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Resumo: Este artigo busca discutir as memórias negativas de ensino-aprendizagem de língua inglesa que os
alunos do PIBID/2014 trazem do ensino fundamental e médio, considerando desafios e perspectivas para o
projeto, a partir delas. A princípio, este estudo procura dar uma visão panorâmica do que é o projeto PIBID,
seus objetivos para com os graduandos do curso de Letras Inglês, assim como sua representação na
formação profissional deles. Em seguida, pretende analisar os principais relatos que foram compartilhados por
esses discentes, tendo como embasamento teórico estudiosos das áreas de linguística para ensino de língua
inglesa e educação. As narrativas deram a esses alunos a oportunidade de refletir sobre as questões aqui
apresentadas, com implicações em sua formação pedagógica como futuros professores de inglês.
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Abstract: This article aims at discussing the negative memories related to the English teaching-learning
process that the PIBID/2014 students bring from elementary and high school experiences considering the
challenges and perspectives for the project in relation to them. At first, this study tries to show an overview of
what the PIBID project is, its objectives for the students of English as a Foreign Language course as well as its
role in their vocational training. Afterwards, the work intends to analyze the memories which were commonly
shared by these students based on theoretical studies in the fields of applied linguistics and education. The
shared narratives gave the students the opportunity to reflect on the questions which were presented here as
a resource for their pedagogical training as future English teachers.
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Introdução

O presente trabalho surgiu através do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), um projeto em
andamento do Departamento de Letras Estrangeiras (DLES) na Universidade Federal de Sergipe (UFS), que
tem como um dos principais objetivos inserir os alunos de licenciaturas em Inglês na carreira docente para
que atuem na área com práticas e experiências inovadoras, respeitando as realidades locais das escolas

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_ensino_de_ingles_e_memorias_negativas_no_aprendizado.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



participantes e articulando-se com o trabalho que nelas vem sendo desenvolvido.

Por outro lado, O PIBID também visa contribuir para a formação contínua dos professores atuantes da rede
pública de ensino que estejam participando desse projeto, criando um diálogo com a universidade que lhes
permita buscar atualizações em relação a sua área de formação para que melhore sua ação pedagógica em
sala de aula.

O subprojeto de Inglês é coordenado pelos professores-coordenadores Fátima Bezerra Negromonte, Marlene
de Almeida Augusto de Souza e Roberto Bezerra da Silva; e integra 45 orientandos da área de Licenciatura
em Letras Inglês e Português/Inglês e 05 professores-supervisores de inglês de escolas públicas em Aracaju.

Iniciado em março de 2014, o subprojeto promoveu inicialmente a leitura e discussão de textos teóricos do
campo educacional, a feitura de uma unidade didática destinada ao ensino médio e a postagem de memórias
de ensino e aprendizagem no blog do grupo (http://
pibidinglesufs.blogspot.com
.br
), onde os alunos foram estimulados a compartilhar e comentar as experiências que tiveram no ensino básico
em relação à disciplina de língua inglesa.

A partir desse compartilhamento de informações, os discentes do projeto poderiam fazer reflexões e criar um
diálogo para que entendessem melhor suas próprias representações sobre o ensino de língua inglesa, como
reflexão para sua preparação e atuação como professores de inglês no futuro. Diante das memórias que
foram expostas, observou-se tanto experiências negativas quanto positivas, porém o foco deste trabalho está
direcionado às lembranças negativas, com o intuito de discuti-las e analisá-las à luz de concepções de alguns
linguistas e teóricos educacionais.

Sabemos que o ensino-aprendizagem da língua inglesa no Brasil é caracterizado por muitas experiências
negativas, especialmente na rede pública, devido a uma variedade de fatores, entre eles, a persistência de
metodologias e concepções antiquadas, falta de motivação por parte de alunos e professores, menosprezo ao
idioma etc. Dessa forma, esse trabalho objetiva analisar algumas narrativas que os alunos do PIBID de inglês
da UFS redigiram no blog destinado à discussões virtuais do projeto e identificar se, em termos gerais, as
experiências de aprendizagem dos alunos reforçam ou não tal expectativa.

