender, a aula dele não
resulta, em sua grande maioria, em práticas que desenvolvam a oralidade. Sandra ainda afirma que
em sua pesquisa o professor entrevistado respondeu: "eu ensino um pouco do básico do básico do
que é a língua inglesa”, reforçando que o inglês falado é só é possível nos cursinhos de inglês.
Soma-se a isso a ideia que os alunos têm, seja pela prática do professor ou por já acreditarem
realmente nesta verdade, de que o inglês bom é o do cursinho". Isso estimula ainda mais a
propagação da ideia de que não é possível o aprendizado no ambiente escolar em questão,
implicando diretamente, junto com os fatores citados anteriormente, na dificuldade de mudança
desse cenário.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É visível, no mundo globalizado, a demanda por um ensino de inglês eficaz e eficiente, que vise
suprir as necessidades do estudante e o prepare para o contexto de oralidade, posto ser a língua
inglesa caracterizada como o instrumento de comunicação que está no cerne da globalização e da
diversidade cultural e social.

Portanto, por não ser simplesmente um conjunto complexo de regras gramaticais, listas de vocábulos
a serem memorizados ou uma sequência de textos a serem traduzidos, não podemos perder de vista o
fato de que a língua inglesa constitui-se em um meio através do qual nos é dada a oportunidade de
interagir ativamente com o mundo em que vivemos.

Além disso, permite-nos realizar interações culturais e ampliar nossos conhecimentos acerca das
mais variadas temáticas, o que torna significativo e interessante o processo de aprendizagem. Tal
ensino significativo pode ser proporcionado, portanto, conforme expusemos nesta proposta, pelo uso
da abordagem comunicativa, uma vez que esta leva em conta as realidades do aprendiz e das suas
necessidades, apresentando-lhe como objetivo final a comunicação, habilitando-o a realizar
atividades de cunho semântico e usual e a interagir em contextos reais fazendo uso da LE de sua
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escolha, no caso deste estudo, a língua inglesa.

Além disso, vimos que a abordagem em tela é pautada na teoria funcional da linguagem, de modo
que os estudantes têm claramente um objetivo ao aprender a língua, qual seja, o de comunicar-se.
Nesse contexto, as atividades dinâmicas ajudam na motivação do estudante durante as aulas da
língua, posto não haver o uso de exercícios de repetição e memorização.

Contudo, ficou-nos também evidenciado que as dificuldades em desenvolver no aluno de escola
pública a capacidade de comunicação são grandes e, assim sendo, as escolas públicas apresentam-se
como palcos de atuação que requerem mudanças. Em virtude disso, revelam-se também como
desafiadores espaços onde nossa atuação, enquanto partícipes das comunidades escolares, faz-se
imprescindível no sentido de contribuir de maneira permanente e decisiva para operar mudanças que
venham a impactar positivamente na rotina dos alunos, particularmente os da rede pública de ensino.

Apesar de sabermos que a realidade da escola pública brasileira ainda é escassa de recursos e
apresenta uma série de problemas, a exemplo da superlotação das salas, da falta de material didático
adequado, da falta de competência comunicativa por parte de muitos docentes, etc., não podemos
manter os debates apenas teoricamente, pois questões problematizadoras como esta aqui abordada,
carecem de ações mais intervencionistas, quer por parte das instâncias governamentais, quer por
parte dos atores das comunidades escolares, cujas realidades e experiências determinarão as
necessidades a serem superadas e que objetivos almejam alcançar.

Ademais, a má formação do professor de língua inglesa, que não o torna fluente, por vezes, após a
conclusão da sua graduação, impossibilita que ele faça uso do inglês em sala de aula, impedindo a
aplicação da abordagem comunicativa e que as crenças que tanto professores quanto alunos têm
dificultam na eficácia do ensino voltado para oralidade. Assim, através do exposto, evidencia-se que
não é impossível aplicar a abordagem comunicativa por completo em sala de aula, mas para que isso
aconteça, faz-se necessária uma grande mudança no sistema educacional e, também, nos cursos
devotados à formação de professores.

Entendemos que este artigo, apesar das suas limitações, aponta possibilidades para novos
levantamentos, a partir do ora aqui apresentado, revelando, ainda, a necessidade de continuarmos a
pensar e debater questões voltadas ao ensino de inglês em escolas públicas (embora não somente), de
forma a habilitar os discentes a desenvolverem a sua competência comunicativa e, assim, contribuir
para um ensino mais significativo de inglês nas escolas públicas do país.

[i]Richards e Rodgers (1994 apud OLIVEIRA, 2014, p. 66), definem método como sendo um
conjunto de princípios teóricos, organizacionais e de ações práticas que norteiam a estruturação de
um curso, visando um objetivo final determinado.
[ii]Esta teoria considera todo comportamento como resposta a um determinado estímulo
(OLIVEIRA, 2014). Assim sendo, os estudantes são indivíduos de mentes vazias que serão moldados
pelo professor.
[iii]Concepção que se atenta a ensinar estruturas gramaticais descontextualizadas da realidade do
aluno.
[iv]Também chamada de abordagem funcional, traduzida do Inglês de Communicative Approach e
Functional Approach, respectivamente.
[v] Segundo UPHOFF (2008), na teoria funcional da linguagem, a linguagem é vista como uma
prática social, ou seja, como uma ferramenta para a interação entre seres humanos. Por esse motivo,
rejeita-se uma descrição da linguagem apenas como um conjunto regrado de elementos formais. Ao
invés disso, busca-se analisar os fenômenos linguísticos com base em categorias funcionais de uso.
[vi]Referimo-nos à língua estrangeira como a língua que não é falada pela maior parte da
comunidade em evidência. Passaremos a utilizar esse termo doravante.
[vii]Método desenvolvido por George Lozanov, cujo objetivo era resolver a problemática que afirma
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que as dificuldades encontradas pelas pessoas no aprendizado de uma língua estrangeira são barreiras
psicológicas e que elas influenciam negativamente o estudante a respeito da sua aprendizagem
(OLIVEIRA, 2014).
[viii]O Total Physical Response, traduzido do inglês para “Resposta Física Total” é um método de
ensino, desenvolvido pelo psicólogo estadunidense James Asher que usa movimentos corporais
como ferramentas no processo de aprendizagem de língua (OLIVEIRA, 2014).
[ix]Abordagem desenvolvida por Tracy Terrel e Krashen que difere da abordagem comunicativa,
pois o período de aula é dedicado a fornecer input aos alunos e eles escolhem o uso da língua-alvo ou
materna em sala de aula. Além disso, as atividades de gramática podem ser incluídas em atividades
para casa (OLIVEIRA, 2014).
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