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RESUMO

O artigo propõe mostrar como se dá o ensino de LE nas escolas públicas brasileiras destacando
alternativas para melhorar as dificuldades e problemas da educação no país. Utiliza-se como metodologia
pesquisa bibliográfica de autores como: Antunes, Posenti, Mendes, Lima, Calvet, dentre outros para
justificar e apontar soluções como capacitação da qualidade dos professores, diminuindo a quantidade de
alunos na sala. Assim, ampliar o ensino da língua oral estrangeira seria uma alternativa viável encontrada,
dando resultados promissores para às falhas das estruturas didático-pedagógicas e a falta de recursos
financeiros e tecnológicos, sendo isso causa e consequência de um ensino deficitário.
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RESUMEN

El artículo se propone mostrar cómo es LE enseñanza en las escuelas públicas brasileñas destacan
alternativas para mejorar las dificultades y problemas de la educación en el país. Se utiliza como
metodología la literatura de autores como: Antunes, Posenti, Mendes, Lima, Calvet, entre otros para
justificar y soluciones puntuales, como la formación de calidad de los maestros, la disminución de la
cantidad de estudiantes en la clase. Por lo tanto ampliar la enseñanza de la lengua extranjera oral, sería
una alternativa viable encontrado, dando resultados prometedores para los fracasos de las estructuras
didácticas y pedagógicas y la falta de recursos financieros y tecnológicos, y esto causa y consecuencia de
un déficit de aprendizaje.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho busca apresentar como se dá o ensino de língua estrangeiras nas escolas públicas do país
mostrando quais os métodos utilizados para inserir a língua como parte do currículo de acordo com o que
se pede nos PCNs. Sabe-se que nas escolas públicas torna-se quase impossível um professor de língua
estrangeira ministrar aulas para mais de quarenta alunos na sala de maneira como se pede a educação
brasileira, ou seja, interagindo a língua socialmente numa dinâmica em que se incluam as quatro
habilidades que são ler, escrever, falar e ouvir. Com a falta de recursos nas escolas públicas como
tecnológicos, estruturantes, livros, aparelhos digitais, dentre outros, fica difícil o professor fazer o aluno
falar fluentemente a língua, o que se pode propor a esses alunos, é um conhecimento da gramática
estrangeira, que é quase todos os professores de língua estrangeira conseguem fazer na sala de aula.

O professor precisa de mínimas condições de trabalho como: salário justo, infraestrutura, formação
continuada, espaço adequado, valorização do professor. Para formar cidadãos reflexivos e críticos é
necessário tomar como suporte essa medidas, pois apenas formar professores e colocar na sala sem
nenhum suporte pedagógico estruturante, com critério de avaliação para melhorar a qualidade do sistema
educacional não é suficiente.

Para por o aluno, de escola pública ou particular, proficientes no LE é tarefa árdua, pois o insucesso é
considerado desmotivante, cansativo e complicado. Isso é uma crença antiga, pois dizem especialistas que
a criança que está aprendendo a língua materna não aprenderia a língua estrangeira, pois influenciaria
negativamente no aprendizado do LP (Língua Portuguesa). Isso levaria negação no conceito de gramática
internalizada ou gramática universal de Chomsky.

1 A PRÁTICA DO PROFESSOR NO ENSINO DE LE NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

O aluno consciente de sua própria identidade jamais menosprezaria o ensino da LM (língua materna)
negando sua cultura valor e identidade em comparação ao aprendizado da LE, pois cairia no relativismo
cultural em que uma língua e superior ou inferior às outras línguas de culturas diferentes. Para se
aprender a S2 e expressões estruturadas são métodos que levam ao aprendizado não importa nem idade,
nem o método utilizado para aprender L2.

O aprendizado por imitação, que traz como referência os estudos behavioristas, confirma que o aluno
aprende tanto numa linguagem verbal como não verbal. A associação, repetição e imitação são fórmulas
indicadas para aprender.

Existem duas hipóteses para ASL como a aquisição (Acquisition), em que o aprendizado se dá como a L1 e
o aprendizado (Learning) que se dá pelo uso das formas das regras gramaticais.