Primeiramente, é de suma importância comentar que um dos fatos que tornaram as aulas de inglês negativas
foi a repetição de tópicos gramaticais em diversos níveis do ensino fundamental e médio, como podemos ver
nos relatos a seguir:

ALUNO 1: “[...] no ensino médio, estudei os 3 anos com o mesmo professor e as aulas dele resumiam-se no
verbo to be, simple present e simple past. Às vezes, eu o questionava o porquê de estudar o mesmo verbo
todos os anos e ele dizia que os alunos não conseguiam entender e ele precisava repeti-lo sempre [...]”

ALUNO 2: “[...] durante o ensino fundamental e médio 70% do que os professores passavam era o verbo to
be [...]”

ALUNO 3: “Meu caso é muito parecido: aulas sempre de gramática e o verbo to be sempre [...]”

Muitos professores insistem em ensinar o verbo to be, mas, por incrível que pareça, grande parcela dos
discentes não consegue aprendê-lo, mesmo com tanta repetição, como reforça o ALUNO 4: “também vi o
verbo to be por todos os anos da minha vida escolar. Apesar de conhecê-lo, notava que grande parte dos
alunos não o dominava bem, mesmo com o ensino dele ano após ano.”

Esse é um dos problemas que está relacionado ao uso real da língua. Muitas vezes, os professores ensinam
conteúdos, porém não os mostram numa situação real de comunicação; por isso o aluno estuda, mas não
entende para que lhe serve aquilo. Consequentemente, ele até memoriza, mas não aprende.
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É nesse sentido que as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006, p. 110) sugerem que os
professores comecem uma aula ao contrário do que é visto tradicionalmente. Em vez de iniciá-la
apresentando uma regra gramatical, o docente pode partir “de um trecho de linguagem num contexto de
uso”. Desse modo, ele estará ensinando a gramática assim também como seu uso numa situação de
comunicação.

O documento oficial (p. 107) ainda acrescenta que “infelizmente, na tradição de ensino de línguas, a
gramática tem sido utilizada como algo que precede o uso prático da linguagem”. Assim, ela está relacionada
a um conceito homogêneo de língua, o qual privilegia somente uma única variante padrão.

É importante salientar que as práticas de muitos professores de língua inglesa estão baseadas na concepção
behaviorista, por verem a língua de forma estrutural e mecânica, não como um meio de comunicação.
Podemos perceber essa ideia através dos comentário do ALUNO 5 quando diz que, “a maior parte do ensino
foi através de frases soltas com pouco texto. No ensino fundamental o que me lembro muito é a conjugação
dos verbos [...]”

Um outro relato que chama atenção é quando o ALUNO 6 diz, “[...] na mesma escola de todo o ensino
fundamental, naquele tempo, a língua inglesa não era a única estrangeira, em um ano tinha inglês, em outro
tive francês, no outro inglês novamente.” Essa é uma realidade que é criticada pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, como vemos abaixo:

Outro pressuposto básico para a aprendizagem de uma língua estrangeira é a
necessidade de garantir a continuidade e a sustentabilidade de seu ensino. Não há
como propiciar avanços na aprendizagem de uma língua, propondo ao aluno a
aprendizagem de espanhol na quinta série, de francês na sexta e sétima, e de inglês
oitava série. (BRASIL, 1998, p. 20)

Além dessa descontinuidade do ensino de língua inglesa, alguns alunos deixaram subentendido nos seus
relatos que as escolas particulares são melhores do que as escolas públicas em termos de ensino do idioma,
conforme vemos no relato do ALUNO 2: “[...] Nos anos de aprendizado da língua não tive as melhores
experiências do mundo, mas percebi que na rede privada o ensino era ‘melhor’ do que na rede pública [...]”.

No entanto, é importante salientar que, muitas vezes, alguns problemas que encontramos na rede pública
não são diferentes do ensino privado. Se muitos alunos saem da escola pública sem saber muito do inglês, o
mesmo ou semelhante acontece na rede privada. Por isso, Paiva (2011, p. 38) afirma que “o papel da escola,
seja ela pública ou particular, é limitado no processo de aquisição, e as atividades que oferece serão sempre
insuficientes para aprender qualquer língua estrangeira.”

Mesmo quando a escola de rede privada tem o ensino da língua inglesa nos anos iniciais, esse fato não quer
dizer que faça diferença na aprendizagem do ensino da língua estrangeira. Em consonância com essa ideia,
Paiva (2011, p. 33) ainda acrescenta que “no Brasil, o ensino de inglês para crianças fica, geralmente, no
ensino de vocabulário, canções infantis ou jogos. Existe pouca ou nenhuma prática social da linguagem, além
da atividade de brincar ou cantar com palavras”.

Além disso, como bem sabemos, o processo de aquisição de um idioma é lento e tem que haver um grande
interesse por parte do aluno também. Dessa forma, Cruz e Lima (2011, p. 186) afirmam que o aluno também
entra como um grande responsável no seu processo de aprendizagem, mesmo havendo fatores negativos no
ambiente escolar, pois ele vai buscar seu aprendizado dentro ou fora da sala de aula.

Ainda em convergência com essa ideia de autonomia subentendida no processo de aprendizagem de uma
língua, sabemos que a aquisição dela não se resume somente ao que é ensinado/aprendido na escola. Assim,
Paiva também acrescenta que:

O ensino de LE tem carga horária reduzida, e eu gostaria de enfatizar que ninguém
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vai aprender uma língua estrangeira se ficar restrito às atividades de sala de aula,
por melhor que elas sejam e por maior que seja o tempo previsto no currículo
escolar. Logo essas horas na sala de aula precisam ser usadas de forma a despertar
no aprendiz o desejo de ultrapassar os limites de tempo e espaço da sala de aula,
em busca de novas experiências com a língua. (PAIVA, 2006, p. 34-35)

Dessa forma, de acordo com Paiva (apud CRUZ & LIMA, 2011, p. 195), existem dois tipos de professores
catalisadores da autonomia: um é aquele professor que estimula o aluno a ser autônomo, emprestando
materiais, dando dicas de estratégias de aprendizagem etc. O outro não preenche as expectativas de seus
alunos, não os torna curiosos para buscar o conhecimento.

Os professores não podem somente assumir o papel daquele que transmite o conhecimento, mas também
provocar nos seus alunos atitudes de mobilização para que façam deles verdadeiros estudantes e não meros
alunos, pois, como Leffa (2011, p. 23) salienta, existe uma diferença sutil entre ser um aluno e um
estudante. A palavra aluno dá a ideia de passividade, ou seja, só faz o que é proposto, se restringindo
somente ao que é ensinado. Já o termo estudante enfatiza a ideia de atividade, isto é, ele vai além do que é
ensinado/visto em sala, estudando autonomamente.

Além do incentivo à autonomia dos discentes, é muito importante, segundo Freire (1997, p. 35), que os
professores respeitem a autonomia do alunado. Essa autonomia a que o autor se refere está ligada ao fato de
o docente respeitar sua curiosidade, sua linguagem, inquietude e liberdade.

Ademais, o estudioso (1997, p. 16) também advoga que “ensinar exige respeito aos saberes do educando”.
Ou seja, Freire defende a ideia que é imprescindível que o professor respeite o que o aluno leva para a escola
em termos de saberes, isto é, suas experiências e realidade, para que possa aproveitá-los. Como sabemos,
há muitas práticas que são trabalhadas fora da realidade sociocultural dos alunos acarretando, muitas vezes,
a falta de interesse deles.

Outro fato que foi comentado por alguns participantes do PIBID foi a falta de motivação, compromisso e
entusiasmo dos professores, por isso eles não faziam nada de diferente do que se vê corriqueiramente nas
aulas de língua inglesa, ou seja, a gramática pela gramática, como observamos no relato do ALUNO 7: “[...] e
aí começaram os mesmos problemas já conhecidos de muitos alunos da educação pública: falta de motivação
do professor, falta de estrutura da escola (não havia ao menos um aparelho de som para ser usado nas
aulas), professores cansados e segundo ela mal pagos. E assim foram os anos seguintes, essa desmotivação
por parte do professor e dos alunos, aulas somente de gramática, não haviam eventos, nem atividades
diferentes com músicas ou textos [...]”

Nesse sentido, Ramos (2009, p.55) afirma que “no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, há,
pelo menos, dois aspectos fundamentais: motivação e percepção da diferença”. Essa afirmação implica na
compreensão de que se, o aluno não percebe essa “diferença” nas aulas de inglês nem a motivação do
professor, é possível causar um outro problema: a desmotivação do aluno.

Dentre esses fatores que contribuem para a desmotivação do corpo discente, o fato de estar tendo aulas em
torno dos mesmos itens gramaticais durante diversos níveis escolares pode ser mais uma razão. De acordo
com Paiva (2006, p. 38) “ninguém vai se sentir motivado se, ano após anos ficar memorizando regras
gramaticais e fazendo os mesmos exercícios cansativos e sem sentido.” Por isso que é importante que o
professor tenha uma formação contínua para que esteja atualizado com o processo educativo e não fique
repetindo suas mesmas práticas.

Ao adentrar nessa questão de motivação ou a falta da mesma, é comum haver o julgamento de um
“culpado”. É nessa perspectiva que o ALUNO 2 diz, “continuo com meu discurso que existem muitos
professores trabalhando sem estímulo, sem contar também no grupo de alunos que tem grande participação
na falta de interesse dos professores”.
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Desse modo, é frequente alunos afirmarem que não aprendem porque determinado professor não ensina
bem, ou o professor dizer que não consegue trabalhar de maneira efetiva porque os alunos não contribuem
através de um bom comportamento, participação e compromisso com a disciplina. É por isso que Leffa (2011,
p. 18) fala da “criação de bodes”, isto é, o fato de apontar um culpado pelo “fracasso” no ensino ou
aprendizagem.

Além da discussão sobre motivação, alguns alunos do projeto também comentaram sobre o desempenho
deles nas provas e se os resultados obtidos condiziam com o nível de conhecimento que eles tinham da
língua. Diante disso, como os professores os avaliavam?

A avaliação é uma tarefa didática indispensável para o professor porque é a partir daí que ele vai estar
informado sobre seu processo de ensino e a aprendizagem do seus alunos. Segundo Libâneo (1994, p. 196)
podemos definir avaliação como “um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e
qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos”.

Sabemos que, muitas vezes, notas não medem o nível de conhecimento que os alunos têm. Nos relatos
estudados, mesmo os alunos que tiravam excelentes notas em inglês viram anos depois que elas não
significavam o quanto eles realmente sabiam da língua, como o ALUNO 2 comenta: “e quando ele aplicava
prova, eu só tirava boas notas e com isso eu já achava que sabia tudo de inglês, o que não era verdade [...]”.
Essa ideia também é reforçada com uma resposta do ALUNO 1 para o comentário do ALUNO 2: “[...] e assim
como você, eu também não aprendi (apesar de sempre tirar boas notas).”

Um fato interessante é quando o ALUNO 2 diz que achava que já sabia tudo de inglês pelo fato de sempre ter
tirado notas boas, mas que acabou se decepcionando. No entanto, como afirma Paiva (2005, p. 9), a língua é
um “processo em constante movimento”, isto é, não há um fim para a aprendizagem de um idioma. Embora
entendamos que essa atitude de acabamento do aprendizado de uma língua estrangeira seja comum na
mente de muitos aprendizes, sabemos que é mera ilusão.

Assim como uma nota baixa na prova não constata os progressos no processo de ensino-aprendizagem, a
nota alta nem sempre é diferente. Um aprendiz pode ter tido um ótimo desempenho naquele momento da
prova, mas durante todo o percurso de aprendizagem ele pode ter tido várias dúvidas. Ou um aluno pode ter
tirado uma nota baixa na prova, mas ter tido um excelente desempenho até antes da prova.

Por isso, um professor justo perante essa visão de avaliação deve avaliar seus alunos cotidianamente para
que ele possa diagnosticar seus progressos e dificuldades, porque, como afirmam os PCNs (1998, p. 79), os
testes ou provas avaliam um produto em relação ao desempenho, isto é, testam um único aspecto em relação
a todo o processo de aprendizagem.

Já no que diz respeito à avaliação, esta é um meio de compreender o processo de aprendizagem dos os
alunos e por quê. Como salienta Freire (1997, p. 38), os professores devem fazer uma reflexão crítica sobre
sua prática constantemente para que façam uma avaliação de seu trabalho com os educandos, objetivando
aprimorar suas aulas. Conforme Libâneo (1994, p. 195) afirma, uma avaliação serve como uma reflexão para
o aluno, assim como para o professor.

Dentre os aspectos discutidos no blog, há um outro que se refere ao valor social que é concebido ao
ensino-aprendizagem de inglês. Infelizmente, o ensino de língua inglesa tem sido visto como uma prática que
só serve para completar a carga horária ou como uma língua impossível de se aprender no ensino básico.
Segundo Paiva (2011, p. 36) há um preconceito em relação a aprendizagem do inglês, em particular no que
diz respeito as camadas menos favorecidas, desde as décadas de 1930.

Esse desprezo e indiferença em relação a língua inglesa é exposto na narrativa do ALUNO 6, quando afirma
que, “[...] o ensino de inglês nas escolas públicas não é prioridade [...]”. Além disso o ALUNO 8 reforça essa
afirmação quando diz que, “minha experiência com a Língua Inglesa nos ensinos fundamental e médio não foi
boa, pois tinha o inglês como uma disciplina intrusa a qual ninguém podia reprovar, era algo secundário, com
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pouco valor. Além disso, quase nunca tinha aula, sem professores [...]”

De fato, essa é uma realidade que é comum em muitas escolas públicas e particulares, uma vez que a
disciplina de língua estrangeira em foco não é exigida no mesmo rigor que as outras. Assim, Borges (apud
SIQUEIRA 2011, p. 98) expõe o fato que há escolas nas quais o inglês não tem caráter reprovativo,
resultando na pouquíssima importância por parte dos discentes; o que reforça o que o ALUNO 8 havia dito
anteriormente.

Em outros casos, ainda temos situações mais graves nas quais professores formados em áreas do
conhecimento totalmente diferentes da língua inglesa se submetem a lecionar tal disciplina para completar
sua carga horária, como observamos no relato do ALUNO 9: “[...] No fundamental, a professora era
contratada pela prefeitura, graduada em algo como história ou geografia, mas que dava aula de inglês para
completar sua carga horária e porque era considerada a mais apta a suprir a falta de professor na área, já
que havia feito, algum dia em algum lugar, um curso de inglês [...].”

Dentre várias questões que chamam nossa atenção nesse relato, uma é bastante instigante: será que para
ensinar inglês basta saber o idioma?
Se assim fosse, qualquer um que soubesse a língua poderia ensiná-la, como discute Rajagopalan:

Se, para ser um bom professor, bastasse apenas conhecer o idioma, teríamos no
mundo perto de 1 bilhão e 300 milhões de professores de chinês e haveria
excelentes professores de inglês mundo afora para serem contratados por quem quer
que seja a preço de banana. O conhecimento do idioma é necessário, porém não
suficiente, para um professor que mereça o título desempenhar com êxito sua
função. (2011, p. 59)

É óbvio que, dentre outras competências necessárias para a formação profissional de um professor de inglês,
a linguístico-comunicativa é a que mais esperamos de um docente desse idioma, uma vez que ele terá que
possui-la para depois desenvolver em seus alunos, conforme salienta Paiva (2005, p.5). No entanto, não
podemos afirmar que aquela professora “de geografia ou história” adquiriu tal competência pelo fato de ter
feito um curso de inglês.

Além disso, Sávio Siqueira (2011, p. 97) discute essa realidade de professores de outras áreas estarem
ensinando inglês. É nesse sentido, que ele os chama de “professores postiços”, pois desempenham uma
função anexa ao seu campo de formação acadêmica. Nesse sentido, também vemos que:

A desvalorização da língua inglesa (e de qualquer outra LE) acaba se manifestando
não apenas na carga horária mínima, na falta de material didático apropriado, ou nos
mais diversos mitos, hoje tão arraigados no imaginário coletivo de pais e estudantes
de todas as classes sociais (“não sabe inglês quanto mais português”; “inglês é coisa
pra uma elite”; “só se aprende inglês no curso livre etc), mas principalmente no fato
de ‘destiná-la a professores leigos para cumprir sua carga horária’ [...] (COX &
ASSIS-PETERSON apud SIQUEIRA 2011, p. 97)

Essa situação transforma-se numa zona de desconforto para o professor, assim também como para o aluno,
pelo fato de vê-lo incapaz de desempenhar sua função como deveria. Desse modo, o ensino-aprendizagem de
língua inglesa vem encarando esse preconceito através dos mitos e desvalorização, principalmente na rede
pública.

Considerações finais

Pudemos observar através dessas discussões que o ensino-aprendizagem de língua inglesa tem passado por
questões problemáticas nas experiências dos alunos do PIBID devido à falta de motivação de alunos e
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professores, o preconceito enraizado de que é impossível a aprendizagem de tal idioma na escola pública, a
repetição das mesmas práticas educacionais em diferentes níveis do ensino básico, os mitos criados, entre
outros motivos.

Essas memórias de aprendizagem compartilhadas pelos alunos ainda são muito frequentes nas escolas. Dessa
forma, o projeto PIBID-Inglês buscará atender a alguns desafios a partir dessas narrativas, como: preparar os
graduandos para a docência de modo a trabalharem efetivamente levando em consideração a realidade do
seu público-alvo, entender que a carreira docente necessita de uma formação contínua para que estejam
atualizados com outras perspectivas de ensino, estimulando-os à permanência na vida educacional.

Sabemos que há muitos “professores postiços” em escolas públicas desempenhando um papel o qual não lhes
pertence, portanto é importante que o ensino superior prepare seus alunos para lecionarem nesse campo, de
modo a suprir com as demandas de professores de que necessitam essas instituições. É nesse sentido que o
PIBID entra como um projeto atuante na formação profissional do corpo discente.

Mas para atuar profissionalmente como professor de língua inglesa é preciso que o docente tenha em mente
que o ensino de uma língua estrangeira vai muito além da aquisição do código linguístico, ou melhor, do
ensino de gramática, como pudemos observar nos relatos dos alunos. Segundo as OCEM (2006, p. 90-91) o
objetivo do ensino da língua inglesa na escola regular vai além do aspecto linguístico, e o professor deve
trabalhar também com questões educacionais e culturais para contribuir para formação do indivíduo.

Infelizmente, pudemos constatar, através das narrativas aqui expostas, que os docentes do ensino básico,
não se preocuparam com esse objetivo no ensino do idioma, consequentemente, revelando uma concepção
de língua predominantemente behaviorista.

É imprescindível refletirmos sobre as questões que aqui foram discutidas para que não tendamos a fazer o
que tem sido feito tradicionalmente. Nesse sentido, o ALUNO 10 diz: “[...] E por isso decidi fazer parte desse
projeto, o PIBID, onde pretendo desenvolver minhas habilidades, tirar dúvidas e, sem sombra de dúvida,
fazer a diferença.”

Esse “fazer a diferença”, “não significa que o professor vai virar a sala de cabeça para baixo e pedir aos
alunos que façam coisas de outro mundo”, como comenta Oliveira (2006, p. 143), mas trabalhar também
com a compreensão e produção oral, pois o mundo globalizado necessita de pessoas fluentes em inglês, ou
seja, que elas tenham domínio das habilidades produtivas e receptivas. São essas as habilidades que as
OCEM (2006, p. 87) focalizam, sem, no entanto, deixar de lado a importância da língua inglesa na educação
básica para a formação do cidadão.
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