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RESUMO

Este trabalho é um relato de experiência e tem como objetivo analisar a proficiência em língua inglesa dos alunos do 1º ano do Ensino Médio de um colégio estadual no interior de
Sergipe. Tratando-se de alunos que já estão no quinto ano que estudam inglês, espera-se que conheçam no mínimo o básico do que se espera de um aluno neste nível em curso. Foi
aplicado um teste diagnóstico em papel para 48 alunos no início do ano letivo de 2014. O documento apresenta uma revisão de literatura sobre o assunto abordado. Para chegar aos
resultados foi feito uma tabulação sobre o desempenho dos alunos no teste. Os resultados ratificam o que já se tem em pesquisas e tornam-se indicadores importantes para refletir
sobre as práticas no ensino de língua inglesa e sobre possíveis novas práticas.

Palavras-chave: Proficiência. Língua Inglesa. Ensino Médio.

ABSTRACT

This research is an experience report and aims to analyze the English language proficiency of students in the 1st year of high school from a state college within Sergipe. In the case of
students who are already in the fifth year studying English, it is expected that they know at least the basics of what is expected of a student at this level in progress. A diagnostic test
was applied on paper for 48 students early in the school year of 2014. The paper presents a review of literature on the matter discussed. To reach the results was made tabulation on
student performance on the test. These results confirm what we already have in research and become important indicators to reflect on practices in teaching English language and the
possibility of new practices.
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1 INTRODUÇÃO
O ensino de línguas não é, historicamente, uma profissão tão recente e tem seus primórdios no início da civilização humana. Naquela época, existia uma necessidade de comunicação
entre povos falantes de diferentes línguas - por aproximações com o objetivo de comercializar produtos, através de conquistas entre povos, levando, assim, um povo a aprender a
língua do outro.
Na tentativa de alcançar um melhor resultado no processo do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, ao longo dos séculos vários métodos de ensino foram criados, êxito
que não se obtém se não houver motivação.
Sobre motivação, o escritor brasileiro João Guimarães Rosa afirmou certa vez que o universo da língua estrangeira é algo extremamente complexo. E que, para vencer esse desafio,
“uma nação precisa aprender idiomas sempre com divertimento, gosto e distração”. De acordo com diversos especialistas, esse desafio citado por Rosa ainda é algo que o Brasil,
contudo, precisa vencer.
Nos nossos dias, na era da globalização, aprender uma língua estrangeira tornou-se uma necessidade bastante significativa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Estrangeira (1998, p.19) apontam que “a aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua materna, é um direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei de
Diretrizes e Bases e na Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos”.
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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, 2005, p. 81).

Mesmo diante dessa realidade, percebe-se a deficiência da escola em ofertar um ensino de língua estrangeira que contemple uma aprendizagem real por parte do aluno. Ver e rever o
verbo to be, por exemplo, é assim que se definem as aulas de inglês no Ensino Fundamental e Médio. Repetições que na maioria das vezes não se transformam em aprendizagem.
Vários fatores podem estar interligados neste fracasso, a exemplo da formação do profissional, a metodologia apresentada, a baixa carga horária, o desinteresse do aluno, a
perspectiva de futuro. É importante frisar que não se pode generalizar, pois há bons professores que proporcionam aos seus alunos aulas atrativas e dinâmicas que podem facilitar a
aprendizagem.
Ao longo dos séculos várias metodologias foram testadas com o objetivo de impor e/ou facilitar o ensino de uma língua estrangeira. No caso do Brasil, o grau de proficiência do
brasileiro com um segundo idioma é muito baixo.
Diante dos vários métodos testados, este artigo traz como pergunta norteadora: qual seria a metodologia mais adequada à realidade da escola pública para que o aluno seja
estimulado a aprender e a desenvolver sua autonomia dentro e fora da sala de aula?

Os dados apresentados neste trabalho foram obtidos a partir de um teste diagnóstico aplicado para alunos de uma das turmas do 1º ano do Ensino Médio, no início do ano de 2014, e
experiências vivenciadas em vinte e quatro turmas, sendo sete do Ensino Fundamental e dezessete do Ensino Médio. Trata-se de um relato de experiência no Colégio Estadual Antônio
Garcia Filho, na cidade de Umbaúba, Sergipe. Justifica-se pelo fato de ser um professor novato no colégio e o desejo de diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos em língua
inglesa e querer buscar na literatura as principais metodologias utilizadas no ensino de uma língua estrangeira.