Com a globalização a partir de 1960 e o uso da tecnologia como a internet possibilitou o estudo língua com
necessidade de se comunicar com outros povos. Qualquer língua que é aprendida após a língua materna é
chamada segunda língua. Não se refere à língua estrangeira, somente Segunda língua (L2) e (L1) Língua
Materna, aprende-se dentro e fora da sala de aula.

O desenvolvimento linguístico, a evolução da habilidade de comunicação, a construção do vocabulário
influenciam no requisito da aquisição da Segunda Língua (ASL). Fatores internos e externos aplicam na
ASL como o meio social, condições de aprendizagem social, ambiental próprio, mecanismos cognitivos
influenciam na busca pela interação com LE.

A prática do ensino de LE nas escolas se torna desmotivante devido está associado às crenças negativas
como a ineficácia do ensino de Língua estrangeira. O que muitas vezes afeta a motivação do professor da
disciplina em relação ao aluno é que aluno não sabe a finalidade do estudo do idioma estrangeiro nas
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aulas. Porque estudar? E qual a sua importância?

O sistema educacional brasileiro está organizado com o intuito de se voltar para o currículo escolar
obrigatório, o aluno acaba se desmotivando ela simples fato de que a aula do professor não sai da
mesmice e ele não consegue aprender a LE na escola. A solução para estes casos, se encontra em fazer o
aluno se motivar de forma que ele se sinta interessado e queira por si próprio buscar aprender assim,
procurar cursos de idiomas em escolas particulares próprias para isso, são formas alternativas de se
especializar e ser falante da língua alvo.

Ao se fazer uma análise reflexiva, alguns alunos aprendem mais rapidamente a LE que outros, e nesses
casos específicos, consideramos relevantes destacam-se alguns aspectos como autoestima, valores,
cultura e identidade com o idioma estrangeiro, pois assim, tornam-se possível, motivante e interessante
aprender. Como comenta:

Ao trazer o foco da discussão para o ensino e aprendizagem de língua, o foco da reflexão deste trabalho,
as ideias apresentadas trarão duas visões: a de pesquisadores e a de professores, uma vez que na área de
que falo, todos somos professores, antes de serem pesquisadores. O que buscamos são procedimentos
que, na prática, auxiliem, contribuam, acrescentem subsídios ao ensino e aprendizagem de língua, como
modo de promover a integração do conhecimento.” (FARACO 2007, p.13).

Quando há interdisciplinaridade entre o aluno e disciplina junto ao professor fazendo uma relação com sua
cultura própria vivida do seu cotidiano, no sentido de estimular e condicionar o seu aprendizado de
maneira rápida e eficiente atingirá a língua-alvo, havendo uma relação entre a língua, cultura e identidade,
numa opção que leve o aluno a interessar-se pelo aprendizado do idioma estrangeiro.

Tolentino e Lima definem língua da seguinte maneira:

Gramática em si não justifica seu papel de única fonte para o ensino da língua nas escolas, tanto do ponto de vista teórico quanto do
prático, bem como o código normativo da linguagem, tomado no geral. Os gramáticos levam ao estágio da angústia os professores e
os alunos, para o estudo gramatical em virtude das divergências entre os mesmos. Então o professor deve deixar de lado o
comodismo e a repetição da doutrina gramatical e ser mais dinâmico ministrando o conteúdo de forma reflexiva em atividades
contextualizadas, interdisciplinares, individuais ou coletivas de forma que o aluno passa a conhecer as variedades da língua através
de pesquisas, as quais envolvam a leitura e produção textual, construindo seu próprio conhecimento linguístico.

Para existir motivação é preciso aliar a relação entre professor-aluno-motivação, logo as teorias de
desmotivação são derrubadas, aspectos negativos como as salas estarem superlotadas, falta de diversos
recursos como material didático, tecnológico, dentre outros e falta de interesse do aluno em buscar
aprender, pois aliando aspectos positivos como a combinação de elementos como a leitura, produção
textual, prática de exercício na sala levará a um aprendizado consistente sendo que interdisciplinaridade
favorece resultando numa motivação e interesse do aluno em querer aprender a LE.

