
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

 

 

 

MICHELEM LEITE DOS SANTOS 
 
 

 

 

 

 

 

O erro como forma de inserção ou exclusão social no processo 
de aprendizagem de Língua Inglesa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho – RO 

2017 



O erro como forma de inserção ou exclusão social no 

processo de aprendizagem de Língua Inglesa. 

 

 

 

 

MICHELEM LEITE DOS SANTOS 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao 
Programa de Mestrado Acadêmico 
em Letras da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Letras. 
 
Orientadora: Prof. Dr. Odete 
Burgeile. 
 
Linha de Pesquisa: Estudos 
descritivos e aplicados de línguas e 
linguagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Velho – RO 

2017   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MICHELEM LEITE DOS SANTOS 

 

 

O erro como forma de inserção ou exclusão social no 

processo de aprendizagem de Língua Inglesa. 

 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade 

Federal de Rondônia como parte dos requisitos para obtenção do Título de 

Mestre em Letras. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

Profa. Dra. ODETE BURGEILE 

Orientadora  

 

 

 

Profa. Dra. DIVANIZE CARBONIERI 

Membro Externo 

 

 

 

Profa. Dra. LUSINILDA CARLA PINTO MARTINS 

Membro Interno 

 

                     ______________________________________ 

  Profª Dra. NÁDIA NELZIZA LOVERA DE FLORENTINO 

Membro Suplente 

Porto Velho, 23 de Novembro de 2107 

 
 



 

   

DEDICATÓRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico a minha amada filha, Maria 

Sophia, minha mãe, ao meu marido e 

companheiro Wanderson e minha amiga 

Denise. 

 

 

 
 



 
AGRADECIMENTOS 

 
 

 
Agradeço 

A Deus, por me dar força e me amparar nos momentos difíceis.  

À Universidade Federal de Rondônia, por ter me proporcionado a 

oportunidade em cursar a graduação em Letras Inglês e também o Mestrado 

em Letras. 

A minha orientadora, pela parceria, paciência e confiança.  

À minha mãe, que sempre me ensinou a ser forte e nunca desistir. 

A minha amiga, Denise, que sempre me incentivou. 

Ao meu marido, pela compreensão e apoio, e principalmente pela 

paciência. 

As professoras Carla, Andrea, Renata, Maria Alice e Graça, do curso de 

Letras Inglês, pelo incentivo. 

Aos professores do Mestrado, pelas valiosas contribuições para o meu 

desenvolvimento acadêmico e profissional. 

A banca, pelas importantes contribuições. 

Aos meus colegas de trabalho, pela paciência e compreensão. 

Aos informantes da pesquisa, que permitiram serem sujeitos da 

pesquisa. 

Sem todos vocês eu jamais teria conseguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para chegar à verdade, 
antes tem que se subir pelos 

degraus dos erros, é o que 
acontece com a ciência, em 
sua constante busca, até a 

exatidão dos resultados. 
 

(Ivan Teorilang) 



SANTOS, Michelem Leite. O erro como forma de inserção ou exclusão social 
no processo de aprendizagem de Língua Inglesa. Dissertação (Mestrado) – 
Departamento de Letras, Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, 
2017. 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 
 

Esta dissertação apresenta a percepção e as atitudes dos alunos e do 
professor no que tange ao erro no processo de ensino e aprendizagem de 
língua inglesa. O estudo se mostra relevante, considerando a língua inglesa 
como alvo de muitos mitos e crenças que desencadeiam sentimentos de 
exclusão. Dessa forma, o objetivo do estudo é investigar e analisar o erro nas 
aulas de língua inglesa como fator de inserção ou exclusão social. Trata-se de 
uma pesquisa de cunho exploratório do tipo de estudo de caso de abordagem 
qualitativa. Para a coleta de dados, além das observações, foi realizado 
questionário com perguntas abertas tanto para os alunos quanto para o 
professor de uma escola estadual pública localizada na região periférica da 
cidade de Porto Velho – RO. O referencial teórico do estudo relacionado à 
percepção de erro e correção em sala de aula fundamentou-se em autores que 
abordam o tema em questão, entre eles: Allwright & Bailey (1991), Lopes 
(1996), Cardoso (2002), Street (2014), Luft (1993), Figueiredo (2012), Oliveira 
(2000), Soares (2006), Krashen (1982), Brown (1994). No decorrer das 
discussões e análises, percebemos que são as crenças e mitos agregados às 
práticas de ensino de língua inglesa que provocam nos alunos o medo de errar 
e, posteriormente, os levam a se sentirem ridicularizados perante o ambiente 
em que se encontram. Porém, os alunos que participaram da pesquisa, apesar 
de relatarem reflexões negativas em relação ao erro, consideram importante o 
processo de correção. Para os informantes a correção é um processo de 
ensino e aprendizagem que possibilita a minimização de alguns erros.  

  

Palavras-Chaves: Língua Inglesa, Ensino e Aprendizagem, Erro. 
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ABSTRACT 

 
 

This dissertation presents students 'and teachers' perceptions and attitudes 
regarding the error in the English language teaching and learning process. The 
study is relevant because the English language is still the target of many myths 
and beliefs that trigger feelings of exclusion, mainly in peripheral areas. Thus, 
the objective of the study is to investigate and analyze the error in English 
language classes as a factor of insertion or social exclusion. It is an exploratory 
research of the type of case study, with a qualitative approach. For data 
collection, besides the observations, a questionnaire was carried out with 
questions open to both the students and the teacher of a public state school 
located in the peripheral region of the city of Porto Velho – RO. The theoretical 
reference of the study related to the perception of error and correction in the 
classroom was based on authors that approach the subject in question, among 
them: Allwright& Bailey (1991), Lopes (1996), Cardoso (2002), Street (2014), 
Luft (1993), Figueiredo (2012), Oliveira (2000), Soares (2006), Krashen (1982), 
Brown (1994). In the course of the discussions and analyzes, I realized that it is 
the beliefs and myths that are added to the English language teaching practices 
that cause the students to be afraid of making mistakes and subsequently make 
them feel ridiculed in the environment in which they find themselves. However, 
the students who participated in the research, despite reporting negative 
reflections about the error, consider the correction process important, since, 
according to the research data, it is through the correction that these "mistakes" 
in the classroom will be minimized . 
Keywords: English Language, Teaching and Learning, Mistake. 
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INTRODUÇÃO

Além dos mitos e crenças que estão ligados ao ensino e aprendizagem 

de língua inglesa os professores ainda enfrentam diversas implicações que 

afetam a qualidade de ensino. Uma questão que sempre despertou meu 

interesse, enquanto acadêmica e docente, é o papel atribuído ao erro no 

processo de aprendizagem e os discursos pedagógicos realizados nas escolas 

em relação ao termo, principalmente, no que se refere ao erro no processo de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Ao longo do tempo, a sociedade constituiu algumas noções acerca do 

termo “erro”, ou seja, as crenças que são agregadas ao termo se solidificaram 

na sociedade, portanto, é de se esperar que os alunos, antes mesmo de 

frequentarem a escola, já possuam uma noção pré-estabelecida do termo. O 

erro, desde os primórdios dos tempos, é visto como tudo que há de ruim, ou 

seja, fracasso, pecado, algo incorreto, incapacidade, desvio, defeito, engano, 

entre outros (FERREIRA,1988). Em vista disso é de suma importância 

considerar os aspectos sociais dos envolvidos no processo de ensinar e 

aprender. É preciso que o professor esteja atento em relação às definições de 

erro empregadas em sala de aula, pois não se pode negar a presença e a 

importância do termo para as práticas educacionais.  

Não podemos negar que o erro faz parte das práticas educacionais, mas 

afinal, o que é erro quando se trata do ensino de línguas? O que é erro para o 

aluno? O erro contribui de forma construtiva ou negativa no processo de 

aprendizagem? O erro é um tema pertinente ao ensino de língua inglesa, pois 

dependendo de como ele é exposto em sala de aula pode provocar danos 

devastadores ao processo de ensino porque não se trata apenas de questões 

pedagógicas, já que o erro também influencia na postura dos alunos.   

Definir o que é erro implica uma série de questões, e a complexidade de 

tal tarefa nos leva a uma reflexão acerca do termo. Diante das fomentações 

sobre os conflitos sociais presentes no ensino de língua inglesa, 

principalmente, no que se refere ao “erro”, como parte significativa no processo 

de ensino e aprendizagem, pois o mesmo pode ser um instrumento tanto 

construtivo quanto destrutivo. Através da pesquisa pretende-se responder à 

seguinte pergunta: O erro nas aulas de língua inglesa gera exclusão social?  
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A metodologia da pesquisa foi de abordagem qualitativa, tendo como 

métodos para a coleta de dados o questionário e para a triangulação dos dados 

fizemos a observação dos participantes. O questionário aborda os seguintes 

temas: a relevância do ensino-aprendizagem de Língua Inglesa na pós-

modernidade, a língua inglesa em ação: (Des)interesse pela Língua Inglesa, é 

errando que se aprende? O erro no processo de ensino aprendizagem de LI e 

Correção: instrumento de exclusão ou inclusão no ensino de LI? A partir 

desses temas elaboramos as perguntas abertas e fechadas. Para a análise do 

questionário optamos pela permanência da linguagem utilizada pelos 

informantes, a linguagem informal, pois dessa forma evidência a competência 

linguística da variação padrão dos informantes. A competência linguística na 

variação padrão adotadas no ensino da língua portuguesa é alvo de 

comparações com o ensino de LI. Essas comparações podem provocar o 

fortalecimento de alguns mitos, por exemplo, não sei nem falar português 

quanto mais inglês. Por isso, creio que ao alterar a linguagem exposta pelos 

informantes estarei ocultando algumas das crenças dos alunos agregadas ao 

ensino de línguas.  

O contexto da pesquisa é uma escola pública, situada na região 

periférica da cidade de Porto Velho-RO. No período em que foi realizada a 

pesquisa, a escola atendia 1.510 alunos, que eram divididos por etapas e 

modalidade, ou seja, estavam matriculados 346 alunos no Ensino Fundamental 

– 3º ao 5º ano, 543 alunos no Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano e 561 alunos 

matriculados na modalidade EJA (Educação para jovens e adultos).  

A disciplina de Língua Inglesa é ofertada apenas para os alunos do 6º ao 

9º ano e aos alunos da EJA. Diante da informação, vale salientar que a escola 

dispõe de apenas um professor de língua inglesa para um quantitativo de 1.104 

alunos. 

A sala de aula é um espaço onde deveria ocorrer o 

ensino/aprendizagem, portanto, deve no mínimo ter um ambiente propício para 

que os objetivos possam ser alcançados com sucesso. Os recursos também 

são de fundamental importância, pois além dos livros didáticos, os professores 

podem trabalhar com livros literários, que são bem diferentes dos livros 

didáticos, com dicionários. Atualmente, as escolas de rede pública, mesmo 
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com suas dificuldades, possuem algum tipo de aparelho de som e isso é de 

grande ajuda para o professor de língua inglesa, pois com esse conjunto de 

recursos é possível desenvolver melhor as quatro habilidades. 

De acordo com o Referencial Curricular de Rondônia (2006), os 

objetivos são propostos com o propósito de desenvolver a sensibilização do 

aluno em relação à Língua Estrangeira pelos seguintes fatores: 

conscientização de professores e alunos de que a aprendizagem de uma 

Língua Estrangeira envolve igualdade dos direitos humanos na comunicação, 

no multilingualismo, na manutenção de línguas e culturas e na promoção da 

educação integral do educando por meio do ensino de Língua Estrangeira. 

Durante as observações, acompanhei o professor de língua inglesa em 

todas as turmas e optei por fazer a pesquisa com uma turma do 9º ano 

composta por 36 alunos, pois são alunos que possuem uma melhor 

competência linguística da língua inglesa. 

Conheci o professor participante da pesquisa por meio de rede de 

amigos. Ele graduou-se em Letras/Inglês em 2005 pela Faculdade Unipec-RO, 

e fez pós graduação em Gestão Escolar. Desde 2008 o referido professor 

leciona em uma Instituição Educacional Particular como professor de Língua 

Inglesa. Em 2012, o professor começou a trabalhar na escola na qual foi 

realizada a pesquisa em dois horários, vespertino (duas vezes por semana, 

quinta-feira e sexta-feira) e noturno (todos os dias da semana). 

Muitas pesquisas foram realizadas sobre o erro em sala de aula, porém 

direcionadas para as práticas pedagógicas. Dissertações como de Barbosa 

(2007) que discute sobre “Abordagem do professor de inglês em relação aos 

“erros” de pronúncia dos aprendizes”, Viegas (2005) que aborda a “Análise de 

erros na produção escrita e oral de alunos de nível avançado de um centro 

binacional”, Berreta (2001) com o tema “A correção de erros: Inimiga ou 

Aliada?” e Uber (1983) com a dissertação intitulada “Critérios de Avaliação do 

Erro”. As pesquisas aqui citadas são de suma importância, uma vez que sua 

contribuição vai além das práticas pedagógicas, elas também direcionam novas 

pesquisas. 

A relevância da pesquisa dessa natureza encontra-se no direcionamento 

que proporciona já que o erro nas práticas educacionais é analisado apenas do 

ponto de vista pedagógico, sem considerar as formações ideológicas acerca do 
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termo construído pelos alunos. O erro nas práticas educacionais ultrapassa as 

barreiras pedagógicas, pois afeta o emocional, o cognitivo e as relações sociais 

do aluno. Dessa forma, creio que uma pesquisa que revele como os alunos de 

zonas periféricas se sentem em relação ao ensino de língua inglesa e 

principalmente as suas percepções ao que se refere ao erro poderá contribuir 

para as práticas pedagógicas do ensino de LI nessas regiões.   

A primeira seção tem como base os estudos sobre as relações entre 

língua, linguagem e sociedade e também os aspectos que exercem influências 

para a valorização do ensino de língua inglesa. 

A segunda seção apresenta a relevância do ensino de língua inglesa na 

pós-modernidade, a representação da língua inglesa para os alunos. 

Na terceira seção desta pesquisa discuto sobre o (des)interesse no 

ensino de língua inglesa, iniciando a discussão elencando a situação da língua 

inglesa no âmbito educacional e fomentando questões sobre as práticas de 

ensino adotadas em sala de aula.  

A quarta seção tem como foco o objeto de estudo deste trabalho: erro 

como forma de exclusão social. Fatores que são subjacentes ao tema no 

processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, evidencio as definições de 

erro por teóricos da área e também apresento a percepção de erro por parte 

dos informantes.  

Na última parte desta dissertação, são realizadas as considerações 

finais referentes ao estudo aqui descrito. Enfatizo sobre o papel que o erro 

exerce no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa.  
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1. LÍNGUA E LINGUAGEM: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA. 

 

 Nesta seção, inicialmente, será apresentado o conceito de língua e 

linguagem de acordo com a visão de teóricos como Ferdinand Saussure 

(1916), Chomsky (1965), Jason (2015), Bakthin (2006), Travaglia (1996). 

Através do uso da língua e linguagem o indivíduo conhece o mundo e a si 

mesmo, já que ambas fazem parte do processo de construção identitária do 

homem. Em seguida serão discutidos os conceitos e a relação entre língua, 

linguagem e sociedade tendo como suporte teórico Barros (2003), Marcushi 

(2003), Benveniste (2005), Sapir (1969), Hymes (1994) e Rajagopalan (2003). 

O propósito dessa seção é discutir sobre os mecanismos que fazem parte do 

processo de construção identitária do indivíduo. 

 
1.1 As concepções de Língua e Linguagem no ensino e aprendizagem. 

Conceituar língua é, muitas vezes, um desafio, inclusive por profissionais 

como os professores de línguas (vernáculas ou estrangeiras), que a têm como 

objeto de trabalho. De acordo com Oliveira (2014, p. 34), o professor de inglês 

precisa saber o que é língua, “afinal de contas, a língua é o objeto do seu 

trabalho. Portanto, a resposta tem de vir à mente de forma clara e rápida 

quando ele ouvir essa pergunta [o que é língua]”. Mas como não há apenas um 

único conceito de língua, comecemos nossa discussão pela estruturalista, 

decorrente do início do século XX, pelo linguista e sociólogo suíço Ferdinand 

Saussure. 

Em 1916 foi publicada a obra Cours de linguistique générale (Curso de 

Linguística Geral), de Ferdinand Saussure, a partir de então, o conceito de 

língua passou a ser discutido com maior afinco e, para o linguista suíço, como 

afirma Pereira (2016, p. 15-16), “a língua é individual e não depende do falante 

para sofrer transformações. O linguista a considera como um „produto social‟ 

apenas por ela se realizar no contato entre indivíduos”. Não apenas Saussure, 

como também Chomsky isolou a língua (escrita) da fala para estudá-la, pois 

acreditava que a fala sofre “interferências de fatores psicológicos e físicos” que 

podem influenciar na “competência” linguística da pessoa (OLIVEIRA, 2014, 

p.35). 
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Para a concepção estruturalista, a língua era um produto de 

comportamento social, portanto, a aprendizagem de uma língua era realizada 

mediante os condicionamentos e conjunto de hábitos linguísticos, práticas 

repetitivas, treino mecanicista e memorização de um conjunto de regras a 

serem seguidas. Assim sendo Richter (2002, p.73) destaca que para essa 

concepção “o conhecimento resulta da ação do objeto, no caso da 

aprendizagem de LE, ser representado pelo insumo que é apresentado ao 

sujeito e que é visto como estímulo”, ou seja, o ensino de línguas se 

caracteriza como um jogo de imitações. 

A ineficácia do ensino de línguas na concepção estruturalista (por 

exemplo, MTG e Método audiolingual) conduziu a outra concepção de ensino, 

a cognitivista1, em que partia do princípio que a linguagem era inata ao 

indivíduo, ou seja, o indivíduo nasce dotado de uma diversidade linguística e 

não linguística que propicia a aprendizagem. De acordo com Chomsky (1965) 

esse conhecimento inato é ativado por intermédio do Dispositivo de Aquisição 

da Linguagem (DAL) que desperta quando o indivíduo é exposto à língua. 

Após a concepção cognitivista surge a concepção sociointerativa com 

aspectos que se difere das duas concepções aqui descritas, a linguagem para 

essa concepção é um produto social e intermédio entre o sujeito e objeto. O 

sujeito deixa de ser passivo (estruturalista) e ativo (cognitivista) e passa a ser 

interativo, pois é através das interações que o conhecimento é internalizado. 

Conforme Neves e Damiani (2006, p. 7), nesta perspectiva, “o homem é visto 

como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem 

em determinada cultura”. 

Em outras palavras, a língua, enquanto interação social permite que o 

usuário a utilize de acordo com seus objetivos e de forma condizente com o 

ambiente em que se encontra. Assim, para uma mesma mensagem, um 

médico usará termos técnicos ao se comunicar com outro médico, mas usará 

termos de comum compreensão ao se comunicar com os pacientes. 

Ao que se refere à língua como sinônimo de idioma, concordo com 

Janson (2015. p. 31), que afirma: 

                                                           
1
 Concepção de ensino que surgiu em contraposição a visão estruturalista discutida e defendida por 

teóricos como Piaget (1896-1980), Chomsky (1965), Krashen (1982), Selinker (1972).  
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Uma língua assim é um modo de falar, um sistema de comunicação 
usado por algumas pessoas entre si. Se dois sistemas são muito 
diferentes, em sons, vocabulário e gramática – como é o caso com o 
português e o japonês –, é fácil concordar que são línguas diferentes. 
 
 

Os idiomas podem ser considerados como línguas diferentes e “naturais” 

de um povo, como, por exemplo, o idioma espanhol do Peru, que, apesar de 

não ser tão diferente como o japonês e o português usados como exemplo pelo 

teórico possuem variações do idioma espanhol da Espanha. Isso ocorre porque 

a língua também é constituída de cultura, e Janson (2015, p. 32) vai mais além 

ao afirmar que as línguas não são apenas sistemas de comunicação entre 

indivíduos. Uma língua é usada por um grupo e é uma parte importantíssima da 

identidade e da cultura desse grupo. É por meio da língua que um povo 

transmite todo o seu conhecimento e cultura, portanto, a língua também faz 

parte da cultura de um povo, pois ela está carregada de valores e crenças.  

 A linguagem está configurada à associação da constituição de um 

indivíduo, consequentemente, considerado como único bem como aquele que 

controla tudo no ato de dizer. Portanto, concebe-se que tais fatos devem ser 

encarados como expressão do pensamento consciente e, nesse contexto, 

pressupõe-se que “quem não escreve bem é porque não pensa bem”. 

 Com isso, se acredita que tais concepções não inseriram todas as 

características da língua, já que a mesma associa ao contexto do subjetivismo 

psicológico, pressupondo um mundo criado a partir de uma caracterização 

consciente puramente autônoma. Devendo acrescentar a essas informações 

que a linguagem também é considerada como “expressão do pensamento”. Por 

conseguinte, ela é capaz de exteriorizar a partir da linguagem externa, ou seja, 

provocada pelo processo interativo da verbalização do sujeito. Sob o ponto de 

vista de Bakhtin (2006, p.116) “não é a atividade mental que organiza a 

expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, 

que a modela e determina a sua orientação”.  

 Considerando a concepção ora explicitada, podem-se fundamentar tais 

evidências afirmando que, 

 
A expressão se constrói no interior da mente, sendo sua 
exteriorização apenas uma tradução. A enunciação é um ato 
monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas 
circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação 
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acontece. [...] Presume-se que há regras a serem seguidas para a 
organização lógica do pensamento e, consequentemente, da 
linguagem, são elas que se constituem nas normas gramaticais do 
falar e escrever bem (TRAVAGLIA, 1996, p. 21).  
 

 
Sob esse olhar, concebe-se que tal perspectiva culmina de modo determinado 

ao aspecto interno e que, consequentemente, liga-se aos elementos essenciais 

da comunicação. Assim, fica evidenciado que a pessoa que fala deseja fazer 

sua transmissão, ou seja, a sua mensagem a outro indivíduo, colocando-a de 

forma concreta à sua realização. Nisso consistiu em “código (codificação) e a 

remete para o outro através de um canal (ondas sonoras ou luminosas). O 

outro recebe os sinais codificados e os transforma de novo em mensagem 

(informações). É a decodificação” (TRAVAGLIA, 1996, p. 22-23). 

 Bakhtin/Volochinov defende sua concepção sobre linguagem como lócus 

da linguagem caracterizada na interação. Para ele, a língua está constituída 

num contexto pelo qual se torna contínua por meio da interação verbal e social. 

Esse processo ocorre entre os interlocutores. Por consequência, não pode 

decorrer de um sistema estático e de normas. Sendo assim, Fuza (2011, p.489) 

ressalta que “os sujeitos são vistos como agentes sociais, pois é por meio de 

diálogos entre os indivíduos que ocorrem as trocas de experiências e 

conhecimentos” (FUZA, 2011, p. 489). 

 Seguindo essa linha de pensamento, concebe-se que a pessoa utiliza a 

linguagem inspirada na ação, atuação sobre o outro, bem como sobre o 

mundo. Nesse contexto, entende-se que o mesmo não fica estático na sua 

linguagem, pois isso implicaria seu envolvimento nos aspectos da expressão 

puramente no pensamento ou da transmissão do conhecimento. Conforme 

explicita Geraldi (1984), “ela reconhece um sujeito que é ativo em sua 

produção linguística, que realiza um trabalho constante com a linguagem dos 

textos orais e escritos”. 

 Nessa conjuntura conceitual em relação à linguagem, configura-se que 

ela tem como elemento norteador o processo pelo qual se insere a questão do 

diálogo. 
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1.2 A relação entre Língua, Linguagem e Sociedade. 

Retomando o início do século XX, Saussure (2012, p. 41) diferencia 

língua de linguagem: 

 
Mas o que é língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; 
é somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. 
É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e 
um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 
para permitir o exército dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em 
seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita; o cavaleiro de 
diferentes domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, 
ela pertence além disso ao domínio individual e ao domínio social; 
não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, 
pois não se sabe como inferir uma unidade.  
 

 
Ou seja, enquanto a linguagem abrange língua (considerada por ele a 

parte social) e fala (a parte individual), a língua é a única que pode ser 

conceituada e, assim, validar a linguística como ciência. O estudo sobre a 

língua realizado pelo autor supracitado intensificou os estudos sobre a 

linguagem. 

Calvet, em seu livro Sociolinguística: uma introdução crítica (2002), cita 

a relação entre língua e linguagem de acordo com a concepção de Saussure 

descrita na obra Cours de LinguistiqueGénerale2, na qual proclama que a 

língua “é a parte social da linguagem” ou/e que “a língua é uma instituição 

social” 3(CALVET, 2001, p. 11 apud AUSSURE, 1916), uma concepção geral 

da língua que segue em oposição aos seus estudos detalhados sobre a língua, 

mas que despertou o interesse de muitos linguistas para tal afirmação.  

Calvet, assim como outros autores, posteriores a Saussure, não 

consideram a língua e/ou linguagem como fator social apenas pelo fato de se 

realizar no meio social: “Ora, as línguas não existem sem as pessoas que as 

falam, e a história de uma língua é a história de seus falantes”. (2002, p.12). 

Língua e linguagem são indissociáveis das práticas sociais, portanto, há uma 

relação triangular em que uma depende da outra para permanecer ativa.  

Ao longo do tempo, os estudos voltados à língua e à linguagem humana 

têm sido amplamente discutidos. Embora intrinsecamente ligados, ainda há 

confusão em distinguir ambos os termos. Os estudos voltados para essa área 

                                                           
2
 Livro publicado após a morte de Saussure por seus alunos, em 1916.  

3
Cours, p. 31 e p. 33 
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de pesquisa fomentam a distinção dos termos para que os equívocos sejam 

minimizados. Mas afinal, o que é língua? O que é linguagem? E qual a relação 

da língua e linguagem com a sociedade?  

No livro Conversas com Linguistas: Virtudes e Controvérsias da 

Linguística, diversos linguistas brasileiros compartilham suas perspectivas em 

relação à reflexão. Geraldi afirma que: 

 
[...] Ora, é aí que a língua surge: sem sociedade não há linguagem. 
Então, ela emerge, ao mesmo tempo, como parte do processo de 
construção da organização social; ela se dá pela atividade de sua 
própria construção, e o processo de construção da linguagem permite 
a construção do pensamento, que, por seu turno, funciona como um 
instrumento de produção de discursos, lugar onde se produz língua e 
assim sucessivamente (GERALDI, 2003, p. 78-79). 

 

Língua, linguagem e sociedade estão inerentemente apostas, ou seja, 

uma surge a partir da necessidade da outra. A língua depende dos falantes 

para mantê-la viva, contudo, a sociedade se comunica através dela por meio 

da linguagem e essa mediação entre língua e sociedade possibilita a 

transmissão da cultura, crenças e do conhecimento de um povo. Segundo 

Koch (2003, p.124) “Sem sociedade não há língua. A língua se configura 

através das práticas sociais de uma sociedade, de uma comunidade”. Ou seja, 

a língua se produz na história mediante as práticas sociais dos falantes. 

Barros, apesar de afirmar ser preciso haver outras concepções da 

linguística que não considerem a língua como fator social e, sim, com outras 

noções, declara que “a língua e a linguagem têm uma relação de ir e vir com a 

sociedade. Elas são elementos sem os quais o homem não se organiza em 

sociedade” (BARROS, 2003, p. 151). 

Já Marcuschi discorda no que diz respeito à relação entre linguagem e 

sociedade, pois segundo o linguista: 

 
Linguagem e sociedade mantêm uma relação não simétrica, mas 
complexa que passa por uma série de outros aspectos, entre eles, a 
cognição, os interesses... enfim, processos de interação entre 
indivíduos e assim por diante. Não acho que a sociolinguística trate 
das relações de linguagem e sociedade como relações simétricas ou 
reflexivas. A visão de relações diretas é equivocada, porque não há 
essa relação direta. A língua é uma forma de tratar a sociedade e não 
de retratar a sociedade (MARCUSCHI, 2013, p.133). 
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 O autor não nega haver uma relação entre linguagem e sociedade, 

porém, essa relação se difere das relações compreendidas por outros 

linguistas. Linguagem é aquilo que constitui uma pessoa. 