2 REVISÃO DE LITERATURA
O ensino de línguas tem seus primórdios no início da civilização humana. Segundo Germain (1993), as primeiras provas da existência do ensino de uma segunda língua remontam à
conquista gradativa dos sumérios pelos acadianos - do ano 3000, aproximadamente, até por volta do ano 2350.
Com o passar dos anos uma língua ganharia destaque como língua universal. E com a supremacia de países colonizadores, os avanços tecnológicos e necessidades de acordos
internacionais, o inglês se tornou o idioma oficial da sociedade globalizada.
Crystal (2005) declara que o objetivo da educação é o acesso ao conhecimento, e o inglês tornou-se um meio para adquirir o conhecimento mundial. Por esse motivo, muitas nações
fizeram do inglês a língua oficial ou a escolheram como língua estrangeira.
Diante da necessidade de ensinar e/ou forçar o outro a aprender um segundo idioma, o ensino de Língua Estrangeira passou por vários métodos.
O primeiro dos métodos a ser considerado é a abordagem tradicional, também chamada de gramática-tradução (GT). Historicamente, a primeira e mais antiga metodologia servia
para ensinar as línguas clássicas como grego e latim. O objetivo era o de transmitir um conhecimento sobre a língua, permitindo o acesso a textos literários e a um domínio da
gramática normativa. Propunha-se a tradução e a versão como base de compreensão da língua em estudo. O dicionário e o livro de gramática eram, portanto, instrumentos úteis de
trabalho. O controle da aprendizagem era, geralmente, rígido e não era permitido errar.
Até aproximadamente a década de 40, o principal objetivo da aprendizagem da língua estrangeira era o ensino do vocabulário. A ênfase era dada à palavra escrita, enquanto que as
habilidades de audição e de fala eram praticamente ignoradas (Norris apud Bohn e Vandresen, 1988). Contra esse ensino, tradicional, e respondendo às novas necessidades e aos
novos anseios sociais, surgiu a metodologia direta de ensino de línguas (Puren, 1988).
A Metodologia Direta (MD) é caracterizada, sobretudo pelo uso da língua-alvo. A língua materna deveria ser excluída da sala de aula. A transmissão dos significados dava-se através
de gestos, gravuras, fotos, simulação, enfim, tudo o que pudesse facilitar a compreensão, sem jamais recorrer à tradução. A gramática e pronúncia corretas eram enfatizadas,
embora maior atenção fosse dada à pronúncia. A escrita era considerada uma habilidade importante para que os alunos memorizassem as palavras.
Um terceiro método que dominou os programas acadêmicos nas décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo criando fortes raízes também no Brasil
foi o Método Audiolingual (AL). Por este método o aluno deveria aprender a falar sem se preocupar em como a língua era estruturada, a língua é ensinada e não a sua formação
estrutural. A oralidade era a ênfase do ensino. As respostas certas dadas pelo aluno deveriam ser imediatamente reforçadas pelo professor. Havia uma grande preocupação para que
os alunos não cometessem erros. Para tanto, ensinava-se através da apresentação gradual de estruturas, por meio de exercícios estruturais.
Após a Segunda Guerra Mundial, a língua inglesa se torna, cada vez mais, a língua das comunicações internacionais. Surge a Metodologia Audiovisual (MAV). A MAV se situa num
prolongamento da abordagem direta, à medida que suas principais inovações constituem, em parte, as tentativas de solução dos problemas com os quais se defrontavam os
defensores da abordagem direta. Puren (1988) classifica os cursos audiovisuais em três fases. Nas duas primeiras fases da MAV, nos anos 60 e 70, o aluno desempenha um papel
receptivo e um tanto submisso diante do professor e do manual. Ele não tem autonomia, nem criatividade. O professor centraliza a comunicação, é manipulador e técnico. Na MAV
classificada de terceira geração, o professor evita corrigir os erros dos alunos durante a primeira repetição. O professor corrige discretamente a entonação, o ritmo, o sotaque etc.
(Germain, 1993).
Dos vários métodos que se utilizou, nenhum foi efetivamente adequado para atingir o objetivo de comunicação. Surge um quinto método, o Método Comunicativo. Percebe-se que
para chegar à abordagem comunicativa existiram várias experiências. Foi em reação a essas tentativas e, tal finalidade, que surgiu o termo “comunicativo” no ensino de línguas
estrangeiras – as quatro habilidades (ouvir, falar, ler, escrever) são vistas de maneira integrada e fazendo parte das competências; – não há sistematização em termos de estrutura
ou do ensino de itens e situações; – o professor é um facilitador; – não há uma única e correta metodologia; – a explicação de itens gramaticais ocorre quando essa necessidade é
sentida por parte do aprendiz; – o ambiente em sala de aula deve encorajar o aluno.
Seja qual for o método de ensino, o brasileiro em relação à língua estrangeira tem uma proficiência muito baixa. Segundo o estudo publicado em agosto de 2012 pela British Council,
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ONG do Reino Unido para oportunidades educacionais e culturais no Brasil, apenas 5% da população brasileira pode ser considerada fluente na língua.
A baixa proficiência do brasileiro também impacta a competitividade econômica. No estudo do EPI, o Brasil apresentou o pior desempenho entre os membros do BRICS (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul) e, de acordo com uma pesquisa realizada pela Catho, empresa especializada em Recursos Humanos, apenas 8% dos executivos brasileiros são capazes
de falar e escrever em inglês de forma fluente; 24% têm dificuldades em compreender ou se comunicar em inglês.
De acordo com os PCNs de Língua Inglesa (LE), uma síntese sobre dados obtidos a partir da análise das propostas elaboradas por equipes designadas por Secretarias Estaduais de
Educação de oito estados, de quatro regiões brasileiras, é possível, em função do conhecimento que se tem da área, estender essas considerações gerais à situação dominante no
país,