Algumas soluções são apontadas como perceber a função do papel do professor na sala de aula, buscando
caminhos mais prazerosos e incluir os alunos num mundo de idioma e assim, levando uma motivação
chamada intrínseca, que relaciona o interesse que o indivíduo sente em aprender ao conhecer novo,
partindo de algo que vem de dentro para fora. Já a motivação extrínseca atribui aquela que leva o aluno a
buscar aprender LE por necessidade, o estímulo vem de fora para dentro, ou seja, os ambientes externos
favorecem ou leva o aluno a buscar.

O apoio das escolas de idiomas no país tem facilitado o interesse da busca pelo aprendizado da LE
contribuindo para construção da cidadania. Consequentemente costuma-se dizer que o lugar de se
aprender a LE é nas escolas de educação básica e nunca foi assim, mas geralmente esse aprendizado não
é um dos melhores, deixam falhas, pois neste caso, como a LE é uma disciplina-problema porque estão aí
embutidas crenças acerca do ensino-aprendizagem, nestas escolas pública, em que o ensino não tem
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qualidade faltando qualificação dos professores e que o governo precisa investir em formação continuada,
para que assim, possa melhorar o rendimento e aprendizagem do aluno na LE nestas escolas. A dúvida e
polêmica se resumem a acrescentar a carga horária na sala de aula e os números de aulas sem
qualificação e sem resultados positivos, na aprendizagem do aluno, como se isso resultasse
positivoamente.

Os alunos estão desmotivados que é decorrente, dentre outras coisas, pelas salas superlotadas, a
marginalização dos idiomas que é relegado para ter somente uma ou duas aulas por semana, o que
dificulta o aprendizado. Outra coisa, que o autor revela, é que por causa da atual circunstância do ensino
de LE, no Brasil, não ter iniciativa dentro da própria escola, o aluno, muitas das vezes busca iniciativa de
prender em outras escolas particulares próprias para estudar o idioma. E dessa maneira, é preciso
mobilizar toda a comunidade para mudanças mais significativas na rotina escolar para superar os entraves
e deficiências que são apresentados.

Pode-se revelar que é preciso desconstruir a comparação linguística feita entre os dois idiomas, o nativo e
o estrangeiro, pois cada língua tem sua estrutura gramatical pronta para se aprender e traduzir. É
necessário desconstruir os tabus e os empecilhos que impedem o aprendizado da língua de forma a
interagir e ministrar as aulas de LE de forma contextualizada e interdisciplinar com outras disciplinas, para
que as formas alternativas de aprender deem resultados positivos.

O ensino-aprendizagem da LE no Brasil está inserido nos PCNs em que não tem relevância social o ensino
da linguagem oral, e sim somente trabalhar leitura e gramática na sala de aula. Como ainda nas escolas
públicas não tem espaço para as competências e habilidades para o ensino da fala oral, pois há
impedimentos, como a carga horária não suporta esse tipo de atividade, além de que os currículos não
estarem voltados para essa habilidade. A falta de recurso e materiais didáticos também é um obstáculo
para aprendizagem, pois se volta também para a preparação do aluno para o vestibular e o ENEM,
esquecendo-se assim, a oralidade na sala de aula. Alguns requisitos deveriam ser atendidos nas escolas
como os aspectos linguísticos, sociais e políticos desenvolvendo a comunicação oral e a formação de
cidadãos críticos e conscientes da importância do estudo da LE, na maioria das vezes isso não ocorre.

Além da formação continuada do professor, o aluno também tem que ser crítico e autônomo, pois não
apenas absorvam o que lhe é transmitido, mas questionar o que se aprende e destacar aquilo que é
importante para sua vida. É preciso o professor busque estratégias e recursos no sentido de ampliar a
produção e metodologias com sugestões da interdisciplinaridade e adequar o assunto da aula ao dia a dia
do aluno, ou seja, destacar aquilo que o aluno compreende e está relacionado com sua vivência. Os
conteúdos sejam voltados para a disciplina que tenha confluência de caráter metodológico cultural e
linguístico.

As salas são superlotas é impossível trabalhar a oralidade com muita gente que conversa o tempo todo e
não se interessa em aprender, apenas passar de ano e tirar boas notas, é preciso usar outra metodologia
para o aluno ter consciência de que estudar a LE é importante para a vida dele e para construir
conhecimento cultural no seu cotidiano. O aluno não tem essa consciência qual será a utilidade da LE na
sua vida. Pensa que aprender inglês é ir para EUA, e que como nunca irá, então, não precisa aprender
nada.

Trabalhar com um livro didático que difere da realidade cotidiana do aluno do interior do país, em que o
aluno não conhece um metrô e tem que imaginar que o metrô tem na sua cidade e aprender essa palavra
na Língua Estrangeira, como por exemplo como a fruta kiwi se nunca viu isso no seu supermercado, se ele
vê carroça, boi, vaca. Ele precisa imaginar, visualizar o que é, saber escrever na avaliação algo que não
faz parte da sua vida, Tratar sobre temas que nunca ouviu falar , ou sabia que existia , são assuntos
discrepantes da realidade visual e do seu cérebro. O professor tem que adaptar o contexto a sua realidade
social e cultural. Segundo Calvet:

As línguas mudam todos os dias, evoluem, mas a essa mudança diacrônica se acrescenta uma outra,
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sincrônica: pode-se perceber numa língua, continuamente, a coexistência de formas diferentes de um
mesmo significado. Essas variáveis podem ser geográficas: a mesma língua pode ser pronunciada
diferentemente, ou ter um léxico diferente em diferente pontos do território. Desse modo, um réptil
comum em todo o Brasil é chamado de “osga” na região Norte, “briba” ou “víbora” no Nordeste, e
“lagartixa” no Centro-Sul. Um atlas linguístico como o de Gilliéron e Edmont nos dá milhares de exemplos
dessa variação regional.(CALVET, 2007, p.89).

2 COMPREENSÃO E USO DA LÍNGUA FALADA E DA ESCRITA

A compreensão oral e escrita de uma língua estrangeira envolve destacar temas ligados ao seu cotidiano,
em que o gênero em destaque esteja integrado a informações focalizando sua vivência , ou seja , o que
ele ouve, escuta, conversa , discute e lê assim, passará a compreender melhor e motivar no interesse,
autoconfiança daquilo que se deseja aprender. Segundo Bechara (2008, p.14) comenta: No fundo, a
grande missão do professor de língua materna, o ensino da língua estrangeira o problema é outro, é
transmitir seu aluno no poliglota dentro de sua própria língua.

É importante apresentar atividades em que a leitura seja destaque imprescindível na hora de se interagir e
discutir em grupos com os colegas da sala, movimentando um processo na construção de sentidos e na
participação de todo o grupo tirando as dúvidas e aprimorando novos saberes intelectuais.

Fazer um trabalho na sala com procedimentos e habilidades usando estratégias em se use atividade que o
aluno discuta, converse e leia, de forma que construa uma prática vinculada a elementos linguísticos
conectados com assuntos de relevância do cotidiano do aluno, pois assim aprendizagem será mais
adequada e útil.

Conteúdos que tragam reflexão, desenvolvimento e habilidades na construção da comunicação oral e
escrita oferecendo uso adequado e chame atenção para as dificuldades na realização dessas atividades,
usando estratégias aprimoradas na significação de que a importância da LE é para uma vida, pois
aprender uma língua não só para falar, mas para formar criticidade, construir informação, ter opinião
formada além de conhecer a cultura do outro e aprender a se comunicar com pessoa que tenha uma visão
de mundo diferente da que nos conhecemos, pois a interação com o novo é requisito básico para formar
identidade e cidadania.

A maior facilidade do gosto e motivação para o estudo da LE é integrar alguns requisitos básicos como
aliar uma boa escola, um método de aprendizagem, um bom professor e um bom material de estudo.
Além disso, o intercâmbio cultural e se envolver com os nativos da língua são uma ótima escolha para
aprender e interagir com o idioma estrangeiro. Buscar aprender uma língua não é tarefa fácil, é preciso ter
vontade própria, interesse, tempo disponível e dedicação, também são requisitos para comunicar na
língua. Método infalível não existe, todos são falhos e não servem para todo mundo. Então, cada um tem
uma maneira e um tempo para aprender algo.

Não existe método infalível, mas existem meios de aprender uma L2 ou SL, ensinar apenas a gramática
como diz os PCNs, não é tão atraente assim para os alunos, mas outros problemas afetam como falta de
recursos tecnológicos ou didáticos, dentre outros. O aluno aprende a ser autônomo, é livre quando ele
busca na escola ou no ambiente familiar o conhecimento, quando ele realmente procura isso. A prática do
professor condiz com o que ele aprendeu ou estudou, mas às vezes o próprio sistema o impossibilita de ir
mais além, como falta de recursos financeiros e capacitação própria de buscar ir mais adiante, dentre
outros como família, saúde. Ensinar com afeto é imprescindível.

A avaliação é importante para verificar o rendimento do aluno, o seu desempenho e avanço, sanar as
dificuldades e fazer do aluno um cidadão crítico e autônomo, desse modo, é essencial fazer com que
realizem as tarefas escolares sozinho, discuta em grupo as dúvidas e compartilhe experiências, sugestão
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de leitura complementar, assistir aos filmes, visitar site, interagir com os recursos da internet, também é
aprender a conhecer. Assim, envolvemos os alunos e professores conscientizando do valor do
conhecimento, gerenciando, monitorando e guiando cada etapa e passo, aprendendo de modo interativo.
A língua como é social é imprescindível para que compreendamos a produção oral e escrita da LE. A
compreensão oral da LE está ligada ao cotidiano de cada gênero focalizando as formações discursivas
vivenciadas pelo contexto diário do aluno, quando ele ouve, participa, conversa, troca ideias, também
estuda. Assim, o aluno passará a gostar e desejar buscar motivação no estudo.

A influência cultural e econômica realizada através de músicas e filmes no mundo globalizado influência o
estado e a demanda da língua inglesa no país. Alguns autores como Penny Cook (1994) fala do inglês
como Genocídio linguístico, pois, a imposição do inglês aos falantes como ameaça a outras línguas.
Aprender inglês ficou caracterizado por conseguir melhores empregos no mercado de trabalho, além de
ser uma língua de elite, ela também é conhecida pelo seu prestígio social e linguístico. Há dois aspectos
aprender o inglês o positivo é o da comunicação e a quebra das fronteiras, o negativo é a subordinação
cultural de uma língua só. Paulo Freire (1991) comentou: ler o mundo, depois a palavras, ou seja, a
cultura é muito influente no mundo linguístico.

Nos cursos de letras as implicações político-culturais são mais importantes que as questões
metodológico-didáticas. Para Chomsky, na língua nada é decorado, não existe regra para falar, tudo é
livre, não há errado e certo, aceitável ou não. Tudo é permitido. Com Chomsky passou a focar no estudo
de língua na abordagem comunicativa e humanística, ou seja, em que o aprendiz participa da construção
do discurso falado. Para Krashen (1992), na língua não existem formalidades na hora de se comunicar o
conhecimento é livre, redefinido a cada hora usada. Ele fez a distinção natural do idioma entre o
conhecimento acumulado e o desenvolvido naturalmente.

Finardi , 2013 diz que:

No nível da língua falada os termos que se confundem são: português, gramática normativa e variedade
padrão. E em relação a língua escrita, deveríamos substituir a noção de erro pela de tentativa de acerto. É
preciso ter sempre em mente que tudo aquilo que é considerado erro ou desvio pela gramática tradicional,
é usado com muita tranquilidade pelos falantes da língua, e que os apelidos pejorativos são inaceitáveis,
quando dizem respeito aos falantes de sua língua materna.

Atualmente em consonância com as PCNs a prática do professor, ao administrar aulas de LE, está voltada
para a realidade e vivência do aluno partindo para uma reflexão conjuntural sobre seu desempenho e
atuação na sala de aula.

Não basta a prática do professor na sala de aula, e hora dedicadas a esta prática, é preciso formar e
produzir conhecimento para este professor desempenhar papéis importantes que transformam a educação
brasileira. A formação de professores nos cursos de letras do país está voltada para o ensino das
habilidades, competência e treinamento, esquecendo-se de pensar no profissional qualificado, ou seja, no
professor que faz uma aula comunicativa no LE em planejar na aula e conduzir corretamente, em um
profissional que gosta do que faz em fazer o aluno pensar mais alto, que é capaz e pode conseguir, em
fazer da velha maneira didática de ensinar aliada a nova, em renovar todos os dias, em ter disposição,
tempo, em se preparar, em ir mais além do que é possível, em conquistar o impossível em se apaixonar
pelo que faz.

A questão de reflexão, o uso e estímulo à leitura da literatura técnica em LE, a interação do aluno com
falante do LE, e a diversidade cultural de realidade diferente são importantes para despertar o interesse do
aluno em buscar aprender a LE.

O estruturalismo de Saussure pode ser resumido em duas dicotomias (que, juntas, cobrem aquilo a que
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Humboldt se referia em termos de sua própria descrição da forma interna e externa): (1) langue em
oposição a parole e (2) forma em oposição à substância. Embora langue signifique “língua” em geral,
como termo técnico saussuriano fica mais bem traduzido por “sistema linguístico”, e designa a totalidade
de regularidades e padrões de formação que subjazem aos enunciados de uma língua. (WEEDWOOD 2002,
p.127).

No século XX os estudos de Bloomfield estudo a língua no sentido epistemológico da ciência como sendo
positivista baseadas na observação e na investigação do Método, Com Bloomfield, os estudos da aquisição
da linguagem se deram com a teoria do estímulo-resposta que foram implementados por Skinner que
alterou para o esquema estímulo-resposta-reforço.

A motivação que vem de dentro cada pessoa chamada intrínseca é a que leva o indivíduo a buscar e se
interessar pelo aprendizado de LE. A linguagem é feita do pensamento, pensamos e externamos algo
através da fala e língua. Isso leva ao desenvolvimento mental em que os processos cognitivos estão em
movimento.

Fatores emocionais, segundo Krashen (1987), são importantes para aprender a SL ou L2, pois as
diferenças de cada indivíduo sendo ele extrovertido ou não, propício assimilação de língua decorrente de
esforços espontâneos. A afetividade inclui motivação, autoconfiança e ansiedade.

A aquisição da L2 se dá de forma automática, quando a criança domina as regras gramaticais e a escrita,
segundo a teoria cognitiva. A língua (langue) segundo Chomsky, como sistema linguístico composto de um
conjunto efetivo de sentença, o falante da língua internalizada já possui dentre de si a gramática gerativa
ou universal, podem gerar expressões infinitas, o sistema linguístico não só tem um caráter social, mas
também pertence à psicologia cognitiva. O sistema linguístico é o reflexo da estrutura cognitiva. O sistema
linguístico é estruturado dentro dos fatores internos como a mente, universais e subjacentes a todas as
línguas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para efetivação do aprendizado da LE é necessário que o aluno se evolua em situações de comunicação
real, em que a competência linguística não seja somente, voltada para a competência comunicativa, pois
para essa concretização os conteúdos para a aprendizagem estejam aproximados na realidade vivenciada
pelo aluno.

A aprendizagem da LE tem caráter e função educativa em conjunto com outras disciplinas do currículo.
Essa função se configura em associar as estruturas linguísticas de forma integradas e não isoladas, sem
fazer sentido para a educação e aprendizagem. Para despertar o interesse do aluno em aprender, é
preciso integrar assuntos que suscitem a curiosidade, o desafio e o interesse, pois fazer relação do que já
sabe como novo buscando uma analogia e correção são imprescindíveis.

Para o aluno aprender, é preciso estar aliado a alguns requisitos como condições propícias para o
aprendizado, que a língua não esteja dissociada do mundo social aluno, mas a realidade que se mostra
seja animadora e estimulante.

Fatores como a falta de reconhecimento da importância do ensino de LE em que se relega a duas aulas por
semana, a falta de recursos, salas lotadas, condições mínimas de trabalho, alunos desmotivados,
impossibilitam um ensino e preparação de qualidade nas escolas brasileiras. Com essa realidade o
resultado é ensinar e aprender, insuficientemente.

Por que há a necessidade de inserir o idioma estrangeiro na escola? Qual a relação da criança com o
idioma estrangeiro? Para tudo isso é necessário envolver a criança desde cedo em sintonia e estímulo com
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a LE, condicionando ao desenvolvimento intelectual e ampliando o mundo geográfico, histórico, social e
humano do aluno.
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