 Deve-se considerar que "cultura pode ser descrita como conhecimento 

adquirido socialmente, isto é, como o conhecimento que uma pessoa tem em 

virtude de ser membro de determinada sociedade” (HUDSON, 1980, p. 74 apud 

LYONS, 1987, p. 274, grifo meu). Quer seja, há a necessidade de compreender 

que, segundo o que está expresso na citação, existe uma ligação íntima entre a 

cultura e a sociedade. Para compreender melhor tal conceito, concebe-se que 

o termo „sociedade‟ está determinantemente equivalente ao contexto da 

„realidade social‟ quer seja, a própria cultura.  

 Segundo Sapir, a realidade está inteiramente produzida por meio da 

linguagem. Assim, pode-se afirmar que os mundos não são iguais porque 

também não existem línguas iguais. Sapir (1969, p. 2) explicita que “a 

linguagem possui, sobretudo, o papel de produzir e organizar o mundo 

mediante o processo de simbolização”. Sob o olhar do autor, o caminho que 

culmina no compreender dos mundos implica decifrar os símbolos que 

provocam a reprodução da realidade pelo qual lança a conceitos 

caracterizados pelo pensamento. 

 É importante ressaltar que tanto a língua quanto a cultura, ou seja, a 

realidade social está sujeita ao desenvolvimento implicativo das modificações. 

Sabe-se que já é próprio da natureza se inserir no contexto da mudança, 

mesmo porque “não há nada perfeitamente estático” (SAPIR, 1969. p. 137).  

 Já Hymes (1994), fundamentando sua teoria pressupondo ser a 

linguística construída de maneira sociológica, ressalta o fenômeno num 

contexto em que se direciona a relação envolvente entre a ideologia 

(característica cultural) com a linguagem especialmente no que concerne ao 

uso da forma linguística estimulada pela utilização da sociedade. 

 Esse fator decorre em princípio a estipulação dos usos linguísticos que 

se diferenciam no meio das instituições, valores, crenças seguidas das 

diferenças pessoais de cada indivíduo, tendo em vista que são as diferenças 

do mundo/da realidade/do contexto que causam diferenças no âmbito natural e 

característico das linguísticas. Portanto, "valores culturais e crenças são em 
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parte constitutivos da realidade linguística" (HYMES apud FIGUEROA, 1994, p. 

42).  

 Retomando as concepções de Hymes, ele, por sua vez, faz referência 

atributiva no que diz respeito ao aspecto linguístico, afirmando que tal 

fenômeno está caracterizado no contexto social. Diante do exposto, concebe-

se que a estrutura formal sempre será subordinada ao contexto porque o que 

prevalece se determina no âmbito da comunicação. Sob esse ponto de vista 

elencado por Hymes (2003, p. 53), pode-se afirmar que, 

 
A habilidade de escolher, dentre uma variedade de falas possíveis, 
aquela que é mais apropriada para a situação (...) a competência 
consiste numa variedade de habilidades, incluindo conhecimento 
gramatical, mas sem se reduzir a esse.  

 

 Em suma, Hymes afirma que a gramática é apenas uma das 

competências linguísticas existentes na língua, ou seja, a língua é composta 

por uma variedade de competências linguísticas que são usadas conforme o 

meio em que está sendo produzida, portanto, o falante está inserindo suas 

concepções no âmbito da relevância dentro do contexto social e cultural como 

sendo constituído da realidade da linguagem. Para Hymes os diversos 

contextos fazem com que se modifiquem as variadas linguagens, suas ideias 

são opostas as ideia de Sapir e Whorf, uma vez que para eles a linguagem é 

que cria o contexto.  

  

1.3 O Conceito e a relação entre identidade e Cultura. 

Estão entrelaçadas ao processo de aprendizagem de línguas as 

identidades dos aprendizes, visto que: 

Uma língua não é um mero sistema de signos e símbolos, mas uma 
complexa prática social na qual os valores e significados atribuídos a 
um enunciado são determinados, em parte, pelos valores e 
significados a ele atribuídos pelo seu produtor. (NORTON & 
TOOHEY, 2002, p. 115). 
 
 

É importante para o ensino de línguas a identificação do aluno com o 

conhecimento transmitido, ou seja, esse conhecimento tem que ter um 

significado para o meio em que vive. Portanto, no ensino de LI, devemos 

considerar relevante a identidade social presente nas salas de aulas. A 
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identidade social do indivíduo é compreendida como sendo a sua percepção 

em relação a si e ao outro que compartilham as mesmas experiências. Silva 

(2009, p. 74) argumenta sobre a identidade numa perspectiva autossuficiente: 

 
 
Em uma primeira aproximação, parece ser fácil definir “identidade”. A 
identidade é simplesmente aquilo que se é: “sou brasileiro”, “sou 
negro”, “sou heterossexual”, “sou jovem”, “sou homem”. A identidade 
assim concebida parece ser uma positividade (“aquilo que sou”), uma 
característica independente, um “fato” autônomo. Nessa perspectiva, 
a identidade só tem como referência a si própria: ela é autocontida e 
autossuficiente. 
 
 

 Ouso afirmar que essa definição de identidade é a mais utilizada 

principalmente fora da academia. Regularmente as pessoas aconselham os 

próximos com frases como “não perca sua identidade”, ou se auto afirmam 

“essa é a minha identidade”. 

 Rajagopalan (2003, p. 71) afirma que: 

 
 
Entre os pesquisadores que se interessam pela questão da 
identidade, já não há mais quem, em são consciência, acredite que 
as identidades se apresentam como prontas e acabadas. Pelo 
contrário, acredita-se, em larga escala, que as identidades estão, 
todas elas, em permanente estado de transformação, de ebulição. 
Elas estão sendo constantemente reconstruídas. Em qualquer 
momento dado, as identidades estão sendo adaptadas e adequadas 
às novas circunstâncias que vão surgindo. A única forma de definir 
uma identidade é em oposição a outras identidades em jogo. Ou seja, 
as identidades são definidas estruturalmente. Não se pode falar em 
identidade fora das relações estruturais que imperam em um 
momento dado. 
 
 

As identidades são mutáveis, são adequadas às transformações que 

cercam o indivíduo. Elas são construídas e reconstruídas a partir das relações 

com o mundo e com o outro. Os acontecimentos do mundo atual, sobretudo, a 

globalização, são fatores que influenciam na formação das identidades. Sobre 

a relação entre identidade e culturas, Woodward (2009, p. 21) afirma que:  

 
A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de 
identidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global 
pode levar ao distanciamento da identidade relativamente à 
comunidade e à cultura local. De forma alternativa, pode levar a uma 
resistência que pode fortalecer e reafirmar algumas identidades 
nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de 
identidade.  
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A globalização permite o acesso a diferentes culturas, crenças e 

conhecimentos. Esse acesso desencadeia uma série de questionamentos em 

referência à própria cultura. De acordo com a mesma autora, “as formas pelas 

quais a cultura estabelece fronteiras e distingue a diferença são cruciais para 

compreender as identidades” (WOODWARD, 2009, p.41). 

Vivemos em um mundo multicultural cujas identidades modernas estão 

se descentralizando, ou seja, as velhas identidades que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades. A pós-modernidade vem transformando o modo de vida da 

humanidade e quem não se adaptar a essa nova fase sofre uma instabilidade 

social (Hall, 1987).  

De acordo com Silva (2009, p. 84): “Tal como a linguagem, a tendência 

da identidade é para a fixação. Entretanto, tal como ocorre com a linguagem, a 

identidade está sempre escapando. A fixação é uma tendência e, ao mesmo 

tempo, uma impossibilidade”. A identidade é construída conforme as mudanças 

e as realizações dos indivíduos. Segundo Hall (2009, p. 109): 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não 
fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como 
produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior 
de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e 
iniciativas específicas. 
 
 

A identidade é constituída conforme as relações sociais entre os 

indivíduos e seus diferentes grupos sociais. As relações com o outro exerce 

papel fundamental na formação da identidade, pois o homem é aquilo que ouve 

e o que fala. Ele age conforme os discursos proferidos pela sociedade. Desse 

modo a língua se configura como “elo” entre identidade e cultura. 

Tore Jason (2015, p. 32) afirma que “é que as línguas não são apenas 

sistemas de comunicação entre indivíduos. Uma língua é usada por um grupo e 

é uma parte importantíssima da identidade e da cultura desse povo”. 

Mercer reforça o que Hall afirma ao declarar que “A identidade somente 

se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como 

fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” 

(MERCER, 1990, p.43). As mudanças que vêm ocorrendo desde o final do 

século XX estão transformando e moldando as identidades, ou seja, não temos 
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um olhar unilateral para a cultura, para as classes sociais, gêneros, etnias, 

entre outros, com isso os aspectos da nossa identidade vêm sofrendo diversas 

transformações. E o mesmo se aplica às identidades linguísticas, como afirma 

Rajagopalan (2003, p. 59): “(...) nunca na história da humanidade a identidade 

linguística das pessoas esteve tão sujeita como nos dias de hoje às influências 

estrangeiras”. 

O mundo vive em constante transformação e não é apenas na parte 

financeira, política e educacional, as “mudanças” também estão no meio social, 

cultural e linguístico do povo. Hall afirma que a identidade do sujeito pós-

moderno se tornou uma “celebração móvel” formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que no rodeiam, ou seja, o que há são 

identidades híbridas (HALL, 1987).  

De acordo com Rajagopalan (2003, p. 69), o contato com as pessoas e a 

cultura permite que as identidades sejam “renegociadas” e que as línguas 

tenham um papel imprescindível nesse processo: 

 
 
Uma das maneiras pela qual as identidades acabam sofrendo o 
processo de renegociação, de realinhamento, é o contato entre as 
pessoas, entre os povos, entre as culturas. É por esse motivo que se 
torna cada vez mais urgente entender o processo de „ensino-
aprendizagem‟ de uma língua “estrangeira” como parte integrante de 
um amplo processo de redefinição de identidades. Pois as línguas 
não são meros instrumentos de comunicação, como costumam 
alardear os livros introdutórios. As línguas são a própria expressão 
das identidades de quem delas se apropria. Logo que, transita entre 
diversos idiomas está redefinindo sua própria identidade. Dito de 
outra forma, quem aprende uma língua nova está se redefinindo 
como uma nova pessoa. 
 
 

Rajagopalan enfatiza a necessidade de rompimento entre os conceitos 

estruturalistas e a metodologia de ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira para que ela seja entendida como “um processo de redefinição de 

identidades”. Ou seja, a partir do momento que o discente tem contato com 

outra língua, ele passa a se ressignificar por meio da reflexão cultural, de suas 

ideologias acerca da língua alvo e, inclusive, em relação ao seu objetivo de 

aprender uma língua estrangeira. Ashcroft (2001, p. 4) afirma que: 
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As identidades culturais vêm de algum lugar, têm histórias. Mas, 
como tudo o que é histórico, elas passam por constante 
transformação. Longe de serem eternamente fixadas a algum 
passado essencialista, essas estão supostas a uma contínua 
“brincadeira” com a história, cultura e poder. Longe de estarem 
sujeitas a uma “recuperação” do passado, que está suposto a ser 
encontrado, e que quando encontrado, assegurará o senso de nós 
mesmos para a eternidade, identidades são nomes que damos aos 
diferentes modos pelos quais somos posicionados, às narrativas do 
passado.  

 

O meio em que vivemos influencia a formação da identidade do sujeito e 

estamos em uma fase de constante transformação e em ritmo acelerado. O 

sujeito não é composto apenas por uma identidade, pois essa varia de acordo 

com o contexto em que se vive. O sujeito vive representando papéis no seu 

cotidiano para que possa se ajustar ao meio social em que vive. Mas essas 

representações não mudam a sua real identidade.  
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2. A RELEVÂNCIA DA LÍNGUA INGLESA NA PÓS - MODERNIDADE. 

 

 
Nesta seção será discutida a relevância da língua inglesa na pós-

modernidade. A partir da questão 01: “Você acha importante estudar língua 

inglesa?” realizada aos informantes/alunos foi a base para o desenvolvimento 

do item 2.1 e 2.2. Esses itens destacam dois pontos importantes que foram 

analisados e discutidos: a percepção de língua por parte dos alunos envolvidos 

na pesquisa e também a relevância de aprender LI para a vida social e pessoal 

dos alunos. Em seguida é exposto e discutido quais são os fatores que 

resultam em um (des)interesse pela LI. Para dar embasamento ao tema foi 

questionado aos informantes “Você gosta das aulas de língua inglesa?”. 

Vivemos em uma intensa fase de globalização e cada vez mais a 

comunicação torna-se essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional 

do indivíduo. Segundo Giddens (2007, p. 29), a globalização: 

 

é um conjunto complexo de processos que operam de modo 
contraditório ou antagônico, emerge de uma maneira anárquica, 
fortuita, trazida por uma mistura de influências, globalização não é um 
acidente em nossas vidas hoje. É uma mudança de nossas próprias 
circunstâncias de vida. É o modo como vivemos agora. 

  

Com a globalização, o acesso a informações e conhecimentos tornou-se 

mais rápido e amplo. Por meio dela, é possível conhecer diferentes culturas e 

línguas, entre outros saberes. E hoje, o indivíduo que não vive e convive com a 

globalização acaba se perdendo no seu próprio espaço e se transformando em 

um ser alheio aos acontecimentos que rodeiam a sua vida. Viver é interagir 

com o mundo, portanto, a língua e a linguagem possibilitam a interação com o 

mundo e com o outro. A humanidade é um reflexo de suas inter-relações. 

A língua e a linguagem são essenciais para a comunicação entre as 

pessoas, povos e nações, pois através do seu uso são transmitidos os valores, 

as crenças, a cultura, os pensamentos e conhecimento adquiridos ao longo do 

tempo, se tornando essencial aos indivíduos Além de transmitir a história, ela 

também faz parte, atuando como um produto social. A representação social da 

língua agrega valores sociais distorcidos que a tornam símbolo de poder e 

status. Lopes (1986, p. 132) afirma que “uma disciplina escolar que não tem 

justificativa social só pode cooperar com uma visão da educação que tem como 
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objetivo fazer os alunos de adequarem ao status quo”. Portanto, o ensino de 

línguas precisa de uma justificativa social que transcenda a visão de língua 

como instrumento de classificação social e cultural. Marcuschi ressalta que 

uma: 

 
Língua é mais do que um conjunto de elementos sistemáticos para 
dizer o mundo. Ela não é um simples sistema de representação 
mental nem um sistema de comunicação apenas. Língua se 
manifesta como uma atividade social e histórica desenvolvida 
interativamente pelos indivíduos com alguma finalidade cognitiva, 
para dar a entender ou para construir algum sentido. (MARCUSCHI, 
2003. p.132). 
 
 

É através da língua que são transmitidos o conhecimento e cultura de 

determinado povo, porém, muitas vezes ela é vista apenas como uma 

ferramenta, pois a ela não cabe apenas esse papel, sua função vai além 

desses propósitos. A língua é sociointerativa, pois transmite algo e ao mesmo 

tempo tem o papel de representá-lo. Ao propor ensinar uma língua vale 

ressaltar sobre a sua importância no mundo contemporâneo, pois ela aproxima 

as culturas, rompe barreiras e possibilita o acesso a diferentes fontes de 

conhecimento. Com a intensa globalização, a língua inglesa vem se 

destacando cada vez mais. Portanto, no que se refere à globalização, alinho-

me com as ideais de Cesnik & Beltrame (2005, p. 16) quando proclamam que 

ao: 

 
tratar de globalização também é falar de uma nova consciência do 
indivíduo em relação ao mundo, com a ampliação do contato com 
outras sociedades. (...) A globalização, portanto, nos faz pensar mais 
em possibilidades do que em concretização de um sentimento de 
integralismo mundial, ela nos fornece possibilidades de atuarmos em 
diferentes contextos, interagirmos com diferentes contextos, 
beneficiarmos e contribuirmos com as experiências culturais de todos 
os povos. 

 
 

Entrar em contato com outra língua é também conhecer outros lugares e 

outros saberes. O ensino da disciplina de língua inglesa nas escolas 

proporciona o contato com o inglês e é esse contato que possibilita aos alunos 

conhecer e compreender sobre a cultura do local em que essa língua é falada. 

Conhecer a língua de um povo não se resume apenas a reconhecer seus 

códigos linguísticos, é muito mais do que isso. De acordo com Holden (2009, p. 

13): 
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Hoje, o inglês talvez seja o principal exemplo de idioma global. É 
usado pra transmitir informações em áreas como ciência e tecnologia, 
nas artes e no mundo do trabalho. É por isso que os pais ficam tão 
interessados que seus filhos o aprendam. Os alunos também 
percebem que o inglês é mais do que apenas uma matéria escolar: é 
importante para o futuro sucesso deles. 
  

  

Embora se saiba que aprender uma língua adicional nos dias de hoje é 

essencial para o crescimento profissional e até mesmo pessoal, a sua 

importância é pouco valorizada nas escolas. Mas, ensinar a língua inglesa em 

sala de aula é um árduo desafio, é uma luta diária, pois os professores 

enfrentam muitos obstáculos que não se resumem apenas a matérias 

didáticas, as dificuldades são mais abrangentes e serão discutidas no próximo 

capítulo.  

O ensino de língua inglesa nas escolas públicas de Porto Velho é 

garantido apenas para os alunos do ensino fundamental II e Ensino Médio. 

Portanto, quando o aluno sai do Ensino Fundamental I e passa para próxima 

etapa sofre com as mudanças no componente curricular, tendo dificuldades 

para se familiarizar com disciplinas que antes não faziam parte dos seus 

componentes curriculares. No entanto, a língua inglesa já faz parte do dia a dia, 

mesmo que não percebam, mas quando ela é proposta como disciplina torna-

se vítima de muitos mitos.  

 
O campo de ensino de línguas estrangeiras no Brasil tem sido vítima 
de uma série de mitos, oriundos da falta de uma reflexão maior sobre 
o processo de ensino/aprendizagem de LEs, instrumentada por uma 
compreensão teórica e empírica do fenômeno linguístico como 
processo (MOITA LOPES, 1996, p. 64). 

 
  

Considerando que a língua inglesa é alvo de mitos e crenças que estão 

enraizados na nossa sociedade, principalmente, em áreas menos prestigiadas, 

é necessário romper barreiras e mitos que tanto distanciam os alunos da sua 

realidade. 
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2.1. O Inglês no cotidiano do Aprendiz. 

 

A vida social, as crenças, culturas e línguas da sociedade estão cada 

vez mais próximas às outras. Isso é resultado da constante transformação que 

ocorre no mundo e a globalização contribui para esse processo. Cuche (1999, 

p. 75) afirma que: 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 
parecem “flutuar livremente”. Somos confrontados por uma gama de 
diferentes identidades. 

 

O inglês, a cada dia que passa, vem ganhando mais espaço no nosso 

cotidiano, já não é mais uma língua distante e fora do cenário brasileiro, pois há 

programas de televisão, músicas, marcas de roupas e acessórios, jogos 

eletrônicos e redes sociais com conteúdo em língua inglesa e a que todos 

possuem fácil acesso. Essa constante deveria ser um ponto positivo para o 

ensino e aprendizagem nas escolas, no entanto, embora a língua inglesa faça 

parte da rotina dos alunos, eles não conseguem associar o que já sabem, ou 

seja, o que aprenderam de forma assistemática, com a forma sistemática que 

lhes é proposta na escola.  

 As dificuldades que os alunos apresentam em sala de aula não são 

referentes à língua inglesa e sim ao estudo de forma sistemática de 

determinada língua ou de qualquer outra disciplina, pois, durante a pesquisa 

realizada, foram observadas as competências e conhecimentos dos alunos por 

meio de conversas informais e foi possível perceber que muitos reconhecem 

códigos linguísticos da língua inglesa e seus significados pelo fato de ouvirem e 

usarem a língua alvo em uma simples atividade do cotidiano como, por 

exemplo, jogar vídeo game, bater papo na internet, escutar músicas, entre 

outras.  

Ao ouvir um aluno dizer que é importante estudar inglês pelo fato de ter 

a consciência de que o inglês faz parte do seu cotidiano reforça o que Holden 

(2009, p. 17) revela que: 
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Hoje, os alunos em geral estão muito mais conscientes da 
importância de aprender inglês. Estão conscientes de que o inglês 
coexiste com o português em muitos aspectos da vida cotidiana deles 
e de como precisarão usá-lo no futuro, seja nos estudos, no trabalho 
ou nas demais situações.  

 

É preciso conscientizar os alunos para o fato de a língua inglesa já estar 

inserida em seu cotidiano e até mesmo na sua própria língua materna, pois 

diariamente estão em contato e reproduzem constantemente muitas palavras 

de origem inglesa, mas a maioria deles não tem essa percepção, ou seja, não 

associam a realidade em que vivem com os conteúdos escolares, como se 

comprova na resposta para a pergunta “Você acha importante estudar língua 

inglesa?” em que o informante declara: “Não muito. Porque pelo menos pra 

mim não vai adiantar por que eu não irei usar” (Aluno 18). 

Atualmente, é contraditório uma pessoa proclamar que não usará a 

língua inglesa no Brasil, pois as atividades do cotidiano, sejam elas 

profissionais, domésticas ou simplesmente de lazer, apresentam códigos 

linguísticos da língua inglesa, como confirmam os informantes para a mesma 

pergunta: “Sim, é importante, muitas vezes vemos anúncios, filmes, revistas, 

com palavras inglesas, é importante também para o mercado de trabalho” 

(Aluno 01) e:  

 

E importante, por que a cada dia o inglês está mais presente no 
nosso dia dia. Por exemplo, uma música, receita médica, manual de 
instrução, jogos de vídeo games, rótulos de produtos de higiene 
pessoal, etc. (Aluno 22). 

 

Contudo, dizer que a língua inglesa não servirá, não terá uso, vai contra 

a sua própria realidade, já que ninguém vive isolado no mundo. Embora o 

professor reforce o quanto a língua inglesa está enraizada no nosso cotidiano, 

ainda há alunos que se negam a aceitar. O professor de LI dos informantes da 

pesquisa ressalta em sala de aula: 

 

a nossa vida está inserida dentro desse contexto, dentro da cultura 
inglesa, nós não temos como fugir, nós não temos como não aceitar, 
nós vamos ao mercado alguns produtos estão em inglês, vamos ao 
centro da cidade nome de lojas estão em inglês, então não tem como 
fugir. A gente liga o rádio, ouvimos, além de músicas em português, 
nós ouvimos músicas em inglês, então, não tem como sair dessa 
„caixa‟, vamos dizer assim, não tem como sair dessa cultura, né? 
Todas as rádios, ela tem um momento que toca música em inglês. 
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A rejeição das aulas de língua inglesa pelos alunos não está apenas 

relacionada quanto ao uso da língua, mas também a um fator social em que 

está presente o saber regulado pela relação de poder. A resposta do próximo 

informante instiga a uma reflexão, pois o mesmo discursa que: “Para que no 

futuro nos falar pelo menos o básico, por que quando viajar pra um país onde 

muitos falam inglês não fique que nem bobo” (Aluno 02). De acordo com esse 

discurso, podemos avaliar dois pontos: o primeiro é que o aluno tem a noção 

da importância de estudar e aprender inglês, mas somente para o futuro, pois 

essa língua ainda não faz parte da sua realidade social.  

Em seguida, fica claro que o mesmo associa a falta de conhecimento da 

língua inglesa com a exclusão social. No entanto, essa exclusão é realizada 

fora do seu convívio, pois somente usará a língua como forma de comunicação 

fora do Brasil, ou seja, distante do seu território. O saber que é necessário para 

o uso da língua inglesa só é relevante quando está em jogo a sua reputação, 

ou seja, não ter conhecimento suficiente para a comunicação fora do seu 

espaço o torna inferior ao meio em que se encontra.  

Quando um aluno fala que determinado conteúdo ou disciplina não lhe 

será útil no futuro ou no presente, principalmente alunos que vivem em 

situações desfavoráveis e até mesmo precárias, o resultado é a desmotivação 

e nenhuma perspectiva de vida, e ele se torna alheio a determinadas 

oportunidades. O PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola ressalta a 

realidade dos discentes quando afirma que:  

 
A comunidade escolar está inserida neste contexto onde a maior 
questão é a luta pela sobrevivência, e nesta luta, deixam de lado os 
valores éticos que o homem precisa agregar à sua condição de ser 
humano, para viver dignamente. A ociosidade é a grande vilã desta 
situação, pois falta um direcionamento eficaz na vida destes 
indivíduos, levando-os à marginalidade e violência, não só para os 
bairros, mas também para seu entorno, trazendo pânico àqueles que 
ali residem, transitam, lecionam e trabalham em outras atividades. 
Portanto a escola está em torno de alta vulnerabilidade social, 
trazendo como consequência dificuldades no aprendizado. 

 

A falta de autoestima e motivação não são consequências apenas de 

problemas pedagógicos como foi possível observar, uma vez que a maioria 

desses alunos reside na parte periférica da cidade, muitos desconhecem outra 

realidade a não ser a que vivem. Como a língua ainda é vista como forma de 



34 
 

ascensão social, a aprendizagem de uma língua adicional está fora da 

perspectiva de vida desses alunos. 

Outro ponto negativo que podemos observar e analisar sobre a 

importância da língua inglesa atualmente é a seguinte resposta: “Eu não acho 

muito porque pra mim é muito difícil estudar inglês” (Aluno 12). Ao comparar a 

resposta com a realidade da maioria dos alunos que constantemente utiliza as 

novas tecnologias, percebe-se que o contato com outras línguas e culturas é 

exigido mesmo que não seja percebido por eles. Exemplos são aplicativos com 

nomes em língua inglesa, a saber, PicsArt, Photo Studio (editor de fotos), 

CandyCrush (jogo), bem como aplicativos para uso de chats e redes sociais. 

Diante desse cenário, podemos fazer a seguinte pergunta: O aluno em 

questão não gosta da língua inglesa ou ele não gosta de estudar a língua 

inglesa de forma sistemática, como é realizada na escola? 

O aluno utiliza a língua inglesa mesmo que seja de forma inconsciente, 

pois a língua inglesa já está inserida no seu cotidiano, ele vive e convive com 

este fato. Quando ele vai para a sala de aula ele sofre com as transformações 

que pode ocorrer ao associar o conhecimento informal com a aprendizagem 

sistemática realizada nas escolas. O que ele já sabe e aprendeu de forma 

prazerosa torna-se algo maçante, tendo como consequência em sala de aula a 

indisciplina. Vasconcelos afirma que “a indisciplina é um processo que agrega 

muitos fatores” (1995 apud RODRIGUES, 2005 p.3). De acordo com Holden 

(2009, p.17):  

 

O que os alunos podem não perceber perfeitamente é que a 
aprendizagem de qualquer idioma estrangeiro requer muito trabalho, 
precisa de prática, de atividades de memorização, assim como de 
atividades comunicativas e criativas. Semelhante ao aprendizado 
para tocar um instrumento musical ou dirigir um carro, também requer 
bastante experiência para que o aluno esteja apto. O problema com o 
idioma estrangeiro – em especial o inglês – é que muitos alunos 
adquirem uma competência superficial usando-o fora da sala de aula. 
Têm poucos problemas com ele em sala de bate-papo e blogs na 
internet, ou para encontrar informações em sites, porque têm uma 
forte motivação pessoal para conseguir o que querem. Esse nível de 
competência muitas vezes parece ser desafiado pela prática 
estruturada e experimentada na sala de aula.  

 

Aprender uma língua estrangeira não se resume apenas a aprender 

fragmentos da língua, ou seja, usar a língua apenas em uma situação 
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específica de comunicação, por exemplo, bate papo na internet utilizando gírias 

e linguagem informal. Ao pensar dessa forma o aprendiz estará se limitando 

apenas a um determinado grupo de falantes. Por outro lado esse conhecimento 

adquirido pelo aprendiz fora do ambiente escolar pode contribuir positivamente 

no processo de ensino e aprendizagem. A comunicação pedagógica também 

influência, inclusive, na competência, na performance e na questão do erro, 

cabe ao professor de línguas explorar meios para auxiliar na construção de 

sentidos. Sendo assim o aluno dever ser considerado um indivíduo ativo. Kern 

(2000, p. 50) afirma que: 

 

não somos recipientes vazios aguardando passivamente ser 
preenchidos por mensagens; ao contrário, produzimos entendimento 
atuando ativamente na construção de significados que são baseados 
em parte naquilo que vemos e ouvimos e em parte nas nossas 
expectativas provenientes de nosso conhecimento e experiência pré-
existentes. 

 

Não podemos pensar no aluno como uma tabula rasa, pois antes de 

entrar no universo escolar ele já tem toda uma leitura de mundo e essa 

vivencia faz parte da construção da sua identidade. Locke dá significado à 

teoria da tabula rasa quando declara que: 

 

2) Todas as idéias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos, 
pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, 
desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias; como ela 
será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque, que a ativa e 
que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade 
quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do 
conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo 
nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva 
fundamentalmente o próprio conhecimento. Empregada tanto nos 
objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossas 
mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas, nossa 
observação supre nossos entendimento com todos os materiais do 
pensamento. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as 
nossas idéias, ou as que possivelmente teremos (LOCKE apud 
CHAUÍ, 1996, p. 95). 

 

Ou seja, todos os fatos sociais que ocorrem na vida de um indivíduo 

refletem em diferentes contextos da sua vida. Os conhecimentos adquiridos 

durante esse processo de construção de identidade são adquiridos de forma 

natural e espontânea.  
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Os termos aquisição e aprendizagem foram amplamente discutidos por 

teóricos como Sim-Sim (1995), Krashen (1986), Littlewood (1984) e Vygotsky 

(1979) discutem sobre a consolidação do conhecimento através de duas 

formas distintas, a aquisição e a aprendizagem. Os conhecimentos construídos 

de forma natural são chamados de aquisição e os conhecimentos adquiridos de 

forma sistemática são denominados de aprendizagem como afirma Sim Sim. 

Conforme Carioni (1988, p.51) baseada na teoria de Krashen, a aquisição é: 

 

É um processo que ocorre a nível do subconsciente, funcionando pôr 
força de necessidade de comunicação enquanto impulso vital, uma 
função que o cérebro não pode evitar de cumprir ao ser exposto aos 
impulsos auditivos identificados como mensagem codificada em 
língua.  
 
 

A aquisição de uma língua acontece de forma natural conforme as 

experiências vividas pelo aprendiz, já a aprendizagem de línguas é realizada 

de forma sistemática, ou seja, através da memorização de regras. Segundo 

Figueiredo e Oliveira (2012, p.27) são consideradas formas distintas de 

progredir na proficiência de um novo idioma: “em um ambiente natural, de 

forma inconsciente e com foco na comunicação (aquisição), e em ambiente 

forma, de maneira consciente e com foco explícito nas formas da língua 

(aprendizagem)”. 

São as condições do cotidiano que nos levam à necessidade de 

comunicação e posteriormente de se comunicar com o mundo e com o outro. 

Portanto, a comunicação não se restringe apenas à nossa língua materna, 

como ressalta esse informante ao declarar que: “Sim, porque nossa língua tem 

palavras inglesas nosso vocabulário possui também, por exemplo, hot dog 

(cachorro quente), pizza, hambúrguer entre outras” (Aluno 16). Porém, muitas 

vezes é a abordagem utilizada em salas de aula que transforma a vontade de 

aprender e aprofundar os conhecimentos adquiridos fora do contexto escolar 

em algo desinteressante para o aluno.   

No entanto, ainda de acordo com o tema do questionário aplicado aos 

informantes “A importância de estudar inglês”, percebe-se que a maioria dos 

alunos está consciente da importância da língua inglesa, mas suas atitudes em 

sala de aula não refletem o que afirmam, dado que, durante a pesquisa, foi 

observado que os alunos dão pouca importância para as aulas de língua 



37 
 

inglesa por serem indisciplinados em sala de aula, uma das principais 

características da turma, além de não participarem das atividades propostas 

pelo professor.  

 

A disciplina escolar é um conjunto de regras que devem ser 
obedecidas tanto pelos professores quanto pelos alunos para que o 
aprendizado escolar tenha êxito. Portanto, é uma qualidade de 
relacionamento humano entre o corpo docente e os alunos em uma 
sala de aula e, consequentemente, na escola (TIBA, 1996, p.117). 

 

A indisciplina é um dos maiores implicações que os docentes, de todas 

as áreas do conhecimento, enfrentam no seu dia a dia, uma vez que reflete no 

rendimento escolar do discente e consequentemente no desenvolvimento da 

aprendizagem. A origem da indisciplina está relacionada a fatores como: 

fatores externos (problemas familiares, pobreza, entre outros) e fatores internos 

(didática utilizada pelos professores, dificuldade de aprendizagem, entre 

outras).  

Durante a pesquisa pude observar que a falta de maturidade e a própria 

limitação linguísticas dos alunos eram mascarada pela indisciplina, ou seja, a 

indisciplina era uma forma de desviar a atenção do professor e dos demais 

alunos. A falta de uma ampla competência linguística da língua inglesa ou as 

comparações da variante padrão (gramática) com a variante informal que o 

aluno usa no seu cotidiano reflete de forma negativa, consequentemente o 

aluno se exclui usando a indisciplina como recurso para não ser excluído. 

Conforme o artigo escrito por Carvalho, “A Indisciplina na Escola: Causas de 

Diferentes Manifestações”, o ato indisciplinar de um aluno, muitas vezes vem 

daqueles que está mal na escola, se percebem como seres excluídos no 

processo de aprendizagem, se sentem humilhados, diante isso, decidem a não 

concordar com o que é oferecido. 

 

Para definir indisciplina, Antunes (2002) prefere conceituar o que 
seria uma classe indisciplinada. Para o autor há três características 
relevantes para definir uma classe indisciplinada. Uma sala 
indisciplinada não tem condições para que um professor desenvolva 
o processo de auxilio na construção do conhecimento do aluno. Esta 
mesma sala não permite, ao professor, condições de despertar no 
aluno suas potencialidades para cidadania e trabalho. E por último, 
esta sala também, não permite o desenvolvimento de uma 
aprendizagem significativa, com vivências geradoras da formação de 
atitudes aceitas socialmente. 
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Era intrigante ver a total falta de interesse, então, em um primeiro 

momento foi questionado oralmente se a língua inglesa era importante para a 

vida cotidiana deles, mas ficaram tímidos e não responderam à pergunta e, por 

alguns instantes, a turma ficou em silêncio.  

Há uma grande divulgação midiática sobre aprender uma língua 

estrangeira ser fundamental para os dias de hoje, contudo, ainda é uma 

afirmação muito vaga para os alunos compreenderem, pois será que o aluno 

tem a noção do por que é importante aprender uma língua estrangeira ou ele 

simplesmente reproduz de forma inconsciente o que ouve como por exemplos 

as repostas de alguns informantes? Um aluno respondeu que: “Sim, e muito 

importante para o nosso futuro, para o nosso emprego” (Aluno 21) e “Sim, 

podemos precissar no futuro” (Aluno 25). 

As respostas dos alunos acima expressam um discurso de que a língua 

é importante, mas é algo que está fora do contexto deles, ou seja, só será 

usada quando for julgada necessária e apenas para fins profissionais e, desse 

modo, deixam de forma explícita que a língua ainda não faz parte de suas 

realidades. Percebe-se, então, um discurso “imposto” pela própria sociedade e 

utilizado pelos discentes numa tentativa de dar destaque à importância da 

língua inglesa para a juventude contemporânea. Aqui fica evidente a ocultação 

da função social da língua inglesa e o fortalecimento de discursos 

preconceituosos quanto à função da língua no Brasil.  

 

a necessidade do inglês, em parte, de valores sociais e de prestigio 
como também de um desejo de imitar modelos culturais britânicos e 
americanos. O conhecimento de uma língua estrangeira é visto como 
quase sinônimo de desenvolvimento profissional e social, uma 
realização elegante e um símbolo de status social (The British 
Council, 1976:2 apud MOITA LOPES, 1996, p.128). 
 

 

Outros informantes afirmaram para a pergunta que: “Sim, por que hoje 

em dia para trabalhar é preciso ter o inglês no corriculum” (Aluno 34) e “Sim, 

pois precisamos para nos profissionalizar na área de trabalho”(Aluno 36) limita 

a função que a língua exerce, definindo-a como ferramenta para fins 

específicos e sua utilidade não vai além do seu propósito, ou seja, informações 
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de dados pessoais, já que suas atitudes em sala de aula demonstram o 

interesse apenas em resultados quantitativos, pois o que importa é apenas a 

nota obtida na disciplina de língua inglesa. 

 No entanto, percebem-se nas suas respostas dos informantes que a 

língua tem uma representação que ultrapassa os limites do âmbito escolar, 

valores sociais são agregados a ela, mesmo que de forma imperceptível para o 

aluno, isso é afirmado de acordo com a sua compreensão da 

representatividade da língua como sinônimo de poder e status, uma vez que 

crescer profissionalmente é elevar seu status social e, perante as afirmativas 

dos alunos, conclui-se que a língua é um meio para alcançar o crescimento 

profissional e, consequentemente, uma elevação social, ou seja, fugir da sua 

atual situação social. 

 

 

2.2 Língua Inglesa: Símbolo de Status, Poder e Colonização. 

 

A língua inglesa é a língua utilizada para as relações comerciais entre 

diversos países. Embora não seja a língua mais falada no mundo, é a mais 

poderosa, pois é a língua da maior potência econômica do mundo, os Estados 

Unidos.  

A mídia e a sociedade contribuem para reproduzir o discurso sobre o 

poder que a língua inglesa exerce, contribuindo muitas vezes como meio de 

inclusão (motivação) ou exclusão (desinteresse), pois através do uso da 

prestigiada língua, estarão inseridos no mundo moderno. Podemos constatar 

na resposta desse informante: “Sim, pois é a língua universal” (Aluno 35) que 

esse discurso está presente em todas as camadas da sociedade. Reproduzir 

tal discurso só reforça a relevância da língua inglesa na vida social, econômica 

e cognitiva dos alunos, pois o sujeito percebe a necessidade de estar inserido 

em espaços que ultrapassem o seu. 

 

Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou 
relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se 
exerce, que se efetua, que funciona. E que funciona como uma 
maquinaria, como uma máquina social que não está situada em um 
lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura 
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social. Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação (MACHADO, 
2001, p. XIV). 

 

O fato de a língua inglesa não ser a mais falada do mundo, como afirma 

a linguista Vivian Cristina Rio “O mandarim é o mais falado por causa da 

grande população que existe na China” 4não a torna menos prestigiada, fato 

que reafirma o jogo de poder que a língua exerce, pois a língua universal é um 

meio de comunicação e concomitantemente uma forma de exclusão social, 

política e econômica. 

A preferencia pelo inglês está obviamente relacionada à importância 
inegável do inglês como língua internacional, o que se deve ao poder 
econômico da Inglaterra e dos Estados Unidos na primeira e na 
segunda metade deste século, respectivamente, e à penetração do 
inglês como a língua do novo imperialista (Estados Unidos) no Brasil 
neste século (MOITA LOPES, 1996, p.130). 

 

O poder dominante que a língua inglesa desempenha e a 

autovalorização que lhe atribuem pela sua função comercial podem acarretar a 

sensação de exclusão das camadas sociais menos privilegiadas. Jason (2015, 

p. 33) assevera que “(...) uma língua nomeada é um fato social e político tanto 

quanto um sistema linguístico, e as pessoas que decidem sobre línguas e 

nomes de línguas são aquelas que detêm o poder na sociedade”. É perceptível 

essa teoria na fala do Aluno: “Sim, lógico, pois o inglês e a língua que 

praticamente predomina o mundo” (Aluno 14). 

A língua inglesa representa símbolo de poder por causa da influência 

que ela exerce nas relações comerciais, como seu papel fundamental no 

rompimento de fronteiras impulsionado pela globalização. É claro que não 

podemos ignorar o fato de que ela não tem apenas essa função, mas que 

desde os primórdios dos tempos a língua é um exercício de poder e continua 

sendo até hoje.  

Durante o período colonial, a língua cumpriu um importante papel no 

processo de colonização. Por exemplo, na América, quando os desbravadores 

chegaram aos locais, a terra já tinha nome, todas as coisas já eram nomeadas, 

mas os colonizadores não consideravam o idioma dos habitantes nativos como 

                                                           
4
 https://novaescola.org.br/conteudo/309/qual-e-o-idioma-mais-falado-do-mundo - Publicada dia 30 de 

agosto de 2016. 

https://novaescola.org.br/conteudo/309/qual-e-o-idioma-mais-falado-do-mundo
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língua. Para os colonizadores, nomear tudo que havia no território conquistado 

era uma forma de demonstração de domínio. Segundo Todorov (2000, p. 40): 

 

Contudo, os termos dos outros pouco ou nada o interessam e ele 
quer nomear lugares em função da posição que ocupam na sua 
descoberta, dar-lhes nomes justos; de resto a nomeação corresponde 
a uma tomada de posse”.  

 

Durante a colonização, o choque cultural foi intenso, tanto para os 

colonizados quanto para os colonizadores. Em um primeiro momento, os 

colonizadores aprenderam a língua dos índios para em seguida impor a sua. 

Dessa forma, os índios que aprenderam a língua do homem branco também 

passaram a adquirir a cultura do branco. Colombo, em suas primeiras viagens 

à América, se depara com os habitantes locais e se recusa a aceitar a língua 

no nativo como língua: 

 

Se Deus Nosso Senhor quiser, na altura da minha partida levarei 
daqui seis a Vossa Alteza para que eles aprendam a falar (estas 
palavras parecem tão chocantes a todos os tradutores franceses de 
Colombo que todos eles corrigiam: para que eles aprendam a nossa 
língua) (TODOROV, 2000. p.43). 

  

Quando Colombo propôs ensinar aos indígenas a língua europeia não 

era no intuito de melhorar a comunicação e sim demonstrar aos nativos a sua 

superioridade. Passaram-se séculos e a língua ainda é usada como 

instrumento de dominação, porém, não nos deparamos mais com 

colonizadores de terras, mas sim colonizadores de mentes. O trecho a seguir 

da cena da peça A Aurora da Minha Vida, escrita pelo dramaturgo Naum Alves 

de Souza, demonstra a limitada visão de língua inglesa que foi e continua 

sendo construída e fortalecida diariamente. 

 

Professora: Silêncio, classe! Entre fanfarra e o inglês existe uma 
grande diferença. Soprar corneta, bater bumbo, isso qualquer 
selvagem, qualquer africano, qualquer sambista faz. Falar inglês é 
elevar-se às alturas de um povo civilizado. Vocês querem se nivelar 
pelo menos baixo? (SOUZA, 1982, p. 44 apud LOPES, 1996, p. 63). 

 

A língua inglesa desempenha o papel de língua comercial sendo 

essencial para a comunicação e aproximando o contato entre diversos grupos 

etnias, sociais, entre outros. A falta do seu domínio linguístico gera uma 
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sensação de exclusão social. Portanto, a importância de ensinar e aprender 

uma língua vai além de conhecimentos linguísticos, A função social da língua é 

um dos fatores que estimulam o interesse na língua inglesa ao mesmo tempo 

em que ela exerce um papel excludente. Veja a percepção de um dos 

informantes sobre a importância de estudar inglês: “Sim, pois é a principal 

língua do mundo, e onde eu for vou precisar saber falar inglês” (Aluno 27). 

Para o aluno, a comunicação é fundamental para manter boas relações 

pessoais e profissionais. Segundo o informante, para se comunicar em inglês, 

ele precisa estar fora do seu território. Na percepção do aluno, a língua inglesa 

não faz parte do seu ambiente, fato que pode influenciar, de certa forma, no 

seu desinteresse ou interesse: “Quando a língua é vista apenas como forma de 

comunicação ela perde a sua relevância social para a aprendizagem” (LOPES, 

1996, p. 130). Outra questão que podemos observar na informação desse 

aluno é que ele não restringe o uso da língua inglesa apenas a um espaço 

geográfico da maior potência econômica do mundo, como podemos constatar 

quando ele afirma “aonde eu for”, ou seja, fora do Brasil, há diversos lugares 

que se comunicam através desse idioma. Para o aluno, a língua inglesa não 

tem limites geográficos.  

A língua inglesa representa o poder e status, a sua representação social, 

como língua oficial da maior potência econômica do mundo, os Estados 

Unidos, e a falta de informação resulta em um pensamento colonizado por 

parte dos aprendizes, concluindo que para falar inglês é preciso estar nesse 

local, ou seja, fora do Brasil, como podemos observar nas informações dos 

informantes referentes à pergunta “Você acha importante estudar língua 

inglesa?”: “Sim, por que quando eu quizer ir para os estados unidos” e “Sim, 

porque pretendo viajar para os E.U.A e para a Inglaterra” (Aluno 11). Visão 

limitada do espaço geográfico em que a língua inglesa é falada, esse discurso 

é fruto dos discursos midiáticos dos cursos de inglês, e os livros didáticos 

também utilizados nas escolas limitam apenas ao espaço americano ou 

britânico. Rogério Tilio (2006) em sua tese “O livro didático de inglês em uma 

abordagem sócio-discursiva Culturas, identidades e pós-modernidade” declara 

que os livros didáticos são produzidos internacionalmente em países onde o 

inglês é a língua materna, portanto, esses livros são em sua maioria publicados 

no exterior, desconsiderando a realidade do aprendiz.  
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O inglês não é uma língua exclusiva de países subdesenvolvidos, mas 

os discursos sobre essa língua que permeiam nossa sociedade restringem as 

informações em relação a outros países que têm como idioma a língua inglesa, 

tais como Bahamas, Guiana, Canadá, entre outros. 

Em alguns países, ela não é a língua oficial, mas é utilizada para 

relações comerciais, pessoais e na área da educação, como é percebido por 

alguns dos informantes ao afirmarem “Sim, porque se você for pra fora do 

Brasil você tem que pedir informação ou algo do tipo” (Aluno 05), “Sim, é muito 

importante sim, até quando eu for visitar outro país vou poder me comunicar 

com eles” (Aluno 13), “Sim, para o caso de eu viajar poder me comunicar com 

os outros” (Aluno 26), “Sim, porque se eu quiser ir viajar para fora, vou precisar 

falar inglês” (Aluno 27), “Sim porque podemos viagem para outro pais e 

precisar do inglês” (Aluno 30). E destaco a resposta “Sim, porque precisamos 

quando formos trabalhar, viajar ou até mesmo fazer intercâmbios” (Aluno 32), 

na qual o informante se refere à língua inglesa como parte fundamental para as 

interações sociais com grupos sociais aos quais não pertence. Percebe-se que 

o informante tem uma visão mais abrangente sobre o uso da língua inglesa, ele 

a consagra como fundamental para o ambiente de trabalho, para o lazer 

(viagens) e até mesmo para os estudos (intercâmbios). É essa percepção que 

precisamos despertar nos nossos alunos. Há uma gama de possibilidades de 

utilização da língua, o que nega vários mitos, dentre eles, que apenas quem 

tem condições de sair do país deve aprender a língua, e enfatiza ainda mais a 

relevância social da língua inglesa no processo de aprendizagem. 

O professor exerce papel fundamental para a fragmentação e 

desconstrução desse discurso. Estudar a língua inglesa possibilita o 

rompimento de fronteiras, motivo pelo qual é o idioma mais requisitado, mas é 

importante também evidenciar a própria cultura através dos estudos de outras 

línguas. São muitos os mitos que ouvimos sobre o ensino de língua inglesa e 

um dos mais comuns é “não sei nem falar português imagine inglês” Segundo 

Moita Lopes (2001, p. 68): 

 
a visão da linguagem das classes subalternas como deficiente, por 
não ser igual à das classes dominantes, é derivada de uma situação 
político-social em que as classes dominadas são sempre tomadas 
como deficitárias  
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O limitado vocabulário linguístico dos alunos e a distorção do conceito 

de língua como gramática prejudicam no interesse dos alunos para estudar as 

disciplinas tanto de língua inglesa quanto de língua portuguesa. Para o aluno, a 

língua que utiliza para interagir diariamente não é a mesma que é ensinada na 

escola, já que ela é vista como um conjunto de regras a ser seguida, pois as 

aulas de língua portuguesa e língua inglesa são baseadas na gramática de tais 

línguas, inferiorizando o vocabulário linguístico dos alunos de camadas sociais 

menos prestigiadas.  

 
É o uso da língua na escola que evidencia mais claramente as 
diferenças entre grupos sociais e que gera discriminação e fracasso: 
o uso, pelos alunos provenientes das camadas populares, de 
variantes linguísticas social e escolarmente estigmatizadas provoca 
preconceitos linguísticos e leva a dificuldade de aprendizagem, já que 
a escola usa e quer ver usada a variante-padrão socialmente 
prestigiada (SOARES, 1989, p. 17). 

 

Observa-se na resposta a seguir como a restrição do conceito de língua 

e gramática está enraizada na vida social do individuo, pois quando 

questionado sobre a importância de estudar inglês ele responde: “Por que 

tenho vontade de visitar lugares novos e falar correto” (Aluno 24). O falar 

correto explicitado nesse discurso é sustentado pela análise crítica que Bagno 

(2013) faz quando apresenta a definição de erro em oposição ao termo 

“correto”, o autor não considera um conceito, mas sim um rótulo propagado 

pelos defensores da gramática normativa, ou seja: 

 
Quanto à língua falada, fica óbvio que o rótulo de erro é aplicado a 
toda e qualquer manifestação linguística (fonética, morfológica e 
sintática, principalmente) que se diferencie das regras prescritas pela 
gramática normativa, que se apresenta como codificação da “língua 
culta”, embora na verdade essa codificação de um padrão idealizado, 
que não coincide com nenhuma verdadeira variedade urbana de 
prestígio (MARCOS BAGNO, 2013, p.151-152). 
 
 

A gramática é uma construção teórica, ou seja, a gramática é um estudo 

sobre a língua e não a língua. Ela constrói um efeito de unidade linguística em 

que se produz uma construção de identidade linguística, além de produzir um 

conhecimento sobre a língua que está fora do contexto social dos falantes. 

Apesar de a gramática ser um material que faz parte da própria construção de 

uma língua, do sujeito, da sociedade e formação social, ao mesmo tempo ela 

exclui e reduz a própria língua a regras e normas.  
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A visão errônea de língua como sinônimo de norma-culta ou padrão 

resulta em exclusão social e cultural. De acordo com Bagno (2002, p. 51), “A 

outra definição que se dá ao rótulo “norma culta” se refere à linguagem 

concretamente empregada pelos cidadãos que pertencem aos segmentos mais 

favorecidos da nossa população”. Definir a língua como gramática normativa só 

a torna uma poderosa ferramenta de exclusão, pois os indivíduos são 

classificados de acordo com o seu grau de escolaridade. Por outro lado não 

podemos ignorar a importância da variação padrão. Com o surgimento do 

letramento e das novas abordagens de ensino todas as variedades linguísticas 

são vista em salas de aula em determinados momentos quando é realizada a 

criatividade (conversas, exercícios, treino, prática, etc). Porém, o professor 

precisa em determinado momento escolher uma determinada variedade que 

em algum momento é exigida em testes, no caso a variedade padrão. 

Ainda sobre a discussão sobre a importância de estudar inglês, outro 

informante responde “Sim, porque é bom aprendermos línguas diferentes, e 

quando se trata claro o inglês é a melhor escolha” (Aluno 23), demonstra o 

quanto a língua inglesa é prestigiada pelos aprendizes, ou melhor, na visão do 

aluno ela é superior a qualquer outra língua. O discurso desse aluno é um 

reflexo das informações que a mídia transmite, ou seja, a língua inglesa 

representa poder e status. Quando o aluno fala que o inglês é melhor, ele 

apresenta uma visão colonizada. O ensino de LI tem a função de criar 

condições para que o aprendiz possa se expressar, comunicar, conhecer e 

interagir com o mundo, porém, atualmente podemos perceber que há uma 

distorção dessa função. A LI é uma língua colonizadora, justamente pela 

posição que ocupa e a escola reforça essa visão quando justifica sua 

relevância para questões econômicas, como por exemplo, enriquecer o 

curriculum. 

Portanto, é muito importante quebrar mitos e romper barreiras ao ensinar 

e aprender uma língua e tal exercício exige muito esforço tanto do professor 

quanto do aluno, pois o aluno tem uma concepção sobre a língua inglesa de 

acordo com os discursos que vêm sendo reproduzidos ao longo da história. 

Tanto que durante a pesquisa podemos observar para a resposta da pergunta: 

“Você acha importante estudar inglês?”. 
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Muitos consideram a língua inglesa importante, pois, de acordo com as 

repostas desses informantes, “ela é a língua que praticamente predomina no 

mundo, o inglês é a melhor escolha, é a principal língua do mundo, porque 

quando quiser ir para os estados unidos” (Aluno 08). Essas afirmativas só 

comprovam o quanto a língua inglesa está relacionada ao poder. Visto que, 

para os informantes, se é para aprender uma língua, que seja o inglês, que é a 

língua universal, a que praticamente domina o mundo, ou, conforme esse 

informante, “nos dias de hoje se você não tiver um curso de inglês você não 

consegue emprego em algumas empresas” (Aluno 17). 

 

No contexto de ensino de língua estrangeira, uma das perguntas 
quase nunca feitas pelos pesquisadores é: “Por que é que os alunos 
querem aprender uma língua estrangeira?” Não é difícil adivinhar o 
porquê de tamanho descaso e desinteresse em saber algo que com 
certeza deveria nortear a elaboração de currículos e conteúdos 
curriculares, a adoção de metodologias apropriadas e a fixação de 
metas a ser alcançadas. O simples fato é que, com raríssimas 
exceções, sempre se pensou que só pode haver um único motivo 
para alguém querer aprender uma língua estrangeira: o acesso a um 
mundo melhor. As pessoas se dedicam à tarefa de aprender línguas 
estrangeiras porque querem subir na vida. A língua estrangeira 
sempre representou prestígio. Quem domina uma língua estrangeira 
é admirado como pessoa culta e distinta” (RAJAGOPALAN, 2003. p. 
65). 

 
 

Ou seja, a língua inglesa é uma língua de prestígio por causa do seu 

status e por isso ela é supervalorizada. Portanto, se conclui que aprender e se 

tornar falante da língua inglesa representa uma elevação social, ou seja, 

ascensão social. No entanto, durante o processo de ensino-aprendizagem, os 

aprendizes encontram muitas dificuldades, como afirma esse aluno: “[...] pra 

mim é muito difícil estudar inglês” (Aluno 12). Essas dificuldades estão 

relacionadas, principalmente, às diferenças fonéticas entre o português e o 

inglês, e essa não é a única barreira. Outro ponto negativo são as relações 

sociais que a língua exerce, pois se a língua não fizer parte do seu cotidiano 

não terá importância nenhuma na vida de um indivíduo, como podemos 

constatar na resposta desse informante ao afirmar não achar importante 

estudar inglês proclamar “pelo menos pra mim não vai adiantar por que eu não 

irei usar”. 
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Rajagopalan, em seu livro Por uma linguística crítica (2003), designa um 

capítulo para discutir a relação entre autoestima e aprendizagem de uma língua 

estrangeira (“Língua estrangeira e autoestima”), e relata que: 

 
Não é de se estranhar que o ensino de língua estrangeira ainda leve 
muitos alunos a se sentirem envergonhados da sua própria condição 
linguística. Pois o lado mais nocivo e macabro da ideologia que 
norteou, durante muito tempo, os programas de ensino de língua 
estrangeira é que, como resultado direto de determinadas práticas e 
posturas adotadas em sala de aula, os alunos menos precavidos se 
sentiam diminuídos em sua autoestima, passando a experimentar um 
complexo de inferioridade. A língua estrangeira e a cultura que a 
sustenta sempre foram apresentadas como superiores às dos 
discentes (RAJAGOPALAN, 2003, p. 68). 
 

 

A limitação linguística presente na própria língua materna reflete na 

posição como aprendiz de outra língua. O “falar bem”, ou seja, reproduzir a 

gramática fielmente é saber falar a língua materna. Essa ideologia influencia a 

percepção dos alunos sobre aprender uma língua estrangeira. O inglês, sendo 

a língua de maior poder, intimida aqueles que se sentem inferiorizados pela 

sua limitação linguística.  

 

2.3 A língua inglesa em ação: (Des)interesse pela Língua Inglesa? 

As práticas pedagógicas são ações que buscam atender as 

necessidades da sociedade, porém essas práticas foram influenciadas pelas 

tendências pedagógicas que surgiram mediante aos movimentos sociais e ao 

contexto histórico, portanto, o processo de ensino e aprendizagem escolar 

passou por diferentes transformações ao longo dos tempos. 

As tendências pedagógicas foram divididas em dois blocos: Tendências 

Pedagógicas Liberais e as Tendências Progressistas. Para os liberais, a 

educação e o saber já produzidos (conteúdos) são mais importantes que a 

experiência vivida pelos educandos no processo pelo qual ele aprende. Dessa 

forma, os liberais, contribuíram para manter o saber como instrumento de 

poder entre dominador e dominado (QUEIROZ e MOITA, 2007, p.3).  

A tendência progressista iniciou na França a partir de 1968 e chegou ao 

Brasil no início da abertura política. Essa tendência teve como base as 

seguintes teorias: a Teoria do Sistema enquanto Violência Simbólica de 

Bourdieu e Passeron (1970), a Teoria da escola enquanto Aparelho Ideológico 
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do Estado de Louis Althusser (1968) e a Teoria da Escola Dualista de Baudelot 

e Establet (1971). O que distingue as Tendências Liberais das Tendências 

Progressistas é o fato da primeira considerar a escola como redentora 

enquanto que para a segunda e escola é vista como reprodutora da classe 

dominante. A segunda também não apresentava nenhuma proposta 

pedagógica concreta, porém seu papel é de fundamental importância no 

processo escolar, uma vez que investigava o fracasso escolar, ou seja, um 

problema pertinente no âmbito escolar até os dias atuais. Outro ponto de 

investigação da Tendência Progressista era em relação a marginalização da 

classe operária que também influenciava em questões educacionais. O ensino 

de línguas também foi afetado pelas tendências pedagógicas, uma vez que a 

língua desde os primórdios dos tempos considerada como instrumento de 

poder e dominação.  

Como parte do currículo escolar o ensino de língua inglesa também 

passou por transformações pedagógicas, metodológicas e, principalmente, nas 

abordagens aplicadas em sala de aula, mudanças que surgiram conforme as 

necessidades linguísticas da sociedade, e também para garantir um ensino de 

qualidade que resultasse em verdadeiros aprendizes de línguas estrangeiras. 

Porém, as práticas educacionais ainda estão entrelaçadas a visões arcaicas 

que provocam desinteresse por parte do aprendiz, pois ele nasceu e vive em 

uma era digital em que o acesso ao conhecimento é amplamente estimulado 

pelas novas tecnologias. 

Portanto, o ensino de língua inglesa, assim como outras áreas do 

conhecimento vem se adequando conforme as necessidades e transformações 

do mundo contemporâneo. Entretanto, essas mudanças também afetam na 

percepção quanto a sua relevância, pois visões ideológicas e logísticas 

restringem a sua função a mero instrumento de comunicação e, 

consequentemente, como forma de ascensão social. Uma percepção como 

essa parece, conforme Moita Lopes (1986, p. 130), “negar qualquer relevância 

social para a aprendizagem”. Nesse sentido, o ensino de língua inglesa vem 

sendo transformado em um mero produto comercial, desconsiderando toda a 

sua verdadeira relevância social. 

As transformações sociais, culturais e tecnológicas contribuíram para as 

alterações adotadas no ensino-aprendizagem da LI. Conforme os PCNs: 
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A aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental não é 
só um exercício intelectual em aprendizagem de formas e estruturas 
lingüísticas em um código diferente; é, sim, uma experiência de vida, 
pois amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo. 
O papel educacional da Língua Estrangeira é importante, desse 
modo, para o desenvolvimento integral do indivíduo, devendo seu 
ensino proporcionar ao aluno essa nova experiência de vida. 
Experiência que deveria significar uma abertura para o mundo, tanto 
o mundo próximo, fora de si mesmo, quanto o mundo distante, em 
outras culturas. Assim, contribui-se para a construção, e para o 
cultivo pelo aluno, de uma competência não só no uso de línguas 
estrangeiras, mas também na compreensão de outras culturas. 
(1998, p. 38). 
 
 

Ainda sobre a importância ao acesso a LE: 

 
As Línguas Estrangeiras assumem a condição de serem parte 
indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem 
ao estudante aproximar-se de várias culturas e, consequentemente, 
propiciam sua integração num mundo globalizado. (PCNs, 2000, 
p.25). 
 
 

A LI, por ser a língua universal, permite um amplo acesso a diversas 

culturas e informações de todos os âmbitos e ainda possibilita integrar pessoas 

a um mundo movido pelas interações e relações comerciais, econômicos, 

culturais, políticos entre outros. A escola não pode considerar a LI apenas 

como uma disciplina complementar, ou seja, para preencher o seu currículo. 

Ela possibilita o contato com diversas culturas proporcionando aos aprendizes 

a ampliação, a participação e o diálogo em diferentes áreas do saber. Sendo 

disciplina obrigatória na maioria das escolas públicas brasileiras, tornou-se a 

língua moderna priorizada no Brasil.  

A escolha da LE para compor o currículo das escolas públicas brasileiras 

é selecionada de acordo com as necessidades da sociedade. Vivemos em um 

período em que as relações comerciais dominam todas as esferas sociais, o 

que torna o ensino de língua inglesa essencial. Segundo os PCNs: 

 
Por um lado, há de considerar o valor educacional e cultural das 
línguas, derivado de objetivos tradicionais e intelectuais para a 
aprendizagem de Língua Estrangeira que conduzam a uma 
justificativa para o ensino de qualquer língua. Por outro lado, há de 
considerar as necessidades lingüísticas da sociedade e suas 
prioridades econômicas, quanto a opções de línguas de significado 
econômico e geopolítico em um determinado momento histórico. Isso 
reflete a atual posição do inglês e do espanhol no Brasil (1998, p.40). 
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Mesmo que os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

tenham plena consciência da importância e da necessidade de aprender uma 

segunda língua, ainda nos deparamos com diversas implicações que variam 

por diferentes fatores, sejam eles pedagógicos, estruturais, sociais, 

econômicos, culturais, etc.  

Diante dos diversos fatores que influenciam o desinteresse pela 

aprendizagem de uma LE, um dos mais abordados é a tentativa de ensiná-la 

por meio do ensino exagerado da gramática de forma descontextualizada e 

dissociando ou até mesmo precedendo às práticas de linguagem. Esse tema, 

ou seja, a distorção existente entre língua e gramática, tem sido palco de 

muitas discussões, porém, ainda está muito presente na sala de aula, como 

afirma o professor quando questionado “Você acha que a maioria dos alunos 

gosta de língua inglesa? Por que isso ocorre?”. A essas perguntas ele 

responde da seguinte forma: 

 

A maioria dos alunos não gosta de escolarização de língua inglesa. 
Se perguntarmos quem quer falar em inglês uma grande parte deles 
dirá que sim, mas eles não se sentem motivados a aprender a língua 
da forma que é ensinada em sala de aula e direcionada por livros 
didáticos. 
 
 

Ao comentar sobre o ensino de língua vernácula (e o mesmo pode ser 

aplicado para o ensino de línguas estrangeiras), Luft (1993, p. 18) questiona se 

o estudo da gramática é indispensável e responde: “Não; indispensável é 

aprender a língua, que contém a gramática. Indispensável é aprender a 

dominar o meio de comunicação”. E justifica, argumentando que “podemos nos 

mover sem saber que músculos, nervos, ossos estão em funcionamento; sem 

saber as regras de locomoção” (Luft, 1993, p.18). Ou seja, utilizamos a 

gramática ao nos comunicar, mas não aprendemos ao que se refere à língua 

materna, primeiramente e sistematicamente, as regras gramaticais, apenas a 

gramática natural. 

Concordo com Luft (1993, p. 21) que “confunde-se estudar a língua com 

estudar Gramática”, e talvez esse seja um dos maiores desafios enfrentados 

pelo ensino de línguas, em especial, as estrangeiras. O ensino de gramática 

pode apresentar um “pseudo resultado” imediato, dando a ilusão de que o 

aluno aprendeu uma língua estrangeira, mas, no momento em que ele não 
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consegue articular essa “aprendizagem” como o ato comunicativo, o que 

houve, de fato foi a memorização de regras gramaticais em frases isoladas. A 

“inutilidade” de tal ensino impossibilita a aprendizagem e desmotiva o aprendiz. 

Embora o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa ainda 

seja fortemente influenciado pelas abordagens e métodos tradicionais nas 

escolas públicas, sabemos que vivemos na era digital e as novas tecnologias 

estão incorporadas no cotidiano do aluno. Essas novas tecnologias podem 

tornar-se benéficas ou prejudiciais no espaço escolar. Ou seja, utilizada de 

maneira desorganizada, sem orientações, instruções e limitações podem ser 

prejudiciais ao processo de ensino e aprendizagem, por outro lado, quando é 

usada apenas como um recurso didático pode contribuir de forma positiva nas 

aulas de língua inglesa. Portanto, o uso de aparelhos eletrônicos, internet, 

entre outras são recursos que proporcionam desenvolver atividades que não se 

limitam apenas a textos impressos.  

 
Para nosso ensino de língua permanecer relevante, nossas aulas têm 
de abarcar ampla gama de letramentos, que vão bastante além do 
letramento impresso tradicional. Ensinar língua exclusivamente 
através do letramento impresso é, nos dias atuais, fraudar nossos 
estudantes no seu presente e em suas necessidades 
futuras.(DUDENEY, HOCKLY e PEGRUM. 2016).  

 

O material impresso comumente usado pelos professores é o livro 

didático sendo considerado um dos principais recursos (às vezes, único) em 

sala de aula, exercendo o papel de mediador no processo de ensinar. 

Entretanto, atualmente, dispomos de diversos recursos, tais como e-books, 

áudios, vídeos, chats, grupos sociais para interação entre alunos e professores, 

dentre outros. Portanto, o livro didático não deve ser considerado um guia a ser 

fielmente seguido e nem tão pouco pode ser visto como único e exclusivo. 

Segundo Souza (1999, p.94) o livro didático:  

 
faz parte de uma tradição e está inserido em um contexto que prioriza 
a transmissão do conhecimento via livro didático. (...) O livro didático 
tem sido, tradicionalmente, o principal mediador no ensino promovido 
pela instituição-escola. Ele costuma ser, quase que exclusivamente, a 
principal fonte de material didático utilizado por professores. 
 
 

As implicações vivenciadas pelo professor o levam a limitar o uso de 

novos recursos recorrendo dessa forma a uma única ferramenta, que é o livro 
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didático. Soares analisa a real função do livro didático e qual deveria realmente 

ser a sua função e o que leva a essa distorção de papel. Conforme o autor: 

 
Há o papel ideal e o papel real. O papel ideal seria que o livro didático 
fosse apenas um apoio, mas não o roteiro do trabalho dele. Na 
verdade, isso dificilmente se concretiza, não por culpa do professor, 
mas de novo vou insistir, por culpa das condições de trabalho que o 
professor tem hoje. Um professor hoje nesse país, para ele 
minimamente sobreviver, ele tem que dar aulas o dia inteiro, de 
manhã, de tarde e, frequentemente, até a noite. Então, é uma pessoa 
que não tem tempo de preparar aula, que não tem tempo de se 
atualizar. A consequência é que ele se apoia muito no livro didático. 
Idealmente, o livro didático devia ser apenas um suporte, um apoio, 
mas na verdade ele realmente acaba sendo a diretriz básica do 
professor no seu ensino (SOARES, 2002, p. 2). 
 

 

Em outras palavras, o livro didático é utilizado como ferramenta principal 

muitas vezes exclusiva para o ensino devido à sobrecarga dos professores. É 

válido ressaltar que o livro didático, ao longo desses últimos anos, vem 

propondo uma aprendizagem menos mecanizada e mais relacionada a uma 

prática social. Diante das novas propostas de ensino da língua inglesa os livros 

explicitam uma variedade de gêneros textuais os quais são importantes, já que 

eles evidenciam as variações linguísticas existentes em uma língua na qual 

apenas a gramática normativa não dá conta.  

A gramática é importante por apresentar uma variação da língua, mas 

por fatores históricos, sociais, culturais e econômicos é considerada como 

língua padrão. A norma padrão é mais utilizada pela camada social privilegiada 

e é pouco falada pelas camadas sociais desprivilegiadas. Logo, ensinar apenas 

a língua padrão é desconsiderar a realidade da maioria dos falantes, seja ao 

que se refere à língua portuguesa ou à língua inglesa. 

Não que a variação padrão não deva ser ensinada.  Contudo, é 

importante o indivíduo conhecer todas as variações linguísticas existentes da 

língua e principalmente a variação ensinada nas escolas, uma vez que o seu 

domínio é constantemente exigido nos processos classificatórios ao longo da 

vida, como por exemplo, vestibular, concurso, avaliações escolares, etc. 

Faz-se necessária uma reflexão no que diz respeito ao processo de 

ensino e aprendizagem de línguas em sala de aula para que a nossa educação 

faça sentido para vida não apenas no âmbito escolar, mas que também 
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ultrapasse essa barreira, uma vez que a vida escolar está intrinsecamente 

ligada com a vida social do aluno fora do ambiente educacional.  

Portanto, limitar o aluno a um único recurso didático é privá-lo de 

conhecer toda a sua potencialidade, pois somente o material impresso, nos 

dias atuais, não chama a atenção dos alunos que constantemente estão 

ligados às novas tecnologias.  

A aprendizagem requer um domínio da aplicação das múltiplas 

linguagens e as múltiplas formas de abordagem e de letramento contribuem de 

maneira essencial para a sua concretização.  

 

 

2.4  O ensino de língua inglesa no âmbito escolar 

 

Ensinar uma Língua Estrangeira (LE) como Segunda Língua (SL) nas 

escolas da rede pública de Porto Velho, principalmente a Língua Inglesa, tem 

sido um grande desafio. Alguns dos fatores que dificultam esse ensino são as 

escolas com salas numerosas, chegando a uma média de 30 alunos por sala; 

os materiais de apoio pedagógico, livros paradidáticos, revistas, softwares, 

laboratório de línguas, TVs, aparelhos de DVD, Datashow que são poucos ou 

quase inexistentes; a desmotivação dos alunos e a formação dos professores 

para ensinar a LE. Conforme Almeida Filho (2002, p. 15): 

 
ensinar uma língua estrangeira implica, pois, uma visão condensada 
e frequentemente contraditória (uma imagem composta) de homem, 
da linguagem, da formação do ser humano crescentemente 
humanizado, de ensinar e de aprender uma outra língua, visão essa 
emoldurada por afetividades específicas do professor com relação ao 
ensino, aos alunos, à língua-alvo, aos materiais, à profissão e à 
cultura alvo. 
 
 

Ressaltando que uma das implicações que o professor enfrenta em sala 

de aula, por causa da intensa globalização, é a coexistência das novas 

tecnologias com seu método considerado arcaico pelos alunos que nasceram 

na era digital. Não se adequar a esse novo cenário pode resultar em 

impressões negativas em sala de aula, como podemos constatar na resposta 

de um informante ao ser questionado “Você gosta das aulas de língua inglesa? 

Por quê?”, à qual ele responde “Sim, mas não da aula de inglês da minha 
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escola, só gosto das aulas do Enghistown” (Aluno 11). Essas impressões 

podem ocasionar implicações negativas como, indisciplina, desinteresse e 

evasão. O professor reafirma as impressões proclamadas pelo informante ao 

responder a seguinte pergunta: “Quais as maiores implicações que você como 

professor de língua enfrenta no ensino de língua inglesa?” ao responder:  

 
 
O desinteresse dos alunos em aprender inglês nas escolas. Eles 
possuem a crença que só se aprende inglês nas escolas de idiomas e 
não valorizam as aulas de inglês nas escolas. Outro fator é que eles 
não veem motivo para aprender inglês, pois acham que nunca terão 
contato com nativos, que nunca viajarão para o exterior. 
 
 

As crenças e os mitos que cercam o ensino de línguas ainda estão 

presentes em sala de aula que contribuem para o desinteresse em sala de 

aula. A declaração do professor é uma dura realidade vivenciada por muitos 

outros professores de línguas, uma vez que, os mitos e as crenças prevalecem 

no ambiente escolar, principalmente, em escolas de redes públicas.  

Durante a coleta de dados observou-se que o professor informante se 

desdobra para desempenhar um bom trabalho. Sendo um professor de rede 

pública e privada, questiona a qualidade das suas aulas na escola de rede 

pública, pois, embora utilize dos seus próprios recursos como caixa de som e 

material xerocopiado utilizando métodos que se diferem dos considerados 

arcaicos, ainda assim se depara com muitos alunos desmotivados. Como 

podemos constatar em trecho de uma de suas aulas onde o professor diz: 

 
Quando chegou ao final da aula de segunda-feira eu percebi alguns 

feedback
5
. Quando a gente fala feedback é é algumas coisas 

disseram para nós que gostaram da aula. Teve até um aluno que 
pediu que fosse mais vezes assim. Porque o aguçar do aluno a 
querer falar as palavras em inglês trouxe pra alguns um uma certa 
motivação pra que vocês aprendessem mais. Certo, apesar que isso 
não é alcançado 100% (só um minutinho vocês três aí) Apesar de 
isso não ser alcançado 100% tem muitos alunos que mesmo a gente 
trazendo novas práticas eles ainda sentem, criam resistência de 
aprender algumas coisas. 
 
 

Segundo Jacob (2003, p. 40-41), um dos fatores importantes para o 

estudo de uma LE está relacionado à abordagem de ensinar dos professores e 

                                                           
5
Segundo o Longman Dictionary of Contemporary English, feedback significa comentários ou 

respostas a uma ação, processo, etc., de uma pessoa de forma que mudanças necessárias 
possam ser efetuadas. 
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suas influências na motivação dos alunos. Já para Döney (apud Jacob 2003, p. 

40), a motivação dos professores para ensinar também afeta a motivação dos 

alunos para aprender, por meio de dois pontos: suas expectativas e seus 

entusiasmos. Logo, para que os alunos estejam motivados a aprender uma 

Língua Estrangeira, faz-se necessário que quem esteja ensinando goste de seu 

trabalho e não transmita aos alunos que está lecionando por obrigação e pelo 

salário que virá a cada final de mês. 

 
Os alunos da nova geração precisam sentir que até a sombra de um 
professor pode lhes causar a emoção de aprender. Professores 
inesquecíveis não são aqueles que cobram demais seus alunos, que 
mostram a eles seus verdadeiros potenciais como pessoas, inserem 
em seus ensinamentos as matérias amor, felicidade, sucesso, 
caráter e fé num mundo melhor (ROMÃO, 2009, p. 20).  

 
 

 Formar aprendizes escritores e leitores críticos com habilidades 

linguísticas, ler, ouvir, falar e escrever, que possam se comunicar, 

compreender e serem compreendidos necessita de professores atuantes que 

estejam atualizando seus conhecimentos e suas técnicas de ensino 

constantemente. 

Uma avaliação diagnóstica possibilita o professor a ponderar sobre as 

implicações que o cercam no dia a dia, tanto de cunho pedagógico como 

social. Modernamente, a avaliação não tem como função avaliar somente o 

aluno por meio de notas, mas sim avaliar todo o processo que envolve a sua 

aprendizagem. É muito recompensador quando um professor avalia suas 

atitudes em sala de aula. Obter informações acerca do desenvolvimento das 

aulas é significativo tanto para o discente quanto para o docente, como 

podemos observar na citação acima do próprio docente quando faz uma 

revisão de sua aula baseado em comentário de um aluno. Portanto, a avaliação 

não é somente um procedimento unilateral. De acordo com Gil (2006, p. 247-

248), a função da avaliação formativa é: 

 

A avaliação formativa tem a finalidade de proporcionar informações 
acerca do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, 
para que o professor possa ajustá-lo às características dos 
estudantes a que se dirige. Suas funções são as de orientar, apoiar, 
reforçar e corrigir.  
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 A avaliação não pode ser vista como elemento de exclusão, sua função 

não se restringe apenas a dados quantitativos. Ela pode ser uma ferramenta 

para diagnosticar e sanar algumas das dificuldades enfrentadas em sala de 

aula.  Cardinet (1986, p. 14) ressalta que a avaliação formativa: 

[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando 
localizar as suas dificuldades para o ajudar a descobrir os processos 
que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem. A avaliação 
formativa opõe-se à avaliação somativa que constitui um balanço 
parcial ou total de um conjunto de aprendizagens. A avaliação 
formativa se distingue ainda da avaliação de diagnóstico por uma 
conotação menos patológica, não considerando o aluno como um 
caso a tratar, considera os erros como normais e característicos de 
um determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem. 

 

 A coleta de dados durante a avaliação contempla o processo de ensino-

aprendizagem. Ela busca orientar o docente quanto ao rendimento tanto dos 

alunos quanto dele próprio. E através de uma avaliação o docente pode 

investigar quais são os fatores que levam seus alunos a agir de forma 

desmotivada e desinteressada, que, consequentemente, contribui para a 

evasão. Essa forma de avaliação considera o erro como parte do processo de 

ensino e aprendizagem e não como algo a ser extirpado. 

 Uma avaliação diagnóstica nas primeiras semanas de aula contribuiria 

de forma positiva tanto para os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. A Avaliação diagnóstica tem como ponto de inicial, segundo Gil 

(2006, p. 247): 

constitui-se num levantamento das capacidades dos estudantes em 
relação aos conteúdos a serem abordados, com essa avaliação, 
busca-se identificar as aptidões iniciais, necessidades e interesses 
dos estudantes com vistas a determinar os conteúdos e as 
estratégias de ensino mais adequadas.  
  
 

Esse tipo de avaliação não contemplaria as complexidades existentes 

em uma sala de aula, mas seria o ponto inicial no processo de ensino e 

aprendizagem e para conhecer melhor quais são as perspectivas dos alunos 

em relação às aulas de LI e investigar a fonte do desinteresse e da falta de 

motivação durante as aulas.   

Durante a pesquisa, foi questionado aos alunos “Você gosta das aulas 

de língua inglesa? Por quê?”. Esta pergunta também é uma forma de avaliação 

que o docente poderia utilizar como uma autoavaliação para compreender e 
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entender o porquê de certas atitudes de alguns alunos, ou seja, o desinteresse 

em relação às aulas de língua inglesa. 

De acordo com a análise dos dados referentes à questão, podemos 

dizer que, dentre os informantes, 25 alunos responderam que sim, 04 alunos 

informaram que não gostam e 02 responderam que mais ou menos. Seguindo 

para a análise referente às respostas obtidas para a questão acima, percebe-

se que houve uma compreensão parcial da pergunta, em que eles 

desconsideram a palavra “aula” e respondem dando ênfase à língua-alvo, 

como pode ser observado na resposta desses informantes: “Sim, o inglês é 

uma das línguas mais faladas do mundo, então quase todos os países que 

formos é mais fácil se comunicar” (Aluno 23) e “Sim, por que eu pretendo viajar 

muito conhecer outros países e conseguir bons empregos e para isso preciso 

aprender inglês, pois é uma língua muito usada” (Aluno 34), referindo-se à 

importância da língua inglesa para eles.  

O primeiro limita a língua apenas a um instrumento de comunicação, 

enquanto que o segundo tem uma visão um pouco menos limitada de língua, 

mas que a sugere como degrau para sua ascensão social. Outra resposta 

parcial em relação à pergunta foi “Sim, pois é essencial, inglês é como se fosse 

o idioma universal” (Aluno 32). Aprender a língua inglesa para esses alunos, de 

classe subalterna tem uma significativa relação com o status social, deixando 

de lado a relevância social da língua para sua aprendizagem. Cagliari, no seu 

livro Alfabetização & Linguística, declara que “Através do modo de falar de 

cada um, revela-se o status social dos indivíduos e grupos sociais, ficando 

definido o lugar de cada um na sociedade”. Diante de tal discurso, podemos 

compreender melhor o porquê o status social é importante para esses alunos, 

devemos conhecer o contexto socioeconômico e cultural em que estão 

inseridos. As afirmativas do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola 

informam que: 

O corpo discente se caracteriza em sua maioria por estudantes 
residentes nos bairros circunvizinhos com nível sócio econômico e 
cultural diversificado, sendo predominante de famílias que exercem 
suas atividades profissionais nas empresas ODEBRECHT e a 
Camargo Correa, ambas responsáveis pela construção da usina 
Hidrelétrica de Santo Antônio, e outros no trabalho de serviços gerais, 
comerciantes e autônomos. 
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Os fatores sócios econômicos e culturais também influenciam no 

(des)interesse do aluno para o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo e 

consequentemente social. Ainda de acordo com o PPP da escola: 

 
A comunidade escolar está inserida neste contexto onde a maior 
questão é a luta pela sobrevivência, e nesta luta, deixam de lado os 
valores éticos que o homem precisa agregar à sua condição de ser 
humano, para viver dignamente. A ociosidade é a grande vilã desta 
situação, pois falta um direcionamento eficaz na vida destes 
indivíduos, levando-os à marginalidade e violência, não só para os 
bairros, mas também para seu entorno, trazendo pânico àqueles que 
ali residem, transitam, lecionam e trabalham em outras atividades. 
 
 

Porém, fazendo a conexão entre as respostas dos alunos acima e a 

suas situações econômica, cultural e social, fica claro que para eles o que é 

mais importante ao estudar a LI não se aplica à ampliação de conhecimento de 

mundo e tão pouco seu desenvolvimento intelectual e cognitivo, mas sim uma 

questão de ascender socialmente. 

Já os informantes que disseram que não gostam das aulas de língua 

inglesa responderam: “Não, Por que eu não entendo muita coisa”, “Não, porque 

não consigo aprender nada” (Aluno 05), “Não porque é chato não é bom” 

(Aluno 15) e “Não porque não me dou muito bem estudando inglês mais é 

sempre bom estudar e aprender um pouco” (Aluno 25). Questões de poder, 

identidade social e sistema educacional produzem um preconceito da língua 

inglesa por parte dos próprios alunos. 

Durante a realização da pesquisa, observou-se que o professor 

diversificou seus métodos para que, de alguma forma, chamasse a atenção 

desses alunos. Conseguiu minimizar a indisciplina, mas a falta de interesse 

continuou de forma significativa. A princípio havia certos momentos em que 

eram realizadas algumas atividades e esses alunos se recusavam a participar. 

No entanto, eram atividades que não exigiam nenhuma competência linguística 

oral que mais sofriam efeitos negativos. Mesmo diante da resistência do 

aprendiz ao ensino e aprendizagem de língua, cabe ao profissional da 

educação, no caso o professor, explorar meios para ajudar os alunos na 

construção de sentidos. Romper barreiras e quebrar mitos em relação à 

aprendizagem da língua inglesa é uma das tarefas do professor para que sua 

real função tenha sucesso. Almeida Filho (1993, p. 13) afirma: 
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Para produzir impacto (perceptível), mudanças (profundas) e 
inovações (sustentadas) não são suficientes alterações apenas no 
material didático, mobiliário, nas verbalizações do desejável pelas 
instituições, nas técnicas renovadas e nos atraentes recursos audio-
visuais. São cruciais novas compreensões vivenciadas da abordagem 
de aprender dos alunos e da abordagem de ensinar dos professores.  
 

 
O processo de ensinar uma língua ou qualquer outra disciplina não se 

baseia apenas em domínio de conteúdos. Esse processo requer uma 

compreensão maior. Não podemos negar que o professor tem um papel 

importante nesse processo. De acordo com Bazerman (1992, p. 29):  

 
É no aluno, obviamente, que o aprendizado acontece, mas é no 
professor, quem permeia o entroncamento de forças de todos os 
lados, que as situações de aprendizado são estruturadas. É nessa 
interseção de todas essas forças que o contexto sala de aula 
acontece. 

 
 

O professor é um ponto de referência para os alunos, um condutor, 

estimulador, incentivador e mediador de conhecimento. Suas ações e postura 

refletem diretamente em todo o processo de aprendizagem em sala de aula. 

Portanto, por mais que o aluno seja o alvo no processo de aprendizagem, o 

professor desempenha um papel fundamental. É gratificante ouvir um aluno 

falar positivamente sobre as aulas e sobre a postura adotada pelo professor, 

como podemos observar na resposta de um dos informantes quando afirma 

que gosta das aulas de língua inglesa porque “não temos somente um 

professor bom que explica e nos ensina, também temos um professor amigo 

que nos diverte nas aulas” (Aluno 36). Concordo com Almeida Filho (1993, p. 

15) ao proclamar que: 

 
Aprender uma LE, por outro lado, abrange igualmente configurações 
específicas de afetividade (motivações, capacidade de risco, grau de 
ansiedade, pressão do grupo) com relação a essa língua-alvo que se 
deseja e/ou necessita aprender. Os interesses, e até mesmo 
ocasionais fantasias pessoais, vão ser atendidos ou frustrados ao 
longo do processo de ensino-aprendizagem. Dessas configurações 
de afetividades podem surgir motivação ou resistência em variados 
matizes. 

 

As relações sociais, hoje, mais do que nunca vem ultrapassando os 

limites geográficos, sociais, linguísticos e culturais enquanto que as interações 

humanas estão cada vez mais distantes. O ensinar e aprender não se restringe 

apenas em fatores pedagógicos e didáticos, pois existe uma relação de 
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interação social no processo de ensino-aprendizagem. Lopes afirma que “o 

conhecimento é um processo para o qual colaboram aqueles envolvidos na 

prática da sala de aula, ou seja, compartilha-se aqui da idéia de que o 

conhecimento é uma construção social” (Moita Lopes, 1996, p. 95). Dessa 

forma, é inegável que a construção do conhecimento se concretiza a partir das 

interações sociais existentes em sala de aula. Concordo com as ideias de 

Erickson (1997, p. 11), quando afirma que: 

 
“... devemos assumir que diferenças quanto à aprendizagem e à 
atitude em relação a ela, devem-se, de alguma maneira, à diferentes 
tipos de interação que ocorrem entre professores, alunos e materiais 
didáticos. A linguagem e o discurso cotidiano da sala de aula são um 
meio importante para essa interação. Práticas discursivas diferentes, 
aparentemente, oferecem aos alunos diferentes situações de 
envolvimento com a aprendizagem como também fazem a diferença 
na prática pedagógica”. 
 
 

A sala de aula não é um ambiente singular conforme o autor citado 

devemos admitir que esse espaço é composto por uma diversidade que se 

reflete de forma distinta na postura de cada envolvido no processo de 

aprendizagem, portanto, são necessárias práticas discursivas diferentes para 

que a aprendizagem não seja excludente. Porém, nos deparamos com as 

implicações durante a pesquisa que demonstram alguns fatores que 

ultrapassam as salas de aula e o âmbito escolar.  

Um dos informantes destaca que não gosta muito das aulas de língua 

inglesa, mas não é por questões referentes às práticas em sala de aula. Ele 

justifica sua resposta afirmando que não aprendeu nada esse ano. Veja a 

resposta: “Não muito, mais gostava esse ano não aprendi nada” (Aluno 28). 

Não podemos julgar antes de conhecer todo o cenário que contribui para a 

construção desse discurso. Para entender melhor e analisar esse discurso, é 

crucial expor o contexto geral que envolve tal discurso. Quando o aluno diz que 

não gosta muito, na verdade, ele não se refere às aulas, pois na segunda 

sentença da sua reposta ele fala que não aprendeu nada e não que não 

gostava.  

O problema gerado para tal insatisfação foi que na referida escola havia 

apenas um professor de LI para lecionar em todas as turmas do 6º ao 9º e 

mais o EJA. Para que algumas turmas não ficassem sem as aulas de língua 
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inglesa, a solução adotada foi que algumas turmas teriam que se reunir em um 

espaço inadequado para uma quantidade exagerada de alunos. Outro fator 

negativo que influenciou esse discurso “esse ano não aprendi quase nada” foi 

que as turmas que tinham aulas na sexta-feira, saíram em desvantagem, pois 

muitos feriados e pontos facultativos entre outros acontecimentos internos da 

escola (exemplo: só no ano de 2016 a escola foi roubada 16 vezes) coincidiram 

exatamente no único dia que tinham essa aula. Houve turma que ficou um mês 

sem aula de LI, o que prejudicou demasiadamente a qualidade de ensino. 

Esses fatores influenciaram negativamente as aulas, ocasionando o 

desinteresse. 

Percebi durante a pesquisa que é múltipla as condições desfavoráveis 

para o ensino de LI na escola em questão, pois além de fatores sociais e 

culturais esses alunos ainda vivenciam, diariamente, como ressalta o PPP, “A 

ociosidade é a grande vilã desta situação, pois falta um direcionamento eficaz 

na vida destes indivíduos, levando-os à marginalidade e violência, não só para 

os bairros, mas também para seu entorno”. A violência faz parte da vida desses 

alunos. Portanto, ao planejar as aulas, o professor deve levar em consideração 

as condições de produções em que esses indivíduos estão inseridos.  

A cumplicidade entre professor e aluno ajuda a sanar algumas das 

adversidades pedagógicas existentes em sala de aula. Portanto, ouvir o aluno 

é importante, pois isso melhora a sua autoestima, fazendo se sentir parte ativa 

desse processo. Percebi que o professor da escola em questão adota tal 

postura, mas para sustentar minha percepção foi questionada ao professor a 

seguinte pergunta “Você vê as necessidades dos alunos para propor as 

atividades? (Você acha que os alunos podem contribuir com sugestões de 

atividades?) Por quê?”. A esses questionamentos, ele respondeu: “Penso que 

eles têm sim necessidade de propor as atividades, e até fazem, pois, em 

nossas aulas eles opinam para inserirmos músicas”.  

Quando o aluno sente que faz parte do processo de ensino, desperta um 

interesse maior nas atividades propostas em sala de aula. Antes de planejar, o 

professor deve fazer um levantamento das necessidades e interesses dos 

alunos, uma vez que o ensino de LI em escolas públicas compete com as 

tecnologias do mundo moderno. Portanto, fazer o aluno se sentir parte ativa 

contribui significativamente. 
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3. PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

Esta seção tem como propósito distinguir o conceito entre método e 

abordagem e discutir as sucessões de métodos e abordagens que o ensino de 

línguas percorreu e qual a concepção de erro para as abordagens de ensino. 

Começando com as abordagens tradicionais englobando o Método de 

Gramática e Tradução, o Método Direto e o Método Audiolingual. Prosseguindo 

a discussão para as abordagens alternativas que incluem: Silent Way e Total 

Physical Response. Após a uma breve descrição dos métodos citados 

partiremos para a discussão e descrição da abordagem comunicativa e sobre a 

contribuição positiva do letramento no ensino de LI. Descrito os métodos e 

abordagens de ensino partimos para a análise dos erros na produção oral e 

produção escrita, ressaltando os tipos de erros mais comuns no processo de 

ensino e aprendizagem.  

O processo de ensino e aprendizagem de LE é realizado por um 

conjunto de procedimentos como abordagem e método que são selecionados 

pelos professores de línguas. Mas a definição de tais termos implica 

discussões relevantes para definir a terminologia de ambos os termos. 

Contudo, ainda há confusões em distinguir o conceito entre método e 

abordagem. Segundo Richards (1986, p. 15): 

 

Na descrição dos métodos, a diferença entre a filosofia do ensino da 
linguagem no nível da teoria e princípios e alguns derivados do 
procedimento teórico de ensino da língua é primordial. Para clarear a 
diferença, um esquema proposto pelo Linguista Americano Edward 
Anthony em 1063. Ele identificou três níveis de conceituações e 
organizações, que caracterizou como: pesquisa, método e técnicas. 

 

No final do século XIX, alguns linguistas e especialistas em linguagem 

procuraram aprimorar o ensino de línguas, questionando os princípios e as 

teorias de como a língua era ensinada. Pois incorporado ao processo de 

ensinar havia questões a serem esclarecidas, como as filosofias de ensino de 

língua e os conjuntos de procedimentos realizados durante o processo.  

Em 1963, o linguista Edward Anthony identificou três níveis de 

conceituação e organização, a qual chamou de abordagem, método e técnica.  

Para Anthony o método é a prática de ensino, portanto, são os meios que o 
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professor utiliza para e durante o processor de ensinar. O método é um plano 

específico que segue uma sequência ordenada a qual se desenvolve por meio 

de materiais da linguagem. Almeida Filho (1993, p. 35) define método como: 

 
Chamamos convencionalmente de método as distintas e 
reconhecíveis práticas de ensino de línguas com seus respectivos 
correlatos, a saber, os planejamentos das unidades, os materiais de 
ensino produzidos e as formas de avaliação do rendimento dos 
aprendizes. É comum também entre os professores a referência ao 
método querendo dizer o livro didático adotado para uma dada 
situação. Essa é uma alusão à força direcionadora que representa 
muitas vezes o material didático no exercício da profissão de ensinar 
línguas. 
 

Enquanto o método consiste em algo específico a abordagem tem uma 

abrangência mais ampla “An approach is a set of correlative assumptions 

dealing with the nature of language teaching and learning. An approach is 

axiomatic. It describes the nature of the subject matter to be taught” (Anthony 

1963, p. 63 -67 apud Richards & Rodgers, 1986, p.15), a abordagem se 

constitui por meio de um conjunto ações, crenças, filosofia e princípios 

referentes à linguagem humana. Almeida Filho conceitua abordagem como: 

 
A abordagem é uma filosofia de trabalho, um conjunto de 
pressupostos explicitados, princípios estabilizados ou mesmo crenças 
intuitivas quanto à natureza da linguagem humana, de uma língua 
estrangeira em particular, de aprender e de ensinar línguas, da sala 
de aula de línguas e de papeis de aluno e de professor de uma outra 
língua (ALMEIDA FILHO, 1993, p.13). 
 
 

Contudo, podemos concluir que há muito se discute sobre o ensino de 

uma Segunda Língua (SL) e com o passar dos anos surgiram novas 

abordagens de ensino com suas propostas específicas: de somente ensinar os 

alunos a falar, outra a de ouvir e entender, algumas a ler e escrever.  

 Mas desde o surgimento das abordagens, métodos e técnicas de 

ensino até os dias atuais, os professores ainda se perguntam: como ensinar? 

Por que os alunos não aprendem o que a eles é ensinado? O erro é um 

produto ou parte importante do processo de aprendizagem?  

 Nas salas de aula das escolas públicas têm-se a oportunidade de se 

testar todas as abordagens de ensino, e se existe esta liberdade, por que não 

usá-la? Talvez porque alguns professores não tenham conhecimento das 

mesmas, ou se têm, tentam usá-las separadamente, e separadas elas não 

funcionam. 
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O ensino de línguas passou por diversos movimentos na tentativa de 

aprimorar as práticas em sala de aula, pois o método que prevalecia no ensino 

de línguas era o Método da Gramática e Tradução.  

 
 
O Método de Tradução e Gramática não é novo. Teve diferentes 
nomes, mas tem sido usado por professores por muitos anos. 
Algumas vezes chamado de Método Clássico desde que foi usado 
pela primeira vez no ensino das línguas clássicas, Latim e Grego, No 
começo deste século, este método foi usado como proposta para 
ajudar os estudantes a ler e apreciar, gostar de uma literatura 
estrangeira.  Também se esperava que, através do estudo da 
gramática da língua estudada, os estudantes tornar-se-iam mais 
familiarizados com a gramática de sua língua, língua nativa, e que 
essa familiarização o ajudaria a falar e escrever melhor em sua 

língua. (FREEMAN, 1986, p.4).
6
 

 
 

O Método da Gramática e Tradução, também conhecido como “Método 

Clássico”, pois foi usado, primeiramente, no ensino de línguas clássicas como 

o Latim e o Grego, mesmo questionado quanto a sua eficiência permanece até 

hoje nas salas de aulas com propósitos específicos, como afirma Richards “O 

Método de Tradução e Gramática dominou os Europeus e os professores de 

língua estrangeira desde anos de 1840 a 1940, e de forma modifica ele 

continua sendo ensinado” 7 (RICHARDS, 1986). Esse método tinha como 

objetivo auxiliar os alunos apenas na habilidade da leitura e por meio da 

aprendizagem da língua alvo o aprendiz poderia compreender melhor a 

gramática da sua língua nativa.  

Não se acreditava que o aprendiz fosse usar a língua alvo, portanto a 

aprendizagem da língua inglesa ajudaria apenas a crescer intelectualmente e 

por mais que o aprendiz não aprendesse nada ainda assim esse tempo não 

seria em vão, pois os exercícios mentais seriam benéficos para os aprendizes. 

Richards ainda ressalta: 

                                                           
6
No original: The Grammar-Translation Method is not new. It has had different names, but it has been 

used by language teachers for many years. At one time it was called Classical Method since it was first 
used in the teaching of the classical languages, Latin and Greek. Earlier in this century, this method was 
used for the purpose of helping students read and appreciate foreing language literature. It was also 
hoped that, through the study of the gramar of the target language , students would become more 
familiar with the grammar of their native language and that this familiarity would help them speak and 
write their native language better (FREEMAN. 1986:4) 
 
7
No original: Grammar Translation dominated European and foreign language teaching from the 1840s 

to the 1940s, and in modified form it continues to be widely used in some parts of the world 
today.(RICHARDS, 1986). 
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Ele é ainda utilizado em situações onde entender textos literários e o 
objetivo primordial no estudo de uma língua estrangeira e há pouca 
necessidade no conhecimento da oralidade (fala). Textos 
contemporâneos para o professor de língua estrangeira nas 
faculdades geralmente refletem os princípios de Tradução e 
Gramática. Estes textos são frequentemente os produtos de pessoas 
especializadas em literatura, não de ensino de línguas ou de 
linguística aplicada. Consequentemente, Dizer que o Método de 
Tradução e Gramática é ainda largamente praticado, ainda é uma 
grande verdade. É um Método para o qual não há uma teoria 

(RICHARDS, 1986, p.4).
8
 

 
 

O MTG ainda está presente de forma intensa nas escolas, 

principalmente, quando a aprendizagem da língua-alvo está voltada apenas 

para fins específicos. Pois não é exigida competência linguística oral, apenas a 

leitura de textos. Conclui-se que, neste método os aprendizes memorizavam 

regras e os exemplos retirados de textos com o propósito de dominar a 

morfologia e a sintaxe da língua estudada. Este método ainda é usado, 

principalmente, em livros e gramáticas tradicionais da Língua Inglesa. Para 

esse método o erro era classificado como um desvio que deveria ser evitado 

para que os aprendizes não os internalizasse. Sendo assim, os alunos não 

eram estimulados a se arriscarem a fim de evitar os erros. Esse conceito de 

erro também se aplica ao Método Direto. 

Com a insatisfação dos resultados do MTG surgiu um novo método que 

buscava desenvolver habilidades de modo natural. Segundo Freeman: 

 
[…] Estes princípios foram aplicados por professores de línguas por 
muitos anos. Mais recentemente, foi renovado como um método cujo 
objetivo das instruções e tornar a aprendizagem comunicativa. Desde 
que o Método Tradução e Gramática não foi efetivo na preparação 
dos estudantes para usar a língua estudada para se comunicar, o 

Método Direto tornou-se popular (FREEMAN, 1986, p.18).
9
 

 
 
 

                                                           
8
No original: It is still used in situations where understanding literary texts is the primary focus of 

foreign language study and there is little need for a speaking knowledge of the language. Contemporary 
texts for the teaching of foreing language of college level often reflect Grammar-Translation principles. 
These texts are frequently the products of people trained in literature rather than in language teaching 
or applied linguistics. Consequently, thougt it may be true to say that the Grammar-Translation Method 
is still widely practiced, it has no advocates. It is a method for which there is no theory. (RICHARDS, 
1986:4) 
9
No original: [...] Its principles have been applied by language teachers for many years. Most recently, it 

was revived as a method when the goal of instruction became learning how to use a foreing language to 
communicate. Since the Grammar-Translation Method was not very effective in preparing students to 
use the target language  communicatively, the Direct Method became popular (FREEMAN, 1986:18). 
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O MD tinha como princípio o ensino de uma L2 e/ou LE equivalente a 

aprendizagem da primeira língua. A língua-alvo além de ser um produto a ser 

adquirido também era o instrumento para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Alguns autores como Larsen-Freeman (2000) e Richards e Rodgers (1986) 

apresentam características do MD.  

 
O Método Direto tem uma regra básica: Nada de traduções. De fato o 
Método Direto recebe este nome do fato de o entendimento da 
linguagem está conectado diretamente com a língua objeto, sem o 
processo de tradução pelos estudantes da língua nativa (FREEMAN, 

1986. p.18).
10

 
 

O MD tinha como proposta levar os aprendizes a pensarem e 

aprenderem a língua alvo, o aluno jamais deveria recorrer à tradução, mas sim 

a dedução e inferências apresentadas a eles. Enfim, o Método Direto cuja 

proposta era ensinar a língua alvo sem interferência da língua meta. Tinha 

como principal objetivo a conversação, a gramática a qual nunca era 

apresentada explicitamente, os alunos deveriam deduzi-la dos conteúdos 

introduzidos pelo professor, estes conteúdos eram apresentados através de 

objetos reais, figuras, fotos, gestos.  

O Método Audiolingual ou Método Audiovisual primava mais pela 

oralidade, a língua era apresentada aos alunos em diálogos iniciais, frases 

estruturadas, que deveriam ser aprendidas através de incessantes 

memorizações, imitações e repetições até que a estrutura da língua fosse 

assimilada. 

 
Como se tem visto, o Método de Tradução e Gramática não 
preparava as pessoas para usar língua-objeto, havia ao mesmo 
tempo ideias excitante sobre a língua e o aprendizado emanar das 
disciplinas de linguística descritiva e psicologia comportamental. 
Alguns dos princípios são similares aos do Método Direto, mas muitos 
são diferentes, tendo sido base das concepções da língua e 

aprendizado destas duas disciplinas (FREEMAN, 1986:31).
11

 

                                                           
10

No original: The Direct Method has one very basic rule: No translation is allowed. In fact, the Direct 
Method receives is name from the fact that meaning is to be connected directly with the target 
language, without going through the processo of translating into the students’ native language 
(FREEMAN, 1986:18). 
11

No original: As we have seen, The Grammar-Translation Method did not prepare people to use the 
target language. While communication in the target language was the goal of the Direct Method, there 
were at the time exciting new ideias about language and learning emanating from the disciplines of 
descriptive linguistics and behavioral psychology. These ideas led to the development of the Audio-
Lingual Method. Some of the principles are similar to those of the Direct Method, but many are 
different, having been based upon conceptions of language and learning from these two disciplines. 
(FREEMAN, 1986:31) 
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Muitas pessoas aprenderam com o Método Audiolingual e é um método 

praticado até os dias de hoje. Porém, como todos os outros métodos citados 

anteriormente, o Método Audiolingual apresentava falhas, pois os aprendizes 

não conseguiam associar o que aprenderam em sala de aula com o uso fora do 

ambiente escolar. Conforme Mosorov (2008, p.33) “a linguagem até esse 

momento sempre foi vista como um código, sendo considerada neutra e 

transparente”. Dessa forma acreditava-se que as relações sociais poderiam ser 

representadas através da reiteração. Diante dos problemas identificados no 

Método Audiolingual resultou em período de surgimento de vários outros 

métodos como, por exemplo, o Método Silencioso ou Silent Way. Nesse 

método o erro deveria ser controlado, por meio da limitação do progresso em 

etapas. (FIGUEIREDO, 2012, p.195) 

 O Silent Way ou Método Silencioso, método em que os aprendizes 

eram incentivados a aprender sozinhos, o professor se faz presente apenas 

para propor situações e estruturas, solicitando aos alunos que as 

complemente. Como o próprio nome diz, este método primava pelo silêncio 

absoluto do professor, para que os aprendizes desenvolvessem a 

concentração, autoconfiança e independência nas respostas para as estruturas 

sugeridas, a correção em pares, autocorreção, quadro de palavras e avaliação 

da lição ao final da aula pelos alunos também eram tópicos do Silent Way: 

 
Conhecido também como método de Gattegno, o método silencioso 
foi muito influenciado pelo interesse que surgiu pelas abordagens 
cognitivas. Aprendizes de LE passam a ser vistos como parte 
responsável pelo seu próprio aprendizado e, portanto, precisam estar 
engajados no processo de ensino-aprendizagem. (MOROSOV & 
MARTINEZ, 2009, p.36) 
 
 

 Embora o método Silent Way de Caleb Gattegno não tenha surgido da 

abordagem que consideremos neste capítulo, não surgiu da abordagem de 

uma abordagem cognitiva compartilhou certos princípios com ele. Por exemplo, 

um dos princípios básicos do método Silent Way é que "o ensino deve ser 

subordinado ao aprendizado".  

No Método da Sugestão os alunos eram induzidos através de sugestões 

para aprender a LE. As aulas eram ministradas em salas confortáveis, 

climatizadas e com luz ambiente, o material didático ficava disposto ao redor da 
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sala em pôsteres e cartazes com informações gramaticais, a música era 

ambiente e lenta, tudo para deixar o aluno calmo e relaxado com o objetivo de 

ativar o seu potencial cerebral. A função do professor era exercitar a 

imaginação dos alunos através de leitura de diálogos ritmados com a música 

de fundo, os alunos acompanhavam a leitura e verificam a tradução, em casa 

repassavam a lição e preparavam atividades de dramatização, jogos, musicas 

e exercícios de perguntas e respostas para apresentarem aos seus colegas. 

 Visando aprimorar o ensino e aprendizagem de línguas surgiu o Total 

Physical Response (Resposta Física Total) que enfocava as habilidades físicas 

do aprendiz em relação aos estímulos propostos. As atividades eram divertidas 

e engraçadas e desenvolvidas através de movimentos corporais. Estruturas 

eram apresentadas, aprendidas e praticadas através de comandos e gestos 

feitos pelo professor para que os alunos as executassem. 

 Enfim, podemos constatar que tradicionalmente, o ensino de 

língua inglesa era fundamentado nas quatro habilidades linguísticas: reading, 

listening, writing e speaking, as quais eram organizadas de forma separada, 

porém, na prática social essas habilidades não ocorrem de modo isolado. 

Surgindo dessa forma uma abordagem que contemple as habilidades de forma 

interativa.  

 

A década de 1970 marcou o início de uma reação às abordagens 
tradicionais de ensino de línguas que logo se disseminou pelo mundo, 
ao mesmo tempo que métodos mais antigos como, por exemplo, o 
áudio-linguístico e o ensino situacional de línguas caírem em desuso. 
O enfoque central da gramática no ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras foi colocado na berlinda, pois se argumentava que 
habilidades linguísticas envolviam muito mais do que a mera 
competência gramatical. (RICHARDS, 2006, p.15) 

 

Observando que as abordagens anteriores focavam algumas habilidades 

básicas, habilidades ou de ouvir, ou de falar, geralmente habilidades de falar e 

ouvir, muitas vezes deixando a desejar quanto as habilidades de conversação, 

escrita criativa e leitura de textos visando à interpretação e comunicação, 

surgiu o Communicative Language Learning (Abordagem Comunicativa), cuja 

meta era tornar aprendizes realmente comunicativos. Nesta abordagem o uso 

da língua em um contexto social não é meramente de repetições, ouvir, falar e 
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repetir, sem que haja uma interação dinâmica entre o falante e o ouvinte. De 

acordo com Richards: 

 
[...]. Atualmente, a teoria e a prática de ensino comunicativo de 
línguas se baseiam em vários paradigmas e tradições educativos 
distintos. E como têm como base diversas fontes, não existe um 
único conjunto ou um conjunto de acordo unânime de práticas que 
caracterizam o ensino comunicativo de línguas na atualidade (2006, 
p.41). 
 
 

O ensino comunicativo de línguas estrangeiras se constitui de um 

complexo de princípios fundamentais referentes ao ensino e aprendizagem de 

línguas. Usando a abordagem comunicativa o aprendiz pode se tornar 

autossuficiente nas habilidades linguísticas. No método comunicativo o material 

usado é autêntico, a leitura é feita de artigos de revistas e jornais, trechos de 

programas de TV ou CDs e DVDs com filmes e reportagens para serem 

discutidos. O acesso à língua como ela é usada realmente pelos nativos é 

importante nesta abordagem. A conversação em pequenos grupos é muito 

importante para a aquisição de vocabulário e ideias e para melhorar o domínio 

da língua estudada pelos alunos.   

Na abordagem comunicativa as habilidades não são desenvolvidas de 

forma separada. Embora, nos anos iniciais da vida do ser humano as 

habilidades sejam constituídas por uma ordem natural, ou seja, primeiro 

ouvimos para posteriormente reproduzir os sons sendo que essas duas 

habilidades são adquiridas de forma espontânea e natural, já as habilidades de 

ler e escrever são desenvolvidas de forma sistemática. Com a abordagem 

comunicativa a aquisição ou aprendizagem (definição dos termos na segunda 

seção, item 2.1) e uma segunda língua as habilidades são desenvolvidas e 

praticadas simultaneamente.  

Para a abordagem comunicativa o erro é considerado parte importante 

do processo de aprendizagem. Portanto só é classificado de erro aquele que 

interfere na transmissão de mensagens significativas, uma vez que o objetivo 

central da aprendizagem de uma segunda língua para essa abordagem é 

receber e transmitir mensagens significativas. Dessa forma, nem tudo é 

considerado erro, portanto, nem todos os erros precisam ser corrigidos. Yule 

(1991, p. 154) ressalta que o “erro, então, não é algo que impede o progresso 

de um aprendiz, mas é provavelmente um indício ativo do progresso de 
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aprendizagem que está sendo feito pelo aprendiz, como forma de testar 

estratégias de comunicação, na nova língua”. 

O desenvolvimento de atividades que exijam mais competência em 

habilidades das quais os alunos não estão familiarizados provoca inferências 

negativas durante as aulas de LI. Durante a pesquisa observou-se que muitos 

alunos não se sentem a vontade para desenvolver atividades que envolvam 

habilidades das quais o aluno precise se expor, como as habilidades de ler e 

falar. Durante a pesquisa foi possível confirmar que os alunos realmente se 

sentem desconfortáveis com atividades que exijam uma exposição oral. De 

acordo com a pergunta “Qual você considera ser a sua maior dificuldade na 

aprendizagem de LI?” realizada para os alunos/informantes. A grande maioria 

dos alunos teve receio em selecionar qual seria sua maior dificuldade na 

aprendizagem de língua inglesa, o que se tornou perceptível ao perguntarem 

se poderiam marcar mais de uma questão. Com isso, fica evidente que esses 

alunos não sentem dificuldades em apenas uma habilidade, mas sim em 

múltiplas. As habilidades mais selecionadas foram as relacionadas á fala, com 

um quantitativo de 19 alunos e ler com número de 18 alunos, em seguida 

escrever com 14 e por último, nove alunos indicaram a habilidade de ouvir.  

A língua materna ou primeira língua é adquirida através das relações 

entre o indivíduo e o ambiente em que está inserido, ou seja, as relações são 

vivenciadas de forma social e subjetiva. Uma vez que os indivíduos envolvidos 

nessa relação utilizam os mesmos códigos linguísticos. Já a aprendizagem de 

uma segunda língua se caracterizava até pouco tempo atrás como o estudo 

sobre o uso da língua, pois se remetia apenas ao estudo da gramática da 

língua alvo.  

As atividades desenvolvidas em sala de aula são fundamentais para 

desenvolver as habilidades linguísticas. Portanto, sondar as necessidades dos 

alunos e escolher métodos que se adequem as condições dos alunos é um 

caminho favorável para o professor. Questionamentos para os alunos como 

“Quais tipos de atividade você mais gosta nas aulas de língua inglesa?” orienta 

o professor a escolher métodos que envolvam os alunos nas aulas e o tornem 

mais participativos e interessados. Para a coleta de dados foi realizada a 

referente pergunta para os alunos/informantes: “Quais os tipos de atividades 

você mais gosta nas aulas de língua inglesa?” observa-se de acordo com as 
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resposta que uma parcela dos alunos afirma gostar de atividades que 

envolvem a habilidade de ouvir quando afirmam que: “As músicas em inglês, 

porque é divertida” (Aluno 10), “A de música, porque é uma atividade mais 

divertida e descontraída de estudar” (Aluno 11), “A de música”, “Quando o 

professor traz musica para aprendermos” (Aluno 16), “Das praticas as que o 

professor falar para cantar e dancar” (Aluno 18), “Tradução de músicas, pois eu 

interajo numa coisa que eu gosto muito” (Aluno 22) e “Tradução de músicas, 

pois, interagimos e dá impressão que é mais fácil” (Aluno 32). Em relação ao 

ensino de língua inglesa usando como recurso Goh (2003, p.84) fala sobre a 

sua relevância: 

 

Músicas são uma excelente forma de input de Compreensão Oral 
para uma vasta gama de tarefas de compreensão, pois são 
normalmente curtas e, em geral, usam uma linguagem simples e 
natural, além das repetições. Algumas canções podem ser mais 
longas, mas muitas vezes contêm histórias que atraem a atenção dos 
alunos. Essas músicas também são bons exemplos de textos de 
relatos ou narrativas e podem ser usadas nas aulas de compreensão 
oral. 
 
 

A música é um exercício que aguça a audição dos aprendizes e muitas 

vezes aproxima a língua inglesa da realidade do aluno desenvolvendo uma 

conexão entre língua e aprendiz, porém as atividades que envolvam música 

devem ser orientadas e com objetivos determinados e claros para os 

envolvidos, pois sem um objetivo não terá relevância no processo de ensinar e 

aprender. 

Além da música os professores também podem desenvolver atividades 

como palestras, vídeos e filmes em que o aluno aguce sua audição. Alguns dos 

alunos informantes afirmaram gostar de atividades que possibilitam 

desenvolver outras habilidades além da de ler e escrever ao responderem: 

“Reproduzir o som/ falar inglês” (Aluno 03), “escutar e em seguida pronunciar” 

(Aluno 04) e “Na hora que ele traz um som para nós repetir a mesma coisa que 

ele falou” (Aluno 08). Nesse caso há uma interação entre ouvir e falar, o que 

possibilita ao ouvinte desenvolver a falar, já que primeiramente aprendemos a 

ouvir r posteriormente reproduzir os sons aprendidos. Logo os exercícios de 

audição estimulam os aprendizes, pois o medo de errar a pronúncia é uma das 
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complicações da aprendizagem de LI. Portanto a fala é indissociável da 

audição e vice e versa. 

Uma parcial demonstrou interesse em atividades que envolvam a 

escrita, porém de forma limitada apenas à tradução quando afirmam gostar de 

atividades como: “Eu gosto quando o professor nos dar um texto e manda 

traduzilo em inglês” (Aluno 06), “Quando o professor bota a gente pra fazer 

interpretações de texto” (Aluno 07), “Quando o professor manda traduzir textos, 

porque aprendo mais” (Aluno 09), “As ler textos em inglês” (Aluno 12), “Eu 

gosto da tradução e de falar em inglês. Porque eu acho que eu me super bem 

inglês” (Aluno 13), “As escritas pois elas são fácil” (Aluno 14), “Quando é pra 

traduzir alguns textos, eu fico mas informado sobre aquela palavra” (Aluno 15), 

“Quando o professor passa tradução nois” (Aluno 17), “Descobrir tradução e 

também você decora uma simples palavra” (Aluno 21), “Os textos que o 

professor manda traduzir” (Aluno 24), “Quando é para traduzir texto, para o 

Português!” (Aluno 28), “Escrita, pos e mais fácil e aprendizagem” (Aluno 29), 

“Tradução de texto” (Aluno 30), “tradução de texto, por que eu consigo ve os 

dois lados de cada língua” (Aluno 34) e “As de traduzir textos” (Aluno 35).  

A tradução utilizada como método do ensino de língua inglesa possibilita 

ao aprendiz ampliar seu vocabulário, praticar a grafia e compreender a 

importância da sintaxe na escrita. Mas, por outro lado atividades de escrita que 

apenas se limitam a tradução não estimulam o aprendiz a desenvolver a 

autonomia da escrita, ou seja, produzir sozinhos frases ou textos. 

O texto escrito abrange a escrita e a leitura, pois ambas fazem parte do 

processo comunicativo. A quantidade de alunos que demonstraram interesse 

por atividades que envolvem leitura é negativamente muito significativa, pois 

apenas três alunos afirmam gostarem de praticar a leitura de textos em inglês. 

Fato que já era de se esperar, uma vez, que 18 informantes afirmaram que sua 

maior dificuldade era realmente a leitura. Dentre os que gostam da leitura suas 

respostas foram: “As de ler texto em inglês” (Aluno 12), “Quando nós lemos e 

aprendemos como comunicar em inglês” (Aluno 23) e “Ler texto” (Aluno 31). A 

leitura é muito importante, pois conforme Holden (2009, p.56): 

 
A fala e a audição requerem uma segunda pessoa, e a escrita em 
geral requer alguém a quem escreve. A leitura, todavia, pode ser 
realizada por uma só pessoa. Assim, a habilidade de ler em inglês é 
uma das coisas mais úteis que seus alunos podem aprender. É a 
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habilidade que usam fora da sala de aula, e que permanecem com 
eles, após deixarem a escola, pelo resto da vida. 
 
 

De acordo com Moita Lopes “uma das dificuldades enfrentas pelas LEs 

(Línguas Estrangeiras) no currículo é justamente a de justificar socialmente sua 

presença” (1989. p.130). Justificar a relevância social da língua inglesa para os 

alunos de escolas públicas não é uma tarefa fácil, pois o autor ainda afirma que 

“a única habilidade em LEs socialmente justificada é a leitura”. (Idem, 1989. p. 

131).  

A leitura integra a vida social interna do aluno com a sua vida escolar, 

uma vez que, como afirma Freire (2011, p.29) “a leitura do mundo precede a 

leitura das palavras e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela”. 

Esse discurso é muito relevante para o ensino de língua inglesa (LI), pois os 

professores sempre ouvem os alunos falarem que não sabem nada de inglês, 

porém, sabemos que muitos códigos linguísticos da língua inglesa estão 

inseridos na nossa língua materna. Portanto, quando o aluno adentra ao 

espaço escolar já adquiriu uma leitura de mundo, ou seja, já se deparou 

diariamente com situações e atividades que envolvam a LI, por exemplo, jogar 

vídeo, ir ao shopping, entre outras atividades do cotidiano. Entretanto, a função 

social para o ensino de LI de tal habilidade se perde quando o foco central do 

desenvolvimento da habilidade se direcione apenas para o aprimoramento da 

habilidade linguística da língua materna, característica comum do Método da 

Gramática e Tradução.  

São poucos os informantes que preferem atividades que exijam a 

habilidade da fala o que já era de se esperar, uma vez que 19 informantes 

afirmam que a fala é sua maior dificuldade na aprendizagem de língua inglesa. 

As respostas declaradas foram: “A de quando o professor nos ajuda a falar, 

pronunciar” (Aluno 01), “Os verbos, pois são muito legais de pronunciar” (Aluno 

02), “Reproduzir o som/falar inglês” (Aluno 03), “Escutar e em seguida 

pronunciar” (Aluno 04), “Na hora que ele traz um som para nós repetir a mesma 

coisa que ele falou” (Aluno 08), “Falar, pois é praticando que se aprende” 

(Aluno 19) e “Atividades que pedem para nós repetirmos o que é falado” (Aluno 

27). A fala para Holden (2009, p.51) apesar de ser difícil de praticar deve ser 

estimulada: 
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A fala é uma habilidade comunicativa importante - mas requer 
obviamente alguém para falar e pode parecer bastante artificial na 
aula de idioma. Também requer prática e uma atmosfera amigável. 
Numa classe de 30 a 40 alunos, e com horário limitado, muitas vezes 
essas exigências são difíceis de serem cumpridas. Porém, é 
importante tentar, pois dizer algumas palavras em inglês, por mais 
simples que sejam, pode ser muito motivador para os alunos. Mostra-
lhes que podem produzir, assim, como entender, a linguagem.  
 
 

De acordo com os informantes a fala é uma das habilidades mais difíceis 

na aprendizagem de LI, pois exige uma exposição da competência linguística 

do aprendiz e essa exposição muitas vezes provoca a inibição. 

As habilidades não devem ser trabalhadas separadamente, como era 

incentivada antigamente por meio dos materiais didáticos. A língua no uso real 

não se limita apenas a uma única habilidade, por exemplo, ao mesmo tempo 

em que falamos também ouvimos e ao mesmo tempo em que escrevemos 

também lemos.  

Atividades que abranjam todas as habilidades são fundamentais para 

incentivar os aprendizes e sanar algumas de suas dificuldades, principalmente, 

as que precisam de comunicação oral, pois como vimos são as maiores 

dificuldades enfrentadas pelos alunos. Antes de qualquer atividade o professor 

deve conhecer quais as dificuldades e receios de seus alunos. O porquê do 

aluno se sentir intimidado com a realização de atividades de comunicação oral. 

Analisaremos esse fator diante das respostas dos informantes conforme a 

pergunta: “Você se arrisca em falar em inglês? Por quê?”. 

Diante da analise desse questionamento pude perceber que embora os 

alunos se sintam desconfortáveis com as atividades de comunicação oral ainda 

assim prevalecem os alunos que se arriscam em falar inglês, apenas 13 alunos 

de um grupo de 36 não se arriscam, são alunos que se sentem incapazes e 

com limitações linguísticas que interferem na sua aprendizagem, pois se 

arriscar e cometer erros são ações do cotidiano de um aprendiz. Essas foram 

algumas das justificativas dos informantes ao relatarem não se arriscarem em 

falar em inglês: “Não, porque não sei falar” (Aluno 05), “Não, por que não 

consigo de jeito nenhum” (Aluno 07), “Não por que não entendo” (Aluno 10), 

“Não. Porque eu não sei falar” (Aluno 18), “Não, por que tenho muita 

dificuldade a falar” (Aluno 22), “Não arrisco tenho medo de errar” (Aluno 24), 

“Não, pois não sou muito boa em inglês” (Aluno 29), “Não por que tenho 
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vergonha” (Aluno 30), “Ainda não, porque, comecei a aprender agora” (Aluno 

32), “Não, porque não consigo falar” (Aluno 33), “Não, porque ainda não tenho 

capacidade pra isso” (Aluno 34), “Não, pois não tenho conhecimento sobre o 

idioma” (Aluno 35) e por último “Não, porque eu não sei inglês, mas estou 

aprendendo japonês” (Aluno 11). A inibição é uma característica muito presente 

no ensino de língua inglesa, podemos perceber a presença da mesma em tais 

discursos proferidos pelos informantes: “Não arrisco tenho medo de errar” e 

“Não por que tenho vergonha” o medo de errar e se sentir constrangido 

prejudica o desenvolvimento linguístico desses alunos.  

Outro ponto importante para compreensão do porquê de alguns 

aprendizes se sentirem bloqueados quanto a aprendizagem de LI são as 

comparações linguísticas realizadas entre um nativo de língua inglesa e um 

aprendiz. Tal comparação causa efeitos desfavoráveis para o aprendiz 

resultando em discursos como: “Não, porque não sei falar”, “Não, por que não 

consigo de jeito nenhum” (Aluno 07) e “Não, pois não sou muito bom em inglês” 

(Aluno 29), “Não, porque não consigo falar” (Aluno 33), “Não, porque ainda não 

tenho capacidade pra isso” (Aluno 34), “de vez enquando por que eu não sei a 

língua inglesa” (Aluno 25) e “mais ou menos, porque ainda não sou fluente” 

(Aluno 26). De acordo com Holden: 

 

Muitos alunos não imaginam o quanto o inglês está “infiltrado” no 
português. No nosso mundo global, é fácil encontrar palavras e frases 
em inglês sendo usadas em propagandas, em computadores e na 
música. Em alguns casos, a maioria dos usuários nem imagina que 
uma palavra como “mouse” (computadores) é originariamente 
inglesa, ou que adjetivos como “hot” e “cool” também provieram do 

inglês. (HOLDEN, 2009, p.27) 

 
 

O ensino de LI é carregado de mitos e, além disso, muitos alunos 

acreditam que a língua inglesa não está inserida no seu contexto social. O 

estrangeirismo faz parte do nosso cotidiano, fato que ajudaria esses aprendizes 

a perceberem que estão equivocados ao afirmarem não saber falar e que não 

possuem capacidade para aprender. Demonstrar que a língua inglesa já está 

presente no nosso dia a dia é o ponto inicial para enfraquecer esse mito para 

que tenhamos respostas e pensamentos positivos como a desses 

alunos/informantes “Ah. Arrisco de vez enquando, porquê eu quero aprender e 
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pra mim aprender eu tenho que tentar” (Aluno 13), “Sim, porque se eu me 

arriscar eu sei que vou errar, mais praticando todos os dias fico cracker” (Aluno 

16), “sim, para saber se eu consigo ou não falar inglês e também aprender” 

(Aluno 19), “sim, porque e um modo de agente aprende” (Aluno 20), “sim, 

porque ai nós vemos que somos capazes” (Aluno 21), “Sim, porque quando 

treinamos se torna mais fácil ouvir e falar” (Aluno 23) e “Sim. Porque é stlyle” 

(Aluno 27).  

Dentre as repostas nota-se que alguns alunos introduziram palavras de 

origem inglesa o que comprova que estão dispostos a correr riscos, uma vez 

que é através da prática que superamos as dificuldades linguísticas das aulas 

de LI. Mesmo sendo repetitivo aqui também se observa que se trata de alunos 

audaciosos que não tem medo de errar ou arriscar. O fator da audácia 

beneficia no processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Para salientar 

atitude oposta que contribuem de forma prejudicial ao processo de ensino e 

aprendizagem podemos destacar a seguinte resposta “Mais ou menos, inglês é 

uma língua bem interessante, mas tenho medo de passar vergonha no 

momento da pronúncia” (Aluno 01). O medo de sua pronúncia ser comparada 

com a do nativo provoca bloqueios, portanto, é fundamental incentivar os 

alunos para não desistirem, o erro aqui é visto como um produto de má 

qualidade.   

Ainda há aqueles que se sentem indiferentes, tanto faz se aprender ou 

não o importante e participar para ganhar a nota veja a resposta “Para não ficar 

com nota baixa” (Aluno 02) o aluno não está interessado em aprender, ou seja, 

em qualidade, mas sim em quantidade. Pois é isso que uma aprendizagem 

baseada apenas em nota representa “quantidade” em vez de qualidade.  

 

3.1 Letramento: uma nova perspectiva na Aprendizagem. 

 

Seguindo uma ordem cronológica referente ao surgimento do termo 

letramento, no Brasil, destaca-se o livro “No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística” 12escrito por Mary Kato e publicado em 1986. Já no mesmo 

ano, Leda Verdiane Tfouni faz uma distinção entre letramento e alfabetização 

                                                           
12

 Na apresentação do seu livro (p.7) a autora presume que é o letramento é responsável pela 
aprendizagem da língua falada culta, ou seja, é letrado aquele que domina a norma culta. 
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no seu livro “Adulto não alfabetizado: o avesso do avesso”. Mas foi no ano de 

1995 que Ângela Kleiman publicou, no Brasil, um dos primeiros livros em que o 

termo Letramento se caracterizava como título, “Os significados do Letramento: 

uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita”. De acordo com a 

autora, o termo “Letramento é um conceito criado para referir-se aos usos da 

língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar, Porque a escrita está 

por todos os lados, fazendo parte da paisagem cotidiana” (2005, p. 5). 

Foi na década de 80 que os especialistas nas áreas introduziram o 

termo letramento em seus discursos. Embora, inicialmente, vinculado ao termo 

alfabetização, ele surgiu com o intuito de envolver as práticas sociais com o 

uso da linguagem, já que nesse período a leitura só era possível após a 

memorização ou aquisição de códigos, ou seja, o ensino não era associado às 

práticas sociais e sim a memorização de códigos. 

 
Nos últimos vinte anos, principalmente a partir da década de 1990, o 
conceito de alfabetização passou a ser vinculado a outro fenômeno: o 
letramento. Segundo Soares (1998), o termo letramento é a versão 
para o Português da palavra de língua inglesa literacy, que significa o 
estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a 
escrever. Esse mesmo termo é definido no Dicionário Houaiss (2001) 
“como um conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de 

diferentes tipos de material escrito” (ALBUQUERQUE. 2005. p.16). 

 
 

O que distingue a alfabetização do letramento, o primeiro se limita à 

memorização e decodificação de códigos linguísticos, nesse sentido o aprendiz 

só será sujeito a uma prática social após a internalização dos códigos 

linguísticos, desconsiderando a leitura de mundo que o aprendiz adquiriu fora 

do âmbito escola, enquanto que a segunda caminha em direção oposta, ou 

seja, o letramento envolve a prática social do aprendiz no contexto escolar 

Dessa forma, Soares (2009, p. 22) afirma: 

 
[...] passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não 
basta apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso 
do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de 
escrita que a sociedade faz continuamente – daí o surgimento da 
palavra letramento. 
 

Ou seja, o letramento surge com um novo enfoque que difere ao da 

alfabetização, já que a alfabetização priorizava apenas o domínio das técnicas 

de leitura e escrita. O letramento, por sua vez, preocupa-se em integrar a 

leitura e escrita conforme as necessidades advindas do convívio social.  
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Já na apresentação do livro “Práticas de multiletramentos e Letramento 

Crítico: Outros Sentidos para a Sala de Aulas de Línguas”, os autores 

ressaltam quanto à compreensão de letramento, definindo como:  

 
Uma prática social plural e situada que reflete valores culturais, 
políticos, ideológicos e linguísticos de determinado grupo social, 
conduzindo os aprendizes à construção de sentidos e a criação de 
seus próprios textos. (CARBONIERI & JESUS, 2016. p.13) 
 
 

A prática do letramento não pode ser vista como uma fórmula, praticada 

de maneira única nos diferentes grupos sociais, pois Street (2014. p. 40) afirma 

que “O próprio letramento, além disso, varia com o contexto social. É difícil fixar 

um único critério objetivo para uma habilidade amplamente representada como 

a chave para o progresso individual e social”. 

A prática do letramento se mostra relevante já que de maneira oposta, 

no mundo atual, a inclusão hipertextual de texto escrito, som e imagem elenca 

a junção entre as diferentes habilidades. O letramento possibilita a conexão 

entre as habilidades e consequentemente contribui para que a prática 

educacional interaja com as práticas socioculturais. Para Grillo, citado por 

Street (2014, p. 174), “o letramento é visto como um tipo de prática 

comunicativa”.  

O letramento não é uma prática restrita apenas ao espaço escolar, uma 

vez que, a leitura e escrita são essenciais para o convívio social. Diante disso 

segundo Carbonieri e Jesus (2016, p. 13): 

 
[...] a instituição escolar, além de desenvolver práticas letradas no 
âmbito da leitura e da escrita, deve oferecer lentes para que os 
discentes possam relacioná-las com outras linguagens – visuais, 
sonoras, gráficas – e que possam, a partir delas, criar significados, 
além de agasalhar um compromisso social de ação no mundo 
contemporâneo.  
 
 

Não basta apenas ensinar o aluno a ler e escrever, precisamos fazer a 

relação da leitura de escrita com a leitura de mundo do aluno. Dessa forma, a 

função da escola também é direcionar os alunos para que possam fazer uso de 

suas competências (leitura e escrita) no ambiente social em que está inserido.  

A língua não é um produto pronto e acabado, ela se constitui como um 

fenômeno social de comunicação. Nesse sentido a prática do letramento é um 

forte aliado para o ensino de língua inglesa, uma vez que por meio de tal 
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prática a língua é evidenciada de forma mais ampla e não de maneira 

delimitada como era realizada pelas antigas práticas educacionais. 

Ao utilizar uma diversidade de gêneros textuais o ensino de línguas se 

desamara das correntes tradicionais, pois são essas variedades textuais que 

evidenciam a língua na sua totalidade, ou seja, esses textos descrevem 

situações do cotidiano do aluno e essa conexão é fundamental no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Não há apenas uma forma de letramento, uma vez que, usamos a leitura 

e escrita em diferentes momentos da nossa vida para nos comunicarmos. As 

conexões entre o conhecimento adquiridos na escola e os que já foram 

construídos por meio das outras instituições (família, igreja, sociedade) são 

fundamentais para estimular os alunos. O letramento crítico segue essa 

vertente, pois, segundo Jordão (2016. p.43) trata-se de: 

 
Uma abordagem educacional que se constrói a partir de uma visão de 
mundo pós-moderno e descolonizadora, que percebe a escola como 
um espaço coabitado por seres inteligentes, que trazem consigo 
conhecimento de ordens diversas; compartilhados, tais saberes 
constroem o mundo como um espaço de agência criativa e 
transformadora.  

 

Segundo Duboc (2016, p. 61), “o letramento crítico na atualidade 

consiste em exercício de ler, se lendo”. O letramento crítico para o autor é uma 

perspectiva educacional que consiste em estimular o aluno a pensar não 

somente sobre o que o texto apresenta, mas o que esse texto representa para 

a sua vida, ou seja, transcender ao texto. Portanto, o letramento crítico não é 

apenas uma nova abordagem de ensino, mas sim uma perspectiva 

educacional, a qual auxiliaria no ensino de línguas para questões pertinentes 

ao ensino de língua inglesa em sala de aula. Enfim, o letramento contempla a 

linguagem como prática social sendo assim a linguagem passa por constantes 

transformações (Marcuschi, 2005). 

 

3.2 Erro na produção Escrita e Oral.  

O erro faz parte de qualquer processo de aprendizagem, principalmente, 

quando estamos aprendendo algo fora do nosso contexto, por exemplo, uma 

segunda língua, tocar piano, etc. Os erros identificados no processo de ensino 
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e aprendizagem de uma segunda língua podem ser decorrentes de vários 

fatores. Conforme Figueiredo (2012, p.175) “esses fatores podem ocorrer por 

influência da língua materna e das generalizações que os aprendizes fazem 

sobre certas estruturas do idioma que está aprendendo”. 

Figueiredo (2012) apresenta algumas definições para o erro na produção 

da escrita durante o processo de aprendizagem de uma L2 que são 

decorrentes da gramática normativa e da gramática descritiva. A primeira 

baseia-se na concepção de erro, apontada por Ellis (1994, p.51) em que o erro 

é declarado como um “desvio das normas da língua-alvo”, no entanto, essa 

afirmação classifica a língua como um produto singular e excludente, pois uma 

vez escolhida a variante da língua-alvo a ser ensinada todas as demais 

variantes serão consideradas erradas. O segundo conceito de erro, 

consequente da gramática descritiva, é proposto por Lennon (1991, p.182) o 

linguista apresenta o erro como uma “forma linguística – ou combinações de 

formas – que, no mesmo contexto e sob condições semelhantes de produção, 

não seria, de forma alguma, produzida pelos falantes nativos”.  

Uma tipologia de classificação dos erros foi sugerida por Dulay, Burt e 

Krashen (1982). A primeira é a Taxonomia Linguística em que os erros são 

definidos conforme o uso inadequado dos componentes linguísticos na escrita.  

A Taxonomia de Estratégia de Superfície classifica o erro como uma alteração 

dos itens linguísticos, ou seja, a sentença correta é modificada com a troca de 

itens linguísticos necessários por itens desnecessários. Outra tipologia é 

Taxonomia Comparativa que fomenta a causa e a origem do erro, 

categorizando-os como induzidos, ambíguos, interlinguais e intralinguais. 

Os erros interlinguais (externos) também são denominados de erros de 

interferência ou de transferência negativa. No processo de aprendizagem de 

uma L2 é muito comum o aprendiz cometer esse tipo de erro. Esses erros 

indicam a presença da língua materna interferindo negativamente na produção 

da língua-alvo.  

Os erros intralinguais (internos) são os erros cometidos na 

aprendizagem de LE ou L2 sem a influência da LM. Esse tipo de erro engloba 

os “erros desenvolvimentais” e os “erros únicos”. De acordo com Dublay, Burt e 
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Krashen (1982, p.165) “os erros desenvolvimentais são os erros semelhantes 

aos produzidos por crianças aprendendo sua primeira língua”. Assim sendo, 

esses erros serão cometidos por pouco tempo, ou seja, um erro passageiro, 

pois ao expor o aprendiz à língua-alvo ou por meio das correções o aprendiz 

passará a realizar produções corretas. O erro ambíguo são aqueles erros 

considerados tanto intralinguais como desenvolvimentais.  Por exemplo, o 

mesmo erro cometido por um aprendiz de L2 também pode ser realizado por 

um nativo no desenvolvimento da aquisição da sua LM. Os erros induzidos 

compreendem aos erros motivados por falta de clareza nas explicações 

expostas pelo professor de línguas ou por excesso de prática de determinada 

estrutura ou pelo próprio material didático (FIGUEIREDO, 2012, p.178). 

 Sobre a Taxonomia do Efeito na Comunicação os erros são delimitados 

como erros locais e erros globais, o primeiro se refere aos erros de produção 

que não prejudicam de forma relevante a comunicação, esse tipo de erro se 

direciona ao uso inadequado das regras gramaticais, como por exemplo, a 

omissão da partícula –s no verbo na 3ª pessoa do singular. Por sua vez os 

erros globais são aqueles que comprometem a compreensão e tornam a 

compreensão da comunicação complexa. A última tipologia é a Taxonomia 

Referente à Explicitação do Erro que classifica os erros como erro aparente e 

erro não aparente. Segundo Corder (1973) e Lennon (1991) (apud Figueiredo, 

2012, p. 181) os erros denominados aparentes são facilmente encontrados 

enquanto que o erro não aparente é identificado apenas por meio da 

compreensão do contexto em que a sentença está inserida. 

Em relação ao erro na produção oral, autores como Corder (1984), 

Durlay, Burt, e Krashen (1982) definem o erro como parte importante do 

processo de aprendizagem de uma língua, pois o erro evidencia o avanço do 

aprendiz. A produção oral, assim como na produção escrita, apresenta uma 

variedade de definições para o erro. A primeira a ser citada foi apontada por 

Hendrickson (1978 apud FIGUEIREDO, 2012, p. 194) conceituando o erro 

como uma produção, forma ou estrutura inaceitável, por não ser utilizada no 

discurso real da língua. Outra definição de erro a destacar é quando a forma ou 

o conteúdo linguístico produzido pelo aprendiz se distingue das produções de 

um falante nativo, ou quando há um desvio da norma selecionada de 
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desempenho linguístico e por fim o erro também pode ser definido como algo 

que foge as regras estipulada pelo professor (FIGUEIREDO, 2012, p.194). 

 

3.3 Análise Contrastiva e Análise de Erros. 

 

A Análise Contrastiva surgiu nos anos 50, Segundo Andrade (2002, 

apud MIRANDA, 2013, p.47) “A AC é um modelo que encontra suporte na 

psicologia behaviorista e da linguística estruturalista que concebem a 

aprendizagem de uma LE como um conjunto de hábitos adquiridos pelo 

sistema de estímulo-resposta”, ou seja, priorizava a aprendizagem por meio de 

métodos tradicionais que definia o erro como um produto negativo que deveria 

ser eliminado e evitado. Portanto, a AC tornou-se popular durante as práticas 

de ensino nas abordagens de cunho tradicional, uma vez que identificava os 

possíveis erros através das comparações dos sistemas linguísticos entres duas 

línguas.  

Em contraposição a AC surge a Análise de Erros no inicio dos anos 60, 

na AC o erro era considerado um produto indesejado, portanto, deveria ser 

evitado, com o surgimento da AE, o erro passa a ser indicado como parte 

importante do processo de ensino e aprendizagem. Este modelo (AE) “consiste 

basicamente na identificação, classificação e análise das causas que estão na 

origem dos erros e, como não podia deixar de ser, encontrar as terapias 

necessárias para a superação dos alunos” (Corder, 1971 apud MIRANDA, 

2013, p.49). A AC sustenta a ideia da produção dos erros mediante a 

interferência da LM, contudo, a AE rebate essa concepção ao mostrar que nem 

todos os erros produzidos na aprendizagem de um L2 ou LE são decorrentes 

apenas desse fator, mas também outros fatores como os de interferência 

intralingual e fatores extralinguísticos.  
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4. O ERRO NA LÍNGUA COMO FORMA DE EXCLUSÃO SOCIAL 

 

A última seção dessa dissertação apresentará o conceito geral ao termo 

erro e a definição empregada no ambiente escolar. Será analisada a percepção 

dos informantes em relação ao erro, o propósito principal dessa seção é 

averiguar se os erros produzidos nas aulas de língua inglesa são definidos 

como produto ou parte construtiva do processo de ensino de aprendizagem, ou 

seja, o erro conceituado como produto gera exclusão e tratado como parte do 

processo possibilita a inclusão. 

 

4.1 Conceito de Erro nas aulas de Língua Inglesa. 

 

O ensino de línguas nas instituições de ensino é produzido e organizado 

de acordo com a necessidade da sociedade. E todo processo de aprendizagem 

apresenta diversos fatores que contribuem para o seu desenvolvimento. Com 

isso é correto afirmar que o “erro” está ligado a todas as formas da 

aprendizagem humana. Portanto, percebe-se que em todas as esferas da vida 

humana o erro está intimamente ligado às ações do cotidiano. Ditados 

populares como “errar é humano” ou “é errando que se aprende” já indicam 

essa relação. Através da sua ação, poderemos superar as dificuldades 

apresentadas, ou seja, o erro é uma lição para o aprimoramento das nossas 

ações.  

O erro está intimamente ligado às práticas educacionais, sendo sempre 

exposto, criticado, tratado, corrigido e até mesmo exaltado. Ele é definido em 

diferentes contextos, muitas vezes tratado como um engano, outras vezes 

como desvio de conduta, como fracasso e também como sinônimo de 

incorreto.  

 Durante muito tempo, o erro foi considerado apenas como um agente 

intimidador no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa vale 

ressaltar que ainda hoje muitos professores, sejam de língua inglesa ou 

qualquer outra disciplina, ainda o consideram um problema a ser resolvido. 

Tais profissionais não levam em consideração a fase de interlíngua em que os 

erros são naturais na aquisição de um novo idioma, ou seja, processo em que 

há uma “mistura” de termos e regras de sua língua materna com a que está 
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sendo aprendida. 

 A sala de aula é um ambiente composto por diversidades culturais, 

diferentes crenças e ideologias. O aluno já traz consigo a sua própria definição 

de erro. Uma definição empírica, mas que afeta sua condição de aprendiz. 

Portanto, o erro não é apenas uma questão metodológica, que se restringe 

apenas às práticas educacionais do processo de aprendizagem. 

 É essencial o professor desde o início do processo de aprendizagem 

conscientizar o aluno de que o erro faz parte desse processo.  Segundo 

Allwright & Bailey (1991), a chave para a aprendizagem estaria em 

compreender como o aluno entende e vivencia todo o processo. Os autores 

ressaltam a importância da receptividade na vida do aprendiz, enquanto aluno 

de uma língua, ao afirmarem que “um aluno receptivo é um aluno atento” 

(Allwright & Bailey, 1991, p. 169).   

 O conceito de erro não se limita apenas ao âmbito educacional, outras 

esferas também abordam essa temática bem como as esferas teológicas, 

filosóficas e sociológicas. A conceituação de erro ainda é uma tarefa complexa 

por apresentar múltiplos sentidos. No Dicionário de Latim-Português de 

António Gomes Ferreira (1998), o autor define o erro como: “erro é afastar-se 

da verdade, estar em erro, enganar-se; estar incerto, hesitar, duvidar; afastar-

se ou desviar-se do caminho”.  

A definição de erro acima representa a função de oposição ao que se 

julga ser correto. Este conceito comumente é reproduzido no ensino de LE. 

Segundo Allwright & Bailey (1991, p.84), uma “definição típica de erro sempre 

inclui alguma referência à produção de uma forma linguística que desvia da 

forma correta”. O “erro” nas aulas de LI muitas vezes é definido como sinônimo 

do termo incorreto, portanto, ao estudar a língua alvo o aluno e o professor 

estariam procurando a forma correta. Já na área da sociolinguística estudos 

revelam que o “erro” são preconceitos linguísticos que permeiam o ensino de 

línguas que desencadeiam ideologias negativas citadas por Bagno quando diz 

“alguém fala errado porque pensa errado, porque age errado, porque é errado. 

O outro lado da mesma moeda ideológica é fácil de imaginar: quem fala certo, 

pensa certo, age certo, é certo...” (2002, p.74). Mas, afinal no ensino de língua 

o que é correto ou errado? 
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.De acordo com Chaudron (1986 apud Allwright & Bailey, p.86) a forma 

correta são “as formas usadas por um falante nativo”. O que torna uma missão 

muito difícil para os professores de LI de escolas públicas, principalmente, em 

regiões periféricas em que os alunos não demonstram interesse pela língua por 

considerarem fora da sua realidade social. De acordo com Bertoni-Ricardo 

(2004), “O erro na língua oral é, pois, um fato social. Ele não decorre da 

transgressão de um sistema de regras da estrutura da língua e se explica, 

simplesmente, pela (in)adequação de certas formas a certos usos.”. Nesse 

sentido aprender a forma correta, ou seja, falar igual a um nativo pode refletir 

na autoestima dos alunos e reproduzir discurso como a de um dos informantes 

ao afirmar que quando erra se sente “como se eu não soubesse falar”. 

Pesquisas realizadas por Allwright & Bailey (1991), afirmam que a exposição 

do aprendiz em contato direto com a língua-alvo não é um garantia e nem uma 

certeza de que o aprendiz reproduzirá o modelo padrão do nativo.  

Outro conceito para o termo “erro” que vem sendo adotado e praticado 

em sala de aula se refere à valorização do desempenho oral do aluno, ou seja, 

a competência que o aluno tem ao se comunicar na língua alvo. De acordo com 

Brown (1994, p.205 apud Ancker, 200, p.21) o erro também pode ser definido 

como “um desvio considerável da gramática do falante nativo adulto, refletindo 

a competência e interlíngua (LI) do aluno”. A comunicação está acima de erros 

puramente gramaticais. É necessário ao ensino de línguas os professores 

orientarem os alunos que mesmo quando se trata da língua materna, o falante 

nativo não domina a norma padrão da língua, pois essa é ensinada na escola, 

ou seja, nenhum nativo reproduz a variação linguística padrão sem antes 

aprender de forma sistemática.  

A complexidade que envolve a definição de erro, nos leva a pesquisar 

aos diferentes e mais comuns conceitos, como a definição de George (1972, 

p.2 apud Allwright & Bailey, 1991) ao enfatizar o estudo do erro oral. Segundo o 

autor o erro pode ser definido como “uma forma não desejada pelo professor, 

ou seja, o fato de uma forma produzida pelo aluno não ser a esperada pelo 

professor constitui um erro, mesmo que este efetivamente não ocorra”. A busca 

pela fluência nativa fortalece o conceito citado pelo autor. O aluno procura 

chegar o mais próximo possível da língua alvo provocando os erros.  
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O erro nesse sentido além de estar inserido quanto à forma linguística 

ainda abrange questões culturais e sociais. O professor através de seu 

conhecimento linguístico, cultural e social é quem define o que é erro, que 

postura adotará perante o erro e como irá tratá-lo.  

Luckesi (2002) afirma: é por meio do erro do aluno, que o educador vai 

identificar o que o ele já sabe e o que pode vir a saber sobre o conteúdo em 

estudo e reconstruir o conhecimento a partir dele. Sabe-se que o erro está 

presente em todas as formas de aprendizagem. Em nosso país, inclusive, há 

um ditado muito conhecido que diz “é errando que se aprende”, entretanto, o 

que vemos nas escolas e centros de ensino são professores com uma postura 

radical mediante aos erros apresentados pelos alunos. 

Os behavioristas classificam o erro como algo a ser controlado e, 

portanto, minimizado, ou mesmo extirpado, no processo de aquisição de uma 

língua, essa aquisição nada mais era do que a formação de hábitos. 

Percebemos, então, a influência negativa que o erro exercia no processo. E, se 

era negativo, deveria ser eliminado. Desse modo, a concepção behaviorista 

frente a aprendizagem de LE considera o erro em sala de aula como as 

respostas inapropriadas, portanto, deveriam ser evitadas, uma vez que a 

presença dela evidenciaria uma deficiência na aprendizagem. Para sanar 

essas deficiências surgiu a necessidade da correção. Entretanto, este conceito, 

behaviorista, começou a ser questionado a partir da década de 70, os trabalhos 

de Corder (1967) levantaram discussões em relação à importância dos erros no 

processo de aprendizagem. Essa importância não se limitava apenas ao 

desenvolvimento dos professores, mas também se aplicava aos alunos. 

Não podemos omitir tão pouco negar que o erro faça parte do processo 

de aprendizagem, seja de LI ou de qualquer outra disciplina. Ao longo do 

percurso deixou de ser visto apenas como um produto de má qualidade que 

precisa ser eliminado e passa a ser associado como parte importante no 

processo de ensino e aprendizagem. O erro como processo auxilia muitos 

professores, uma vez que fornece uma visão geral de suas necessidades e 

prioridades em sala de aula direcionando-os a uma reavaliação de suas 

abordagens, métodos e até mesmo dos conteúdos. Assim sendo, os “erros” em 

sala de aula contribuem de forma construtiva no processo de aprendizagem, 
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pois podem exercer diversas funções para melhorar a qualidade e possibilitar 

resultados vantajosos para a aprendizagem.  

 

4.2 A percepção do Erro pelo aluno e professor. 

 

Uma das implicações que muitos professores enfrentam em sala de aula 

é em relação à participação dos alunos nas atividades principalmente nas que 

exigem a linguagem oral, ou seja, na pronúncia das palavras, pois muitos se 

sentem envergonhados em falar algo fora do seu domínio linguístico. De 

acordo com Allwright & Bailey (1991, p.178) “a aprendizagem de línguas pode 

representar uma ameaça ao senso de identidade do aluno”. Considerando o 

discurso do autor citado acima foi questionada aos informantes a seguinte 

pergunta: “Quando você erra a pronúncia, como você se sente?”.  

Dentre um quantitativo de 36 informantes o número de alunos que 

reagem de forma negativa é alarmante, pois 26 desses relatam se sentirem 

envergonhados, burros e/ou tristes. Como podemos confirmar nas seguintes 

respostas: “me sinto envergonhada, dá vontade de desistir, como se eu nunca 

fosse conseguir falar” (Aluno 01); “com vergonha, por que todos rir de mim” 

(Aluno 02); “muito burra” (Aluna 05); “me sinto burra e triste” (Aluna 07); “eu me 

sinto burra” (Aluna 08); “Nossa veio, me sinto um burro” (Aluno 11); “sem 

graça” (Aluno 17); “me sinto com muita vergonha” (Aluno 20); “Se eu estiver em 

público, meio envergonhada” (Alun0 23); “meio sem graça e com vergonha” 

(Aluno 24); “Fico com vergonha e raiva ao mesmo tempo” (Aluno 28) e 

“Nervosa é com vergonha” (Aluno 29). A aprendizagem de LI para alguns 

alunos pode ser intimidadora, como podemos constatar com a resposta dos 

informantes acima. Allwright&Bailey (1991, p.178) já afirmavam que quando o 

ensino de Línguas segue nessa direção: 

 
A aprendizagem de língua coloca uma ameaça à auto-estima do 
aluno, da mesma forma que aconteceria com qualquer atividade na 
qual o sucesso não fosse garantido e a possibilidade de a pessoa 
colocar-se em uma situação ridícula fosse muito alta. 
 
 

O erro ainda se configura como um exercício complexo, pois 

dependendo da forma como é exposto, provoca reações devastadoras ao 

processo de ensino e à aprendizagem. Em vista disso, o professor precisa 
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tomar uma serie de cuidados ao avalia-lo para que este não se torne um 

transtorno e sim uma ferramenta construtiva. O constrangimento pode 

influenciar de forma negativa a relação do aprendiz com a língua, 

influenciando, inclusive, a autoestima do estudante, portanto, os professores 

muitas vezes valorizaram mais os acertos do que os erros, e fazem as 

correções de forma sutil, buscando incentivar os alunos e explicando que se 

trata de um processo natural de aprendizagem. 

O desconforto e a sensação de incapacidade ao realizar atividades que 

são atípicas do seu cotidiano e principalmente as que exigem competências 

das quais os alunos ainda não adquiriram domínio, pode resultar em 

pensamentos pessimistas e posteriormente em atitudes negativas. A falta de 

domínio em determinada competência não significa que todo o processo de 

ensino e aprendizagem esteja perdido, uma vez que esses alunos ainda não 

adquiriram conhecimento suficiente para lhes dar segurança como ressalta um 

dos informantes ao responder “Normal, pois não tenho conhecimento 

adequado” (Aluno 35). É muito importante reforçar durante o processo de 

ensinar e aprender que o “erro” faz parte como reforça outro informante “é 

errando que se aprende” (Aluno 36) e esse “erro” pode ser um importante 

aliado para o professor. Portanto, se mesmo cercados por dificuldades o aluno 

preserva a sua vontade de aprender, o professor deve incentivar e estimular 

uma mudança de pensamentos e atitudes negativas em algo positivo.  

Conforme Castanheira (2007, p. 13): “Do ponto de vista didático, a 

valoração do erro como passo obrigatório para a aprendizagem, leva o 

aprendiz de línguas a perder o medo de errar e a não considerá-lo como 

infração grave.” Desta forma, é necessário que o professor deixe claro que os 

erros fazem parte do processo de aprendizagem, assim o aluno não se sentirá 

constrangido ao errar. 

Outros fatores também foram revelados pelos informantes perante o 

exposto acima, alguns deles foram: “Eu me sinto triste porque eu estou 

tentando mais não consigo” (Aluno 21) e “meio burra mais dedicada por tar 

arriscando” (Aluno 25). Segundo Demo (2001, p.50) “o erro não é um corpo 

estranho, uma falha na aprendizagem. Ele é essencial, faz parte do processo”. 

Apesar de afirmarem ser um desafio praticar atividades que saiam da sua área 

de conforto ainda assim eles tentam, pois de acordo com o primeiro informante 
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o fato de estar se arriscando em algo que não seja de seu domínio traz 

benefícios construtivos, pois o torna mais dedicado, sendo assim, esse “erro” 

contribui para seu desenvolvimento.   

Sobre o assunto em discussão, foi realizada a seguinte pergunta ao 

professor “Quando um aluno comete um erro em língua inglesa, qual é a sua 

postura?” sobre a pergunta o professor responde: “Minha postura é de correção 

de forma tranquila, sempre explicando que em se tratando em aprender um 

novo idioma isso pode ocorrer com frequência. Pois, a gente não aprendeu 

português da noite pro dia”.  Tive a oportunidade de presenciar momentos de 

correções realizadas em atividades de comunicação oral e foi possível 

perceber que a postura apresentada em sala de aula é a mesma descrita 

acima, o professor em nenhum momento agiu de forma constrangedora quanto 

às correções realizadas, essa atitude pode ser também confirmada por meio 

das respostas de alguns informantes. 

As dificuldades e implicações fazem parte do ambiente escolar, 

principalmente quando nos deparamos com algo novo, portanto é normal 

“errar” como afirma outro informante “me sinto normal, é normal errarmos, pois 

afinal é errando que se aprende” (Aluno 09). Já outros discursos favoráveis 

referentes ao assunto são as seguintes “Quando eu erro eu me sinto normal, 

pois Erra é humano” (Aluno 16) e “muito burra mas, é normal errar” (Aluno 06), 

aqui os alunos percebem que errar faz parte do processo e que é normal, 

porém, ainda assim há aqueles que se sentem inferiorizados com a situação, 

mas isso não permite que se sintam excluídos. Outra resposta interessante que 

reforça essa visão de “erro” como instrumento de aprendizagem é quando o 

aluno diz: “Normal pois e atravez do erro que dejamos a fluência” (Aluno 14) o 

discurso afirma que é através da prática que se aprende e essa prática está 

sujeita a erros e acertos, como reforça outro informante ao dizer “tou 

aprendendo ainda” (Aluno 12) nessa fase da aprendizagem é normal e natural 

errar. Para compreender melhor sobre o erro em sala de aula se faz necessário 

entender por que o erro acontece e quais são os fatores que influenciam.  

São diversos os fatores que influenciam no processo de ensino e 

aprendizagem de LI. Richter (2000, p.99) destaca alguns desses fatores: 

inteligência, aptidão, idade, personalidade, atitudes socioculturais e estilos de 

aprendizagens. Dentre esses fatores destacam-se nessa pesquisa, 
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principalmente, os fatores relacionados às atitudes socioculturais e a 

personalidade. 

O fator da personalidade embarca uma serie de outros fatores como 

autoestima, motivação, empatia, ansiedade e audácia. Esses fatores explicam 

o porquê de atitudes negativas e positivas nas aulas de LI. No caso dos 

alunos/informantes percebe-se que, ao invés de possuírem autoestima uma 

parcela significativa dos alunos apresenta uma baixa autoestima que afeta o 

seu desempenho nas aulas de LI. A autoestima é a opinião ou o sentimento 

que cada um tem por si mesmo, sentimentos e opiniões que podem ser 

instrutivos ou restritivos. Quando essa opinião ou sentimento se manifesta de 

forma negativa chamamos de baixa autoestima, portanto é importante estar 

atento a esse fator para que o aluno não se sinta incapaz de aprender. Temos 

como exemplo, referentes à baixa autoestima discursos reproduzidos por 

alguns informantes como: “como eu não soubesse falar” (Aluno 10), “uma 

péssima aluna” (Aluno 18), “Um pouco triste” (Aluno 30),“ha eu começo a rir de 

mim mesmo” (Aluno 15), “Me sinto como se estivesse errando a minha própria 

linguagem” (Aluno 13) e “mau por não consegui” (Aluno 04). 

Embora, alguns informantes apresentem sentimentos de impotência e 

incapacidade percebe-se que eles ainda estão dispostos a aprender como 

podemos analisar na seguinte resposta “Eu me sinto como se precisasse 

estudar mais” (Aluno 19). Observe que a resposta seguinte: “Normal, mas no 

meu pensamento eu penso onShit” (Aluno 27), mesmo tendo uma percepção 

negativa quanto a sua competência ainda assim sua motivação não é afetada, 

pois até se arrisca a responder/falar em inglês.  

A inibição também é um fator que se manifesta em alguns alunos, pois 

ela age como mecanismo de defesa para preservar a autoimagem, observe a 

resposta “Não erro, porque só me arrisco no que sei” (Aluno 34), a inibição 

prejudica o processo de ensino e aprendizagem, pois não há aprendizagem 

sem riscos. Correr riscos e errar não torna o aluno incapaz, mas mostram quais 

as suas dificuldades e necessidades. Em contraposição à inibição surge a 

audácia, alunos que apresentam o fator da audácia não têm medo de correr 

riscos ou de errar.  

Portanto, ajuda na aprendizagem e aquisição.  O “erro” nas aulas de LI 

ou em qualquer outra disciplina também pode ter a função de autoavaliação 
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tanto por parte do professor quanto do aluno, pois quando o aluno percebe que 

ainda não adquiriu conhecimento suficiente ele faz uma autoavaliação e esse 

fator contribui para conscientizar o aluno a melhorar o seu desempenho. Cito 

como exemplo as seguintes respostas: “Eu me sinto como se precisasse 

Estudar mais” (Aluno 19), “sinto que tenho que prestar mais atenção na aula” 

(Aluno 33) e “eu fico com vergonha e tento corrigir o erro meu” (Aluno 03). 

Muitos alunos não gostam de atividades que envolvam a competência 

linguística oral, por medo de errar e posteriormente se sentir inferiorizado ou 

até mesmo ridicularizado. Mas pude perceber que diante disso eles têm a 

noção de que precisam melhorar e se dedicar mais. Contudo, também 

identifiquei alunos que são indiferentes a erros de pronúncia, pois como ainda 

não adquiriram um conhecimento amplo ou até mesmo mediano não percebem 

seus erros de comunicação oral, veja a seguinte resposta referente à pergunta: 

“Como não sei muito ai nem percebo que errei” (Aluno 22) e “Como não sei 

muito, eu nem percebo que errei normalmente” (Aluno 32). Há pontos positivos 

e negativos nesse discurso. Do ponto de vista positivo podem considerar que 

essas atitudes beneficiaria o ensino, pois são alunos que não se sentem 

inibidos com isso não tem medo de se arriscar. Entretanto, conclui-se que a 

correção é uma parte importantíssima, pois se o aluno não tiver uma orientação 

adequada irá continuar com as pronúncias inadequadas e o pior não saberá 

distinguir ou reconhecer a pronúncia correta. 

É importante conscientizar o aluno de que o erro faz parte do processo e 

que o professor está ali para orientá-los e não julgá-los. Outro fator a ser 

exposto aos alunos é o fato do nativo da LI ser fluente assim como um 

brasileiro é fluente na sua língua materna, o português, e para chegar ao nível 

de fluência de uma segunda língua, seja qual for, requer muita dedicação, 

prática, tempo e esforço.  

Moita Lopes (1996) afirma que, ao exigirem dos alunos uma pronúncia 

tão perfeita quanto à do falante nativo e a total incorporação de seus hábitos 

culturais, ou seja, uma xérox desse falante, os professores não podem ter outra 

razão senão a de situarem seus alunos numa posição de domínio e 

colonização cultural. Observe a seguinte resposta para a questão: “Não sinto 

nada, porque não sou fluente” (Aluno 26). Por não ser fluente o aluno acha que 

não há importância entre errar ou não errar. Uma questão a ser refletida, pois o 
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aluno tem uma visão carregada de ideologias, uma vez que aprender inglês é 

transformar-se em uma cópia do nativo de língua inglesa. O que torna o 

discurso ainda mais interessante é o fato de ao mesmo tempo em que sente 

indiferença a respeito do seu desempenho ele tem plena consciência que um 

aprendiz de LI não terá o mesmo nível linguístico que um nativo. Oliveira (2000, 

p. 52) ressalta que, “ao invés de almejar falar, escrever ou agir como um nativo, 

o não-nativo deve orgulhar-se de dominar mais de um idioma e de conhecer 

bem outras culturas além da sua própria.”  

Contudo, o erro na comunicação oral nas aulas de LI pode ocasionar 

sensações de inclusão ou exclusão social, pois o ensino se concretiza em um 

meio social, envolvendo pessoas de diferentes ideologias, pensamentos e 

culturas. Essas sensações negativas posteriormente fortalecem a falta de 

participação nas aulas por parte dos alunos e consequentemente desmotivação 

do professor. O processo de ensino e aprendizagem é formado por um 

conjunto de fatores que dependem um do outro, pois o professor depende do 

aluno e o aluno depende do professor, ou seja, professor desmotivado terá 

aluno desmotivado e aluno desmotivado terá professor desmotivado.  

Entretanto, há meios e formas desse “erro” não prejudicar o interesse e 

a participação dos alunos. A comunicação é essencial na sala de aula dessa 

forma serão identificadas as necessidades e dificuldades dos alunos. O 

professor muitas vezes é o único ponto de referência positivo para o aluno e a 

sua percepção sobre os mesmos podem influenciar na motivação dos seus 

alunos. Para esclarecer esse discurso será analisada a seguinte “Como você 

acha que o professor de inglês vê os seus erros?”. 

Os adolescentes vivenciam uma fase de mudanças tanto físicas como 

emocionais e cognitivas. Nessa fase ocorre uma alteração de percepção em 

relação a si própria e ao seu relacionamento social com outros indivíduos. 

Portanto, muitas vezes, a atitude do professor pode influenciar de forma 

positiva ou negativa na aprendizagem do aluno.  

Como já vimos o erro também é muitas vezes visto, no âmbito escolar, 

como forma inadequada, são crenças que permeiam o ensino de língua 

inglesa. As repostas dos informantes a seguir remetem a esse conceito ao 

informar: “Ele os corrige de forma adequada” (Aluno 03), “Ele ajuda muito a 

concerta o erro” (Aluno 25), “Como uma oportunidade de corrigi-lo” (Aluno 23). 
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De acordo com CAVALLARI (s/d): “reconhece-se como erro tudo aquilo que 

foge ao calculável ou da ordem própria da língua.” Muitos professores 

consideram o erro voltado à utilização “inadequada” da gramática, e a 

reprodução fonética não próxima a do nativo. Os informantes focam seu 

discurso às correções em que os dois primeiros demonstram a correção de 

forma construtiva. Mas o último discurso sugere que o professor sente prazer 

em corrigi-los. Atitude que não condiz com a postura adotada pelo professor 

em questão. 

De acordo com as observações realizadas durante esta pesquisa pude 

perceber que muitos se consideram responsáveis pelo seu desempenho ou 

falta de interesse e vê a figura do professor como um grande incentivador, fator 

importante, pois a confiança depositada no trabalho deste contribui de forma 

benéfica no desenvolvimento das habilidades praticadas em sala de aula. 

Portanto, para esses alunos o professor não o julga por seus erros linguísticos, 

mas os oportuniza a melhorar nas suas respectivas dificuldades. Para o 

pressuposto observe as respostas “Ele nos ajuda a aprender”, “Ele vê como um 

ensentivo para que e faça mais e fique cada vez melhor na língua” (Aluno 14), 

“Como aprendizagem” (Aluno 15), “Normais pois estou aprendendo” (Aluno 18), 

“Para ajuda” (Aluno 20), “Como mais uma forma de ensinar mais” (Aluno 24), 

“Para ajudar a falar bem melhor” (Aluno 29), “Acho que ele vê os erros é expica 

de novo, pra nós corrigir os erros” (Aluno 10) e “É sempre bom assim aprendo 

melhor” (Aluno 34). Perrenoud (2000) enfatiza em seu discurso a percepção 

desses alunos quando diz que “todos tenham direito de errar para evoluir. 

Ninguém aprende sem errar. Errando, reflete-se mais sobre o problema e sobre 

as ações usadas para resolvê-lo”. 

Os informantes acreditam que o professor vê os seus “erros” como uma 

forma de incentiva-los e conduzi-los a uma prática linguística que os 

possibilitará evoluir nas dificuldades diárias da aprendizagem de língua inglesa, 

pois como já foi ressaltado é através da prática e dedicação que as 

competências e habilidades linguísticas serão aprimoradas. 

O questionamento também nos faz refletir sobre a importância da 

autoavaliação no processo de ensino e aprendizagem, pois assim como 

podemos obter efeitos negativos também pode surgir efeitos positivos. Alguns 

dos informantes ao responderem a questão sobre a percepção do professor em 
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relação ao “erro” linguístico em sala de aula argumentaram que esses “erros” 

eram cometidos por falta de atenção e dedicação e como resultado dessa 

ausência o seu desempenho e interesse nas aulas refletiam negativamente. 

Como podemos constatar nas seguintes respostas: “Eu acho que ele ver, uma 

menina que não estudar e não se interessa” (Aluno 05), “Como se tivesse que 

aprender mais” (Aluno 19). “Falta de atenção kkkkk” (Aluno 30), “Falta de 

interesse” (Aluno 32) e “Como uma aluna que pricisa aprender inglês” (Aluno 

33), esses alunos demonstram que ao refletirem sobre a postura do professor 

precisaram também pensar sobre suas próprias posturas. Quando o aluno 

percebe que o professor não é o único responsável por sua aprendizagem e 

que ela depende do desempenho e dedicação de ambos os envolvidos no 

processo, essa conscientização traz resultados vantajosos para ambos os 

lados.  

A educação ou/e aprendizagem se concretiza por meio da interação 

entre os envolvidos, ou seja, professor e aluno. Vygostsk (1978) já discursava 

sobre esse tema e posteriormente Moita Lopes (2001, p.96) o cita para reforçar 

que “A educação é um processo essencialmente cultural e social, no qual 

alunos e professores participam interagindo na construção de um 

conhecimento conjunto”.  

Em oposição ao discurso dos informantes sobre a autoavaliação se 

observou que alguns alunos não demonstram confiança em si e por isso 

acreditam que o professor apresenta apenas uma visão pessimista sobre os 

erros presentes nas aulas de LI. O que indica uma baixa autoestima por parte 

desses informantes ao responderem à questão analisada: “muito ruins” (Aluno 

01), “com todo mendo, com vergonha” (Aluno 02) e “como burrice” (Aluno 22) 

fortalecem as crenças negativas em torno do ensino de LI ocasionando a falta 

de interesse, desmotivação e sentimentos de exclusão por não se sentirem 

capazes de aprender e consequentemente as barreiras e crenças são 

construídas e fortalecidas no ensino e aprendizagem de LI. Tanto o professor 

quanto o aluno possuem crenças que afetam o processo de aprendizagem. 

Conforme Silva & Figueiredo: 

 

A aprendizagem de línguas estrangeiras, o que acreditamos 
constituir-se ou não um erro está, muitas vezes, relacionado com o 
nosso próprio modo de agir diante das situações que vivenciamos no 
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nosso cotidiano. Nesse sentido, é importante considerar o fato de que 
aprendizes e professores são indivíduos que possuem suas formas 
particulares de pensar e de agir em relação ao que seja erro dentro 
do processo de ensino e aprendizagem, bem como em relação a 
porque, como e quando corrigi-lo. (SILVA; FIGUEIREDO, 2006, 
p.114) 
 
 

O erro também é um dos maiores vilões na aprendizagem de LI, pois 

dependendo de como é visto pelos alunos aumenta ou diminui a rejeição para 

a aprendizagem de LI. O medo de errar e também a forma como são realizadas 

as correções reflete no modo de agir dos alunos, são as situações diárias que 

conduzem o aluno e o professor em sala de aula. Portanto, a socialização da 

importância do erro e do papel que este representa no processo de 

aprendizagem contribuem significativamente para a aprendizagem.  

Com base nas respostas obtidas pelos informantes e no discurso acima 

se conclui que além da percepção negativa sobre “erro” em sala de aula a 

percepção do professor referente ao aluno afeta no interesse e na motivação 

do aluno, ou seja, a opinião do professor referente ao desempenho linguístico 

afeta de forma significativa o aluno. Acredito que a forma como o erro é 

exposto em sala de aula, principalmente, quando exposto de forma destrutiva e 

repreensiva desencadeará ao aprendiz uma serie de transtornos como 

desinteresse, baixa autoestima, desmotivação e evasão. 

 

4.3. Correção: instrumento de exclusão ou inclusão no ensino de LI? 

 

Ao que refere à correção de erros no ensino de língua, em específico da 

língua portuguesa, Luft (1993, p. 107) argumenta que:  

 
Uma perseguição neurótica de erros só gera insegurança e desamor ao trato 
com a língua. Acaba convencendo o aluno, sub-repticiamente, de que não 
sabe sua língua e que o conhecimento dela (e da Gramática) é algo 
esotérico, reservado a professores, especialistas, gramáticos. 
 
 

 O mesmo se aplica no ensino de uma língua estrangeira. Se o professor 

enfatizar apenas os erros dos alunos de forma explícita e agressiva, além de 

correr o risco de constrangê-lo, poderá criar um bloqueio em relação à língua, o 

que resultará em seu desinteresse na aprendizagem do idioma e, 

consequentemente, em sua exclusão ao acesso a informações publicadas na 
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língua alvo e até mesmo à cultura estrangeira. Já Figueiredo enfatiza a 

importância da correção no processo de aprendizagem ao afirmar: 

 

A correção é um elemento importante no processo de ensino e 
aprendizagem de línguas, pois, sendo utilizada de forma adequada e 
sendo compreensível para os alunos, é um dos instrumentos que lhes 
servem de apoio na caminhada para o desenvolvimento de sua 
aprendizagem (FIGUEREIDO, 2005, p.303). 
 
 

 A correção é fundamental na aprendizagem, mas os professores devem 

tomar cuidados quanto à prática da correção em sala de aula, pois se for 

realizada de forma constrangedora fortalecerá o que Luft (1993) alerta no 

excerto acima. As correções possibilitam o aluno a desenvolver e caminhar 

para a aprendizagem da língua alvo, assim como o amadurecimento linguístico 

proporciona-os a confiança e segurança para praticar a habilidade oral. Antes 

da prática da correção, tratamento de erro ou gerenciamento de erro é 

fundamental a consolidação quanto à definição para o termo erro. Dado que a 

correção não é tão simples quanto parece, pois para muitos corrigir e apontar e 

expor o erro do aluno sem lhe dar uma orientação de como corrigi-lo, as 

atitudes adotadas no momento da correção podem ocasionar reações 

construtivas ou destrutivas, e isso dependerá da postura do professor e das 

crenças do aluno em relação ao erro. 

Para analisar as consequências da correção no ensino de LI foi 

questionada aos alunos a seguinte pergunta: “O que você acha da forma como 

o professor corrige seu erro?”. Os informantes, participantes da pesquisa, 

consideram correta a forma como é realizada a correção em sala de aula, 

considerando-a importante como afirmam alguns informantes ao declarar: “Eu 

acho necessário pra mim aprender melhor” (Aluno 24), “Correta, pois ajuda os 

alunos” (Aluno 29), “É sempre bom, assim aprendo melhor” (Aluno 34) e “Muito 

boa, porque eles se esforçam pra ensinar a gente” (Aluno 36). 

Apesar, de todos afirmarem ser correta, ou justa, ou boa a forma como 

são realizadas as correções, alguns alunos demonstraram suas insatisfações 

com os horários das aulas e do prejuízo que tiveram no decorrer do ano. 

Aproveitaram a questão para expor problemas internos que influenciaram nas 

aulas de LI. O informante reclama ao dizer “Acho justa, ele explica bem, só que 
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quase não temos aulas de inglês por conta de feriados e paralizações” (Aluno 

01).  

Outro aluno também reclama sobre a quantidade de aulas que são 

insuficientes ao falar “Não muito abrangente, temos pouca aula” (Aluno 32). O 

que podemos notar é que esse aluno não está se opondo a correção, pelo 

contrário, até considera que uma correção mais abrangente beneficiaria o seu 

desenvolvimento linguístico.  

Perante, as informações acima e as observações realizadas durante a 

pesquisa de campo pude presenciar como eram realizadas as correções nas 

atividades que envolviam a comunicação oral dos alunos e em nenhum 

momento o professor expôs aos alunos de forma constrangedora e muito 

menos os tratava grosseiramente e impaciente. Já que para o professor a 

melhor forma de corrigir o erro do aluno seria “sem expor o aluno ao ridículo, a 

correção pode ser feita em conjunto, assim o outro não cometerá o mesmo 

equívoco”. O professor avalia sua atitude para não expor o aluno ao ridículo. 

O que contradiz alguns dos discursos declarados pelos informantes, 

como por exemplo, “Com mais educação”, “Gostaria que ele tivesse paciência” 

(Aluno 06) e “Dependendo do erro, o professor poderia explicar de uma forma 

mais calma e especifica” (Aluno 23). 

Esses informantes contradizem as suas próprias repostas à pergunta 

anterior, na qual informam que acham correta a forma que o professor as 

realiza, e alguns alunos também contrapõem esses discursos ao afirmarem 

quanto à correção que “Do jeito que ele corrige a gente esta ótima” (Aluno 21), 

“Da maneira certa, da maneira de sempre” (Aluno 26), “Da mesma forma, mas 

com mais tempo” (Aluno 32), “Acho que ele tá certo” (Aluno 33) e “Como o 

professor sempre faz conversa e explica novamente” (Aluno 36). Portanto, 

analisando a pergunta anterior, a postura do professor em sala de aula e a 

posturas dos informantes percebe-se que a correção não é a principal causa de 

constrangimento, pois o constrangimento antecede a correção, ou seja, o medo 

de errar é um dos vilões no processo de ensino e aprendizagem de LI. 

 Outros informantes especificaram quanto à forma que gostariam de ser 

corrigidos, “Quando errar chamar e ensinar não tratar-mos com ignorância igual 

muitos” (Aluno 25). A postura do professor perante as correções influencia nas 

atitudes dos alunos, pois como já foi dito se a correção for realizada de forma 
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constrangedora e agressiva provocará desmotivação e desinteresse por parte 

dos alunos. Vale ressaltar que conforme a reposta citada acima percebe-se 

que o informante não está questionando a postura do professor de LI, mas sim 

a postura de outros profissionais do âmbito educacional onde está inserido.  

Alguns informantes delimitaram as correções em situações que exigem 

exercícios de comunicação oral. O que podemos constatar nos discursos 

desses alunos é a preocupação com a sua performance, pois para eles o 

professor deve explicar onde e quando o erro foi cometido e através da 

correção o aluno irá melhorar o seu desempenho linguístico. Conforme a fala 

do informante “Ele falando quando estou errada e falando no que eu errei” 

(Aluno 18) e “Falando como se deve dizer certo” (Aluno 04). O erro aqui está 

no conceito apresentado por George (1972 apud Allwright & Bailey, 1991, p.85) 

“erro é uma forma não desejada pelo professor”. Nesse sentido os autores 

afirmam haver a existência de falhas quanto à função da correção, pois uma 

vez corrigido o erro deve ser eliminado. Conforme Cardoso (2002) a “correção 

seria apenas uma forma do professor de avisar o aluno de que sua produção 

não está correta”. A correção apresentada dessa forma é limitada, pois tem a 

função apenas de apontar o erro. 

Apesar de muitos alunos demonstrarem falta de interesse e se sentirem 

envergonhados ao praticar atividades que envolvam a habilidade da fala, 

muitos afirmaram sentir necessidade da correção quanto à fala ou/e a 

pronúncia, justamente é a falta de prática que prejudica a sua performance. 

Entre os informantes três se preocupam em ser corrigidos quanto à pronúncia, 

pois responderam igualmente: “Na pronúncia”, enquanto que outros 

responderam: “Gostaria que ele ajudasse mais nas pronúncias e traduções” 

(Aluno 01), “Na pratica” (Aluno 08), “Ele me ensinando como é” (Aluno 24), 

“Atravez do meu desenpenho na lingua” (Aluno 13), “Me explicando” (Aluno 16) 

e “Dando exemplo de como é correta a pronúncia” (Aluno 35). Conforme a fala 

desses informantes a correção aqui não é vista como na sentença anterior. Os 

alunos enfatizam a importância da correção no processo de ensino.  

Os discursos se diferem do anterior no que se refere quanto à função da 

correção. O professor não é visto como indicador de erros, mas alguém que 

pode dar suporte ao aluno, que orienta e procura meios para ajudar a melhorar 

o desempenho linguístico dos alunos. Os verbos nas sentenças demonstram 
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essa percepção, pois eles utilizam os verbos ensinar, ajudar e dar (exemplos), 

que diferem do verbo usado anteriormente “falar” no sentido de indicar em que 

o professor apenas falaria onde o aluno estava errando. 

Para Cardoso (2002) a definição de correção como ferramenta que o 

professor utiliza apenas para indicar ao aluno quanto a sua produção incorreta 

limita apenas a uma reação imediata do professor ao erro cometido pelo aluno. 

Já no sentido em que o professor fornece meios para o aluno superar as 

dificuldades enfrentadas na aprendizagem da LI, o autor não considera 

correção, mas sim tratamento do erro, no que lhe concerne “o fornecimento de 

ferramentas para que esse aluno possa repará-lo” (p. 191). Concordo com a 

distinção que autor faz entre correção e tratamento de erro, pois as duas 

formas estão presentes nas salas de aula e podemos perceber que enquanto o 

primeiro, dependendo da forma como é realizado, submete o aluno a situações 

constrangedoras, o segundo contribui de forma relevante ao processo de 

ensino. 

 Ao professor/informante foi questionado sobre a contribuição da 

correção, “Como as correções podem contribuir para o processo de 

ensino/aprendizagem do aluno? Você esclarece sobre a importância desse 

processo para os alunos?” no qual obtive a seguinte resposta:  

 
Os erros eles não podem ser vistos sempre como fator negativo, 
porque sempre iremos cometê-los, então, quando isso acontece a 
melhor forma é trazer correção mostrando o porquê do erro e 
mostrando a forma correta. 

  

O sistema educacional público brasileiro oportuniza muitos alunos a 

terem acesso ao ensino de língua inglesa, mas de acordo com essa pesquisa 

percebe-se que muitos alunos se sentem intimidados com relação a essa 

língua nova, o medo de errar, “falar errado”, a maneira como vai ser corrigido, 

se vai ser diante de uma classe inteira leva o aluno a sentir deslocado no seu 

próprio espaço. Por outro lado não podemos ignorar que o medo de errar pode 

estimular o aluno a estudar mais.  

Bartram & Walton (1991, In: Cavalari, 2005, p.60) apresentam o termo 

gerenciamento, um conceito mais vasto para o termo tratamento, segundo o 

autor gerenciamento é “tudo o que o professor faz ao perceber que o aluno 

cometeu um erro, incluindo reações imediatas (gestos, tom de voz, etc.) e 
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ações posteriores motivadas pela intenção de ajudar esse aluno a superar o 

erro”. Sendo assim o gerenciamento do erro é um meio que beneficia a 

aprendizagem, uma vez que seu enfoque também inclui aspectos tanto de 

cunho linguísticos quanto afetivo. Todo o processo de aprendizagem é avaliado 

conforme o contexto em que se encontra. 

Enfim, vale salientar que todos os alunos são seres emotivos e cada 

indivíduo apresentam reações diferentes, uns respondem de forma positiva 

enquanto outros podem reagir de forma negativa ao cometer um erro. Cabe 

lembrar ao aluno que o erro não é apenas uma forma de avalia-lo, mas por 

meio do erro o aluno pode verificar como se apropria dos conhecimentos e ficar 

ciente de quais são suas dificuldades para poder supera-las. O significado da 

palavra “errar” pesa muito para os alunos, pois, muitos acham que seu 

significado remete-se apenas ao fracasso. Portanto, a correção é a 

confirmação do seu fracasso perante o ambiente social em que está inserido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância de aprender uma língua estrangeira no mundo 

contemporâneo tornou-se primordial, pois a globalização conectou as 

diferentes áreas do conhecimento, as diferentes culturas, visões políticas, 

econômicas e sociais. Diante desse fato, a língua inglesa, ganhou destaque, 

por ser a língua universal que permite as relações comerciais entre diferentes 

povos. Mas, não se pode levar em consideração apenas esse fato. A língua 

não é um mero instrumento de comunicação ao defini-la dessa forma 

estaremos ignorando a sua função social. Diante das respostas dos 

informantes pude perceber que muitos dos alunos têm uma visão colonizada 

reduzindo a relevância social da LI apenas como símbolo de status, poder e 

posteriormente, ascensão social. A distorção quanto à relevância social da 

língua é estimulada pelos apelos midiáticos que contribuem para reduzir a 

língua inglesa apenas como um produto comercial sem relevância social.  

O ensino de língua inglesa oferecido pelas instituições de ensino 

públicas é alvo de muitos preconceitos, mas não podemos ignorar o fato de 

que ele vem se adequando as novas exigências do mundo moderno, as novas 

tecnologias já estão incorporadas as práticas diárias do ensino educacional.  
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 Além das novas tecnologias também podemos observar práticas de 

ensino que estimulam a conexão entre as práticas educacionais e práticas 

socioculturais. Dessa forma, a prática do letramento contribui de forma 

significativa uma vez que trata a língua como uma prática social e não como 

meros códigos que devem ser memorizados e reproduzidos. Ou seja, ela não 

indica como se deve reproduzir a gramática da língua e sim como a língua é 

usada nas diferentes situações do cotidiano, uma vez que a língua inglesa está 

presente em todas as esferas da nossa vida, por exemplo, ao brincar (jogar 

vídeo game), no lazer (cinema), alimentação, vestuário, redes sociais, músicas, 

comércio, artes, no turismo. 

 É muito importante o professor conhecer as crenças e ideologias dos 

alunos sobre a aprendizagem de língua, o que essa língua representa para o 

aprendiz, qual a relevância para a sua vida e por que é importante aprender 

uma língua estrangeira. São questionamentos como esses que orientarão o 

professor nas práticas em sala de aula. 

A língua inglesa é uma língua que representa símbolo de status e poder 

e muitas vezes a posição que ocupa a torna irrelevante para muitos jovens de 

zonas periféricas, já que julgam que a realidade social em que estão inseridos 

é muito distante da prestigiada língua. Por outro lado, tal posição também a 

torna relevante, ou seja, ela é um meio de garantir a ascensão econômica e 

consequentemente social do aprendiz. 

Vale salientar que a língua inglesa já gera uma sensação de exclusão, 

pelas camadas desprivilegiadas, apenas por causa da posição que ocupa, o 

que provoca vários discursos preconceituosos em relação à língua. No entanto, 

sabe-se que o uso dessa língua não se restringe apenas às camadas sociais 

privilegiadas. As práticas de ensino da língua inglesa no ambiente escolar são 

fundamentais para desconstrução de crenças formadas a partir dos discursos 

midiáticos, considerando que é possível ter um ensino de língua inglesa de 

qualidade em escolas públicas.  

O erro tem papel ativo nas práticas educacionais e sociais, porque o 

papel a ele atribuído exerce influência para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Vale ressaltar que tal influência muitas vezes pode ser 

devastadora. Com base nas discussões pudemos perceber que o “erro” 
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agregado as crenças e ideologias dos alunos, afetam no seu (des)interesse e 

motivação, já que a percepção de erro informada pelos informantes demonstra 

que para a maioria o erro é uma demonstração da sua incapacidade. Portanto, 

conforme a fomentação dos informantes fica claro que para os mesmo o medo 

de errar é uma das suas maiores implicações. Essa sensação antecede as 

práticas em sala de aula, o que resulta na resistência de atividades não 

somente de comunicação oral, mas também em todas as que são relacionadas 

ao ensino de LI. 

 A pesquisa demonstra que o erro está sendo encarado como um agente 

que proporciona a exclusão social dos alunos, uma vez que ao se sentirem 

envergonhados, burros, tristes, péssimos alunos, sem graça e como se não 

soubessem falar (fala dos alunos) provoca desmotivação e desinteresse, 

consequentemente uma reprovação que o tira do seu círculo social. Estudo 

como esse contribui para futuras pesquisas por seguir essa vertente, ou seja, 

ver a o erro como forma de exclusão social, já que muitas vezes ele é visto 

apenas de forma metodológica. 

Contudo, também pudemos perceber, conforme as discussões 

realizadas durante o desenvolvimento da pesquisa que esses alunos acreditam 

que a correção é uma prática essencial para o desenvolvimento das 

habilidades do ensino de língua inglesa. A correção não é um problema, pelo 

contrário, é a solução para a limitação de muitos aprendizes. 

Enfim, são diversas as implicações que o professor e o aluno enfrentam 

em sala de aula, sejam elas pedagógicas, metodológicas, sociais. Todas 

refletem nas estruturas cognitivas, afetivas e sociais do aluno, como pudemos 

perceber ao realizar esse estudo, já que a indisciplina foi uma das 

características mais marcantes da turma em que foi realizada a pesquisa. Essa 

indisciplina é apenas um reflexo ou uma distração para o real problema. A 

limitação linguística da língua alvo é um dos maiores problemas enfrentados 

pelos alunos. Esse agravante provoca a inibição por parte dos alunos, porém, 

correr riscos e errar faz parte de todo processo educativo. 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALLWRIGHT, D.; BAILEY, K. Focus on the Language Classroom.Cambridge: 
CUP, 1991. 
 
BAGNO, Marcos. A inevitável travessia: da prescrição gramatical à 
educaçãolinguística. In: ___; STUBBS, Michael; GAGNÉ, Gilles. Língua 
materna: letramento, variação & ensino. São Paulo: Parábola, 2002, p. 13-84. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais : terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / 

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1998. 

CALVET, Louis-Jean. Sociolinguística: uma introdução crítica. Tradução 

Marcos Marcionilo. – São Paulo: Parábola, 2002. 

CESNIK, F. S.; BELTRAME, P. A. Globalização da cultura. Barueri: Manole, 

2005. 

CHAUI, Marilena. Filosofia moderna. In. Primeira Filosofia: aspectos da Historia 

da Filosofia. 10. reimpressão.São Paulo: Brasiliense, 1996. 

CODO, W. & GAZZOTTI, A. A. (1999). Trabalho e afetividade. Em W. Codo 

(Org.), Educação: carinho e trabalho (pp. 48-59). Petrópolis: Vozes. 



104 
 

CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 1999. 

DEMO, P.E. É errando que a gente aprende. Nova Escola. São Paulo, n.144, 

pp.49-51, ago. 2001. 

DUDENEY, G.; HOCKLY, N; PEGRUM, M. Letramentos digitais. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2016. 

FERREIRA, António G. Dicionário de latim-português. Porto: Porto Editora, 

1988.  

FREIRE, P. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra. 

GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (org). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais.9.ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009. 

HOLDEN, Susan. O Ensino da Língua Inglesa nos dias Atuais. São Paulo: 

Special Book Services Livraria, 2009. 

JANSON, Tore. A história das línguas: uma introdução. Tradução de Marcos 

Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. 

ALLAL, L.; CARDINET, J.; PERRENOUD, P. A avaliação formativa num ensino 

diferenciado. Coimbra: Livraria Almedina, 1986. 

KERN, R. Communication, literacy and language learning. Oxford: Oxford 

University Press, 2000. 

LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 

materna. São Paulo: Editora Ática, 1993. 

MOITA LOPES, L. P. da.A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares 

nacionais e o ensino de inglês no Brasil: a base intelectual para uma ação 

política. In: MOITA LOPES, L. P. Oficina de Linguística Aplicada: a natureza 

social e educacional dos processos ensino/ aprendizagem de línguas. 5ªed. 

Campinas, SP: Mercado das Letras, 1996. 

MOITA LOPES, Luís Paulo da.Oficina de Linguistica Aplicada: A Natureza 

Social eEducacional dos Processos de Ensino/Aprendizagem de Línguas. 

Campinas, Mercado deLetras, 2001 

OLIVEIRA, Luciano Amaral. Métodos de ensino de inglês: teorias, práticas, 

ideologias. 2ª ed. ref. e ampl. São Paulo: Parábola, 2014. 



105 
 

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. Aquisição de segunda língua. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2014. 

PEREIRA, Denise Jocasta. Nove noites, Nine Nights e um mistério: a tradução 

na composição da imagética amazônica. Dissertação (Mestrado em Letras). 

Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, p. 97. 

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

Práticas de Multiletramentos e Letramento Crítico: Outros Sentidos Para a Sala 
de Aula de Línguas - Vol.47 - Coleção Npl - Dánie Marcelo de Jesus 
(8571136726) 
 
RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e 

a questão ética. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. Tradução de Antônio 

Chelini, José Paulo Paes, IzidoroBlikstein. 34ª ed. São Paulo: Cultrix, 2012. 

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: 

SILVA, Tomaz Tadeu (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 

culturais.9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

SOARES M. B. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na Cibercultura. 

Educação e Sociedade: dez. 2002, v. 23. n. 81, p. 141-160. 

SOARES, Magda. Linguagem e Escola: Uma perspectiva social. São Paulo: 

Ática, 1989. 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e 

conceitual. In: SILVA, Tomaz Tadeu (org). Identidade e diferença: a perspectiva 

dos estudos culturais.9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

XAVIER, Antonio Carlos; CORTEZ, Suzana (Orgs.). Conversas com 

lingüistas.São Paulo, Parábola, 2003.  

ERICKSON, F. In: COX, M. I.; ASSIS-PETERSON, A M. (Orgs). Cenas de sala 

de aula. Campinas: Mercado das Letras,2001. P. 9-17. 

BAKHTIN, M. Os Gêneros do Discurso. In: Estética da Criação Verbal, 278- 

326. São Paulo: Martins Fontes. 1992. 

NORISH, J. Language learners and their Errors.ELTS (Essential Language 

Teaching Series).Ed: Roger H. Flavell. Macmillan Press – London. [S.D.] 

CAVALARI, S. M. O Tratamento do Erro na Oralidade: Uma Proposta Focada 

em Características da Interlíngua de alunos de Inglês como Língua Estrangeira. 

São José do Rio Preto: UNESP. 2005. Dissertação de Mestrado. 



106 
 

ALMEIDA FILHO, J.C.P. “Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas”. 

Campinas, SP: Pontes, 1993. 

RICHARDS, Jack C. Approaches and methods in language 

teaching.Cambridge Languageteachinglibrary 1986. 

FIGUEIREDO, Francisco José Quaresma. Aprendendo com os erros. 2. ed. 

Goiânia: Editora da UFG, 2004. 

BARTRAM, M, WALTON, R. Correction: a positive approach to language 

mistakes. Hove: Language Teaching Publications, 1991. 

LARSEN-FREEMAN, Diane. Techniques and principles in language 

teaching.Oxford: Oxford University Press, 1986. 

MOROSOV, Ivete. MARTINEZ, Juliana Zeggio. A didática do ensino e a 

avaliação da aprendizagem em língua estrangeira. Curitiba: Ibpex, 2008. 

BLAYA, Carolina. Processo de Avaliação. Disponível em, acesso em: 24 de 

setembro de 2007. 

GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2006.  

KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Avaliação da aprendizagem como 

construção do saber. 19/07/2006. 

BEHRENS, Marilda Aparecida. O Paradigma emergente e a prática 

pedagógica. 4ª Edição, Curitiba, PR: Editora Universitária Champagnat. 2005. 

CARIONI, Lilia. Aquisição de segunda língua: a teoria de Krashen. In: BOHN, 

Hilário Inácio; VANDRESEN, Paulino. Tópicos de lingüística aplicada: o ensino 

de línguas estrangeiras. Florianópolis: Editora da UFSC, 1988. 

RICHARDS, Jack C. O ensino Comunicativo de Línguas Estrangeiras/ Jack C. 

Richards; [tradução Rosana S. R. Cruz Gouveia]. São Paulo: Special Book 

Services Livraria, 2006. 

GOH, Christine C. M. O ensino da conversação na sala de aula/ Christine C. M. 

Goh [tradução Rosana S. R. Cruz Gouveia]. São Paulo: Special Book Services 

Livraria, 2008. 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: A questão do outro. [tradução 

Maria Isabel Braga]. Litoral Edições Lisboa, 1990. 

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Aula inaugural no College de 

France. Pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de 

Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola: 1996. 



107 
 

NEVES, Rita de Araujo; DAMIANI, Magda Floriana. Vygotsky e as teorias da 

aprendizagem. UNI Revista. Vol. 1, n. 2, 2006. 

LENNON, P. Error: some problems of definition, identication and distinction. 

Applied Linguistics, v.12, n. 2, p. 180-196, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Apêndice – A: Questionário para os alunos 

Questão 1: Você acha importante estudar língua inglesa? 

Aluno 1 Sim, é importante, muitas vezes vemos anúncios, filmes, revistas, com palavras 
inglesas, é importante também para o mercado de trabalho. 

Aluno 2 Para que no futuro nos falar pelo menos o básico, por que quando viajar pra um país 
onde muitos falam inglês não fique que nem bobo. 

Aluno 3 Sim, pois se nós formos para o exterior já vamos chegar lá sabendo se comunicar o 
que e entender o que estão dizendo. 

Aluno 4 Sim, porque quando entrarmos no mercado de trabalho precisaremos fala inglês. 

Aluno 5 Sim, porque se você for pra fora do Brasil você tem que pedir informação ou algo do 
tipo 

Aluno 6 Então eu acho, pois vai que eu vou pra um outro país, ai sei falar as outras língua 

Aluno 7 Sim, acho muito importante é sempre bom saber outras línguas, bem diferente da 
brasileira. 

Aluno 8 Sim, por que quando eu quizerir para os estados unidos 

Aluno 9 Sim, aprendemos muito mais 

Aluno 10 Sim por que se for para outro pais pois precisaremos 

Aluno 11 Sim, porque pretendo viajar para os E.U.A e para a Inglaterra. 

Aluno 12 Eu não acho muito porque pra mim e muito difícil estudar inglês. 

Aluno 13 Sim, é muito importante sim, até porque quando eu for visitar outro país vou poder 
me comunicar com eles. 

Aluno 14 Sim, lógico, pois o inglês e a língua que praticamente predomