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RESUMO

O ensino de inglês como língua estrangeira envolve o trabalho de dois conjuntos de habilidades, as
receptivas (ler e ouvir) e as produtivas (falar e escrever), de forma que o trabalho das habilidades
receptivas deve formar as bases para o desenvolvimento das produtivas, pois lemos antes de escrever e
ouvimos antes de falar. A partir do final do século XX, com a era do pós-método, movimento cujas raízes
podem ser encontradas na pós-modernidade, essas habilidades começaram a ser vistas e trabalhadas de
forma a valorizar a participação ativa dos discentes na formação do seu conhecimento, enquanto cidadãos
críticos do mundo globalizado. É objetivo desse artigo, analisar a relação entre esses dois grupos de
habilidades, focando nas produtivas e em como essas devem ser trabalhadas dentro da sala de aula,
frente a uma sociedade pós-moderna, com muitas trocas culturais, e seguindo os preceitos defendidos
pelas peças legislativas que discorrem sobre a educação no país, a saber, os PCN (BRASIL, 1998) e as
OCEM (BRASÍLIA, 2006).
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ABSTRACT

The English teaching as a foreign language involves working with two sets of skills, the receptive (reading
and listening) and the productive(speaking and writing), so that the work of receptive skills should form
the basis for the development of productive skills because you read before you write and listen before you
speak. Starting from the late twentieth century, the era of post-method, movement influenced by
postmodernity, these skills began to be worked in order to enhance the participation of students as critical
citizens in a globalized world. The objective of this paper is to analyze the relationship between these
skills, focusing on productive skills and their work in the classroom, in a postmodern society, and following
the principles defended by pieces of legislation that discuss education in the country.
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O Ensino de uma Língua Estrangeira Moderna não pode estar somente pautado em uma abordagem
estrutural, com foco na gramática, no vocabulário e na memorização. Seguindo-se o método tradicional,
com ênfase em um trabalho mecânico de decodificação textual, o aluno deixa de vivenciar o texto,
limitando-se apenas à obtenção dos conhecimentos linguísticos, dissociados das questões culturais. Neste
contexto, a leitura assume um papel meramente informativo, servindo de fonte para um posterior trabalho
lexical e gramatical, em que a gramática é trabalhada através da exposição das regras com subsequente
resolução de questões baseadas na estrutura, sem que a identificação do aluno com o material trabalhado
possa ser explorada.

Por ter estado, por muito tempo, vinculado a uma preocupação pelo melhor método, o ensino de inglês
esteve quase sempre associado ao método da gramática e tradução, tendo sido esta a metodologia de
eleição até meados do século XX, sendo que ainda no século XXI podem ser encontradas instituições de
ensino que utilizam essa abordagem. Atualmente, é notória uma predileção pela abordagem comunicativa,
em que as situações são privilegiadas e a comunicação é o foco do ensino, utilizando-se, para tanto,
atividades dinâmicas, que privilegiam a fala, escrita, leitura e audição, associando-os ao ensino gramatical
e vocabular, bem como a uma preocupação com as ideias contidas nos textos.

Os PCN (1998) e as OCEM (2006) não defendem o emprego de uma abordagem específica, destacando o
papel formador que o ensino de línguas passa a assumir. A aprendizagem de um novo idioma, neste caso,
da língua inglesa, tem papel fundamental na formação do aluno como cidadão crítico de um mundo
globalizado, em que as fronteiras geográficas deixam de exercer papel determinante sobre os assuntos
que podem ou não ser discutidos em sala de aula. De acordo com os PCN (1998), a língua estrangeira
deve ser inicialmente ensinada através da leitura, e esta deve servir de auxílio para que o aluno possa ler
em sua língua materna, uma vez que o mundo das ideias poderá ser trabalhado. Ler em língua inglesa,
nesse contexto, significa mais do que ser capaz de reconhecer palavras e responder questões meramente
estruturais, significa ser capaz de perceber novas realidades, e, através das conexões estabelecidas,
(re)significar seu mundo.