que o ensino de Língua Estrangeira não é visto como elemento importante na formação do aluno, como um direito que lhe deve ser assegurado. Ao contrário, frequentemente, essa
disciplina não tem lugar privilegiado no currículo, sendo ministrada, em algumas regiões, em apenas uma ou duas séries do ensino fundamental. Em outras, tem o status de simples
atividade, sem caráter de promoção ou reprovação. Em alguns estados, ainda, [...] é colocada fora da grade curricular, [...]. Fora, portanto, do contexto da educação global do aluno.
(PCNs de LE, 1998, p. 23-24)

A baixa desenvoltura dos brasileiros também foi comprovada pelo EPI 2012 – Índice de Proficiência em Inglês, realizado pela EF Education First, escola especializada no ensino de
idiomas e intercâmbios, que avaliou a gramática, vocabulário, leitura e compreensão de 1,7 milhão de adultos de 54 países. O Brasil figurou na 46ª posição do ranking com uma
avaliação de proficiência muito baixa, caindo 15 posições em relação ao último estudo, de 2011.
Segundo Vinícius Nobre, gerente do departamento acadêmico da Cultura Inglesa, “uma competência linguística limitada tem um impacto bastante negativo tanto no desenvolvimento
profissional de cada indivíduo quanto também no crescimento do País”.
Distante do nível apresentado na prática, os PCNs de LE afirmam que a aprendizagem de uma língua estrangeira contribui para o processo educacional como um todo, indo muito
além da aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas.

Leva a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a linguagem funciona e desenvolve maior consciência do funcionamento da própria língua
materna. Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação dos costumes e valores de outras culturas, contribui para desenvolver a percepção da própria cultura por meio da
compreensão da (s) cultura (s) estrangeira (s). (PCNs de LE, 1998, p. 37)

Aprender um segundo idioma não apenas nos oferece uma boa oportunidade para o mercado de trabalho, mas também nos leva a compreender um outro estilo de vida e desta
maneira passamos a entender melhor o modo de ser e pensar de outros povos.

Diferentemente do que ocorre em outras disciplinas do currículo, na aprendizagem de línguas o que se tem a aprender é também, imediatamente, o uso do conhecimento, ou seja, o
que se aprende e o seu uso devem vir juntos no processo de ensinar e aprender línguas. Assim, caracterizar o objeto de ensino significa caracterizar os conhecimentos e os usos que
as pessoas fazem deles ao agirem na sociedade. Portanto, ao ensinar uma língua estrangeira, é essencial uma compreensão teórica do que é a linguagem, tanto do ponto de vista dos
conhecimentos necessários para usá-la quanto em relação ao uso que fazem desses conhecimentos para construir significados no mundo social (PCNs de LE, 1998, p. 27).

Quanto à importância da língua inglesa não dúvidas. Mas os professores desta disciplina enfrentam muitas vezes uma dificuldade em seu trabalho: a distância entre o idioma ensinado
e o cotidiano dos alunos.

3 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
O relato apresentado refere-se a uma experiência vivenciada no Colégio Estadual Antônio Garcia Filho. O colégio possui mais de 1100 alunos, divididos em vinte e quatro turmas, do
6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. As turmas variam entre 40 e 50 alunos. Com relação à língua inglesa é somente uma aula de 50 minutos por semana.
Algumas turmas não têm o livro didático oferecido pelo MEC.
Em todas as turmas foram aplicados testes diagnósticos no início do ano letivo de 2014, no entanto, os dados tabulados neste documento referem-se somente ao 1º ano A do Ensino
Médio.
No teste diagnóstico, atividade que norteou este relato de experiência, foi inserido dez perguntas objetivas para 48 alunos. As questões foram construídas com base em atividades
dos livros didáticos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental.
Inicialmente foi questionado o aluno sobre o gosto pela língua inglesa: Você gosta de inglês ( ), não gosta de inglês ( ), detesta inglês ( ).
Em seguida foram feitas dez perguntas com quatro opções de escolhas sendo apenas uma correta. As questões foram as seguintes:
1 - Das afirmações abaixo, qual delas NÃO é verdadeira?

a) Os artigos A e AN possuem a mesma tradução em português.
b) O artigo AN é usado antes de palavras iniciadas por som consoante.
c) O artigo THE não tem tradução quando é usado antes de palavras iniciadas por som vogal.
d) O artigo THE pode ser usado para o singular e para o plural.
2 - A sequência em que todas as palavras são saudações é:
a) good morning, well done.
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b) welcome, beautiful.
c) nice to meet you, beautiful.
d) welcome, nice to meet you.
3 - Das afirmações abaixo, qual delas NÃO é verdadeira?

a) A palavra YOUR pode ser traduzida como você ou vocês.
b) O pronome IT é conjugado da mesma forma que HE e SHE.
c) O plural do pronome I é WE.
d) O pronome THEY pode ser utilizado para o masculino e para o feminino.
4 - A sequência em que todas as palavras são objetos escolares é:
a) chalk, pencil, ruler, bag.
b) March, April, book, June.
c) apple, pear, dictionary, plum.
d) pen, orange, cat, notebook.
5 - Qual das frases o verbo NÃO está empregado corretamente?

a) I am a teacher.
b) He are a boy.
c) You are a doctor.
d) She is a girl.
6 - A única frase que NÃO há erro de concordância é:
a) There is two cars in the garage.
b) There is a pen on the table.
c) There are a book on the shelf.
d) There are a banana in the bunch.
7 - A sequência em que o VERBO está conjugado corretamente é:
a) He works in a hospital.
b) We works in hospital.
c) She work in a hospital.
d) I works in a hospital.
8 - A tradução da frase “Ele está na praia”, é:
a) He goes to the beach.
b) She goes to the beach.
c) He is at the beach.
d) She is at the beach.
9 - A tradução da frase “They are special”, pode ser:
a) Elas são especiais.
b) Nós somos especiais.
c) Eles preferem especiais.
d) Ele é especial.
10 - A sequência em que há ERRO na conjugação verbal é:
a) He is working in a hospital.
b) We are studying in a large school.
c) She is playsing football at the beach.
d) I am going to Aracaju.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
As questões do teste diagnóstico foram analisadas num contexto geral e também por sexo, por conteúdo e afeição do aluno com a língua inglesa.
Questionados sobre os gostos pela língua inglesa, apenas 45,8% dos alunos afirmaram que gostavam da disciplina. A dificuldade para entender a língua, principalmente a oralidade,
foi o principal motivo apontado pelos que disseram que não gostavam de inglês. Entre os homens, apenas 35,3% afirmaram que gostavam do inglês e entre as mulheres o percentual
foi de 51,6%.
Analisando os percentuais de acertos constatou-se que os homens atingiram uma média de 40% de acertos das questões, enquanto as mulheres atingiram apenas 32,2%. Vale
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ressaltar que os homens, de acordo com as suas afirmações, gostam menos de inglês que as mulheres. Por outro lado, quem disse que gostava de inglês não conseguiu superar, em
média de acertos, quem não gostava.
As questões envolvendo artigos definidos e indefinidos (A, AN e THE) tiveram um percentual de acertos de 27% e pronomes, apenas 20,8%. Questões envolvendo o verbo to be (am,
is, are), o percentual de acertos atingiu 38,5%. Questões com verbos regulares no “simple present” e no “present continuous” tiveram uma média de acertos correspondente a 24%.
Somente uma questão envolvendo nomes de objetos escolares, com palavras bem simples, obteve um percentual de acertos de 75%.
Sobre o uso dos livros didáticos, torna-se difícil utilizá-los. Os livros são bons. As atividades além de textos que remetem à história e assuntos da atualidade, também trazem
exercícios sobre regras gramaticais. Por mais simples que a atividade seja, esbarra num grande obstáculo, o nível do inglês do livro está muito além do inglês do aluno que com raras
exceções, conhece o verbo to be. As salas superlotadas, quentes, baixa carga horária da disciplina, quadros danificados – que dificultam escrever, também se tornam obstáculos para
a aquisição do conhecimento em língua inglesa.
Após quatro meses ministrando aulas em vinte e quatro turmas, constatou-se que, com raras exceções, o nível do inglês do aluno que está concluindo o Ensino Médio é semelhante
ao aluno iniciante em língua inglesa.
Constata-se também que, segundo os colegas professores, nas demais disciplinas a maioria dos alunos tem um desempenho bem abaixo do básico que se espera para o ano escolar
em que se encontra.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma síntese do teste diagnóstico aplicado com os alunos do 1º ano do Ensino Médio mostra um retrato sobre a proficiência dos brasileiros em língua inglesa.
Os resultados ratificam o que várias pesquisas já mostraram. No momento em que o campo de ensino de línguas estrangeiras encontra-se em grande expansão por uma diversidade
de fatores, entre eles a globalização, a internet e o mercado de trabalho, constata-se que o nível de aprendizagem é preocupante em se tratando de alunos com cinco ou mais anos
que estudam a língua inglesa.
A baixa proficiência do aluno em língua inglesa é fruto de vários fatores, entre eles, a baixa carga horária, o pouco contato com a língua inglesa fora do contexto escolar, a
metodologia adotada nas aulas que pode ser fruto da formação do professor - e o mais agravante de todos: o desinteresse da maioria dos alunos.
Com a pouca ou nenhuma intimidade do aluno com a língua inglesa, os materiais didáticos não conseguirão atender plenamente aos objetivos, às características e às necessidades do
contexto de ensino. Enquanto o aluno ver e rever o verbo to be e não consegue ler e entender uma simples frase com este verbo, as atividades do livro estão muito além. Em uma
aula de apenas 50 minutos por semana, que muitas vezes na prática se resume em 30 minutos, fica inviável a escola ofertar um ensino de língua estrangeira que vá contemplar uma
aprendizagem satisfatória.
Diante dos vários métodos testados ao longo dos séculos, entendo que em primeiro lugar tanto professor quanto aluno precisam estar motivados, engajarem-se no processo e serem
capazes de assumir uma parte de responsabilidade pela aprendizagem. Entendo também que a melhor metodologia é aquela que atende ao desejo da maioria dos alunos e não lhes
impõe essa ou aquela habilidade e não decide a priori o que é mais importante para seu futuro.
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