O professor de idiomas, ao trabalhar a leitura em sala de aula, precisa ter em mente que o aluno deve ser
visto como um indivíduo que possui experiências, expectativas e um repertório próprio. Partindo-se de
uma percepção de incompletude, em que o texto só se realiza através da leitura, Iser (1996) prevê a
existência de um leitor mais participativo, capaz de alcançar interpretações múltiplas do que está sendo
lido. Cada aluno possui, segundo o autor, seu repertório de leituras, que é retomado no momento da
construção de sentidos do que está sendo lido. A teoria dos horizontes de expectativas, defendida por
Jauss (1994), reforça essa necessidade em entender o aluno como um sujeito único, e, como tal, detentor
de conhecimentos próprios, destacando que o conhecimento que o leitor tem sobre os gêneros textuais,
temática e linguagem auxilia na construção de sentidos que é obtida durante o processo de leitura. Para o
autor,

A obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num espaço vazio,
mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou
indicações implícitas, predispõe seu público para recebê-la de uma maneira
bastante definida. Ela desperta a lembrança do já lido, enseja logo de início
expectativas quanto a “meio e fim”, conduz o leitor a determinada postura
emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão
vinculado, ao qual se pode, então – e não antes disso –, colocar a questão acerca
da subjetividade da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou camadas de
leitores (JAUSS, 1994, p. 28).

Através dos conhecimentos proporcionados pela estética da recepção, difundidos, incialmente, por Iser
(1996) e Jauss (1994), fica clara a importância que o texto tem para a construção de sentidos e dos
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repertórios de leitura dos alunos, o que reforça a necessidade em ver a leitura como fonte de
conhecimentos capazes de proporcionar identificações nos leitores. Ler em língua inglesa, nesse contexto,
deve ser entendido como um ato de construção de sentidos e não somente de fonte de frases a serem
trabalhadas para a compreensão vocabular e para o exercício gramatical.

O ensino de língua estrangeira tomou um novo rumo no final do século XX, quando a preocupação do
professor de idiomas pelo método perfeito dá lugar a uma era de pós-método, desenvolvida com a
pós-modernidade. Esse novo cenário mundial surge a partir da metade do século e consolida uma nova
visão de sociedade que refuta o homem cartesiano, centrado na razão e autossuficiente, outrora
valorizado pelo iluminismo. Teóricos como Hall (2011), Bauman (2005), Williams (1969) e Hoggart (1970)
discorrem sobre as questões da identidade do homem pós-moderno, que está inserido em um mundo
globalizado, cujas barreiras geográficas não mais delimitam as relações sociais e trocas culturais, e com
identidades não mais fixas e estáveis. Desta forma, o ensino de uma língua estrangeira foi remodelado e
deixou de apresentar apenas atividades estruturais focadas em habilidades puramente linguísticas, para
valorizar a participação dos alunos na construção do conhecimento que possa se enquadrar a essas novas
necessidades do mundo pós-moderno. Assim, o pós-método permite uma flexibilidade ao professor, na
medida em que o possibilita fazer uso de diversas atividades presentes em outros métodos, desde que o
mesmo esteja ciente dos seus objetivos.

Diante dessa nova realidade, não é mais aceito que o trabalho textual, por exemplo, esteja limitado a
textos da literatura clássica, como esteve por muito tempo. Cabe ao docente utilizar os mais variados tipos
textuais, como e-mails, embalagens, outdoors, blogs, entre outros, diversificando as atividades, e
trabalhando assim as multimodalidades, que devem estimular a criticidade dos alunos, estando assim em
consonância com os preceitos da pós-modernidade, ratificados pelos PCN. Os multiletramentos, e as suas
ramificações, como, por exemplo, o letramento crítico e o letramento digital, preconizam a formação dos
alunos nesse novo panorama social, fazendo uso dos mais variados recursos atuais, bem como das quatro
habilidades linguísticas, com a finalidade de formar cidadãos críticos e ativos.

Os PCN (1998) e as OCEM (2006) reforçam o caráter formativo da leitura, destacando essa habilidade
como a porta de entrada para o ensino de língua inglesa, e deixando espaço para que as demais
habilidades possam ser trabalhadas em sala de aula, a depender das condições das escolas. É necessário,
dessa forma, entender o modo pelo qual as habilidades comunicativas são trabalhadas, para que estas
possam ser melhor empregadas. As habilidades linguísticas representam a capacidade que o aluno tem
para falar, ouvir, ler e escrever, sendo o conjunto dessas quatro habilidades responsável por proporcionar
uma maior autonomia ao aluno, tornando o mesmo capaz de se expressar em uma língua estrangeira.
Estas habilidades são o speaking, listening, writing e reading[4].

As quatro habilidades acima mencionadas podem ser agrupadas em duas categorias: habilidades
receptivas e habilidades produtivas. As habilidades receptivas, segundo (Celce-Murcia, 2001), são
responsáveis por fornecer o conhecimento necessário para que o aluno possa compreender a língua
estrangeira, sendo, dessa forma, representadas através das habilidades de leitura e de compreensão
auditiva. As habilidades produtivas estão relacionadas às oportunidades que os alunos têm de produzir
frases e de se comunicar através da fala e da escrita.

No processo de aprendizagem de uma língua, as quatro habilidades são alimentadas e desenvolvidas, e o
estudante, progressivamente, ganha mais segurança e competência para compreender, falar, ler e
escrever aquilo que aprende, desenvolvendo, dessa forma, a sua fluência. A fluência deve ser entendida
como algo complexo e relacionado às diversas habilidades de uso da língua, sendo importante recorrer a
esta afirmativa antes de classificarmos um leitor ou um falante como sendo fluente. De modo a atingir os
objetivos propostos para este trabalho, torna-se necessário destacar os principais pontos verificados nas
habilidades produtivas, de modo a buscar um melhor entendimento sobre como essas atividades podem
ser trabalhadas, com o objetivo de se obter um balanço entre fluência e precisão linguística.

Pág.3/7



As atividades de speaking são as primeiras relacionadas como de produção, pois a fala é mais recorrente
do que a escrita. Além da sociabilidade e da aceitação proporcionadas por esta habilidade, tem-se a
exteriorização de necessidades, desejos e medos. Geralmente a competência em uma determinada língua
é associada à fluência oral que é observada, dada à importância desta habilidade. Pode-se dizer, dessa
forma, que o

Speaking é a habilidade pela qual os alunos são mais frequentemente julgados e
através dos quais eles fazem e perdem amigos. É o veículo por excelência da
solidariedade social, a ligação social, de crescimento profissional e de negócios. É
também o meio através do qual a maior parte da linguagem é aprendida
(BYGATE, 1987, p. 13)[5].

Trabalhar a fala, neste contexto, significa proporcionar atividades capazes de auxiliar o aluno a buscar
palavras e expressões dentro dos seus repertórios linguísticos, e utilizá-los nas situações em que são
expostos, levando-se em consideração os seus horizontes de expectativas e suas experiências prévias.
Uma atividade bem preparada é, dessa forma, aquela capaz de despertar o interesse do aluno, e, ao
mesmo tempo, possibilitar que os discentes possam utilizar os vocábulos armazenados nos seus
repertórios. Conforme destacado por Celce-murcia (2001), é necessário que os mecanismos de top-down e
bottom-up sejam ativados durante as atividades propostas, ou seja, os alunos devem trabalhar com as
ideias relacionadas aos assuntos discutidos e compartilhar do léxico esperado para a produção das
atividades.

A gramática não deve ser o único objetivo da avaliação de uma atividade de speaking, uma vez que a
competência linguística, de acordo com Brown (1994, 2007), Richards et al (2002) e Nunan (1999) não
pode ser simplificada em termos de adequação às normas gramaticais. Além da competência gramatical, o
aluno deve ser exposto e avaliado nas demais competências, como, por exemplo, a fonológica, a
discursiva e a sociocultural. Este fato nos remete a uma reflexão sobre o tipo de expectativas que
lançamos sobre os nossos alunos, e, consequentemente, o tipo de atividade que empregamos. A produção
de frases gramaticalmente corretas não necessariamente significa sucesso e competência em um idioma,
já que é necessária uma análise concomitante da pronúncia, do contexto, do respeito aos padrões culturais
empregados e do tipo discursivo utilizado. O professor de línguas deve, dessa forma, ajudar os alunos a
desenvolver a capacidade de produzir frases gramaticalmente corretas e adequadas a contextos
específicos, utilizando, para tanto, uma pronúncia aceitável, ou seja, compreensível.

A habilidade de writing deve também seguir a mesma busca por (re) significação defendida quando da
explanação sobre a habilidade da fala. A escrita, seguindo-se as orientações de um processo de
ensino-aprendizagem, deve ser orientada de modo a utilizar os conhecimentos prévios do aluno, gerar um
processo de compartilhamento de ideias, e de esquematização do conteúdo a ser escrito. Na avaliação do
material produzido, o docente não pode focar apenas na correção gramatical das frases apresentadas,
uma vez que tal prática significaria a não inclusão das demais competências no processo de correção.
Além da precisão gramatical, o professor precisa mostrar ao aluno que o conteúdo apresentado é
importante, tecendo comentários sobre as ideias que foram apresentadas nas produções dos discentes.

Analisar as atividades de fala e escrita, nesse contexto de pós-modernidade, significa avaliar o
desenvolvimento linguístico apresentado pelos alunos, e, além disto, incentivar um posicionamento mais
crítico e pessoal durante as produções, uma vez que os alunos estão habituados a produzir textos e falas
representativos de um material anterior que foi tomado como input. Os livros didáticos geralmente
apresentam atividades de escrita e fala focadas no vocabulário e na gramática discutida na unidade. Quase
pouca significação é observada nessas atividades, cabendo, dessa forma, ao professor de inglês, preparar
novos materiais ou remodelar os existentes, de modo que o caráter formador do ensino de línguas,
preconizado pelos PCN (1998), possa ser presenciado.
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Elaborar uma atividade produtiva significativa requer um preparo do professor, no sentido de criar uma
situação mais interessante e motivadora, integrando, ao mesmo tempo, o vocabulário e os conhecimentos
gramaticais aos quais o aluno já foi exposto. Como forma de exemplificar o papel do professor na
elaboração de novos materiais, três imagens e/ou vídeos da internet foram selecionados, com sugestão de
atividades de escrita e fala que podem ser utilizadas de forma comunicativa e crítica.

A primeira atividade foi retirada de um vídeo do youtube intitulado “Jamie at home – homemade egg
tagliatelle”. Essa atividade pode ser associada a uma unidade destinada a trabalhar tipos diferentes de
comida, uma vez que geralmente essas lições trazem receitas culinárias. Durante a fase de top-bottom, o
professor pode discutir sobre tipos preferidos de comida e ingredientes utilizados. Como bottom-up, o
docente apresenta palavras desconhecidas dos alunos, como tentativa de ensinar vocábulos indispensáveis
à compreensão do vídeo. Após assistir ao programa, os alunos deverão produzir um vídeo em inglês,
apresentando uma receita típica da região ou uma comida favorita. Como sugestão para uma atividade de
escrita, os alunos poderão escrever a receita que foi empregada no vídeo, comparando-a com uma outra
produzida pelos alunos, baseada na original, mas com a inserção de novos ingredientes ou novas etapas
de preparo. As produções orais e escritas podem ser apresentadas e cartazes podem ser afixados nas
paredes da escola, com fotos representativas das atividades apresentadas.

A segunda atividade está baseada em um outdoor divulgado pela internet, no qual tem-se um cachorro
sharpei, e a seguinte frase: “Thinking about botox”[6]. Trata-se de um jogo de palavras, em que, a
imagem enrugada de um cão é associada à necessidade de cirurgia plástica corretiva. Esta imagem pode
ser utilizada para uma atividade de speaking, em associação a uma unidade que trate sobre as questões
referentes a descrição física, seguindo-se a uma discussão sobre padrão de beleza e até que ponto esses
padrões governam as vidas das pessoas. Os questionamentos sobre a importância da beleza para cada
um, se as pessoas estão exagerando ou ficando mais bonitas e até que ponto você iria para
manter/melhorar o padrão de beleza. Como atividade de writing, após essas discussões, os alunos podem
escrever um texto argumentativo com objetivo de convencer um outro colega a não realizar um
procedimento estético corretivo.

Como última atividade, em uma imagem que circula nas redes sociais, mostrando uma criança colorindo o
chão e a seguinte frase: “I miss those days when homework was just to color some pictures”[7]. Com
esta imagem, discussões sobre infância e adolescência podem ser levantadas e associadas ao tema
gramatical used to. Os alunos podem tanto produzir um texto escrito como um oral que versem sobre a
temática aqui levantada. Trata-se dessa forma de uma associação entre trabalhar imagens e textos
utilizando tanto os conhecimentos linguísticos como o posicionamento crítico do aluno, dessa forma, o
professor passa assumir o seu papel de formador de cidadãos.

Algumas Considerações

Muitos alunos definem a fluência como a capacidade de conversar com outras pessoas, muito mais do que
a capacidade de ler, escrever ou compreender a linguagem oral. Eles consideram falar como a habilidade
mais importante que se pode adquirir, e a mais óbvia para avaliar seu progresso em termos de suas
realizações. Aprender um idioma, no entanto, não está restrito a uma simples capacidade decodificadora
da linguagem, significa estar apto a utilizar os conhecimentos linguísticos aprendidos e praticados em sala
de aula com as experiências de vida e os contextos culturais que devem ser enaltecidos, com o objetivo de
promover um processo de (re) identificação identitária.

Utilizar imagens ou vídeos retirados da internet significa não apenas trazer novas modalidades discursivas
para a sala de aula. O professor de línguas precisa preparar suas aulas tendo em mente o objetivo
comunicativo que tal dispositivo poderá aprimorar. Não se pode selecionar imagens e vídeos e
empregá-los em sala de aula apenas com uma função recreativa. Estes dispositivos retirados da internet
devem reforçar os objetivos estabelecidos pelo professor, e, dessa forma, precisam conter etapas
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específicas para trabalhar os estágios top-down e bottom-up.

Após o entendimento sobre a importância em se trabalhar as habilidades receptivas anteriormente às
produtivas, e com o entendimento sobre as considerações do pós-método para o ensino de língua inglesa,
fica clara a importância dos aspectos linguísticos associados a um trabalho de (re) significação do texto e
(re) construção de identidades. Dessa forma, o objetivo principal do ensino de um idioma, destacado nos
PCN, pode ser contemplado, e o professor de língua estrangeira passa a verdadeiramente assumir o seu
caráter de formador de cidadãos.
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[1] Graduanda em Letras Português-Inglês pela Uniseb
[2] Graduada em Letras Português-Inglês pela UFS
[3] Mestrando em Letras pela UFS
[4] Fala, compreensão auditiva, escrita e leitura.
[5] Speaking is the skill by which learners are most frequently judged and through which they make and
lose friends. It is the vehicle par excellence of social solidarity, social bonding, of professional
advancement and of business. It is also the medium through which much language is learnt (texto
original. Tradução nossa).
[6] Está pensando em colocar botox (Texto original. Tradução nossa).
[7] Sinto falta da época quando o dever de casa era só colorir figuras (Texto original. Tradução nossa).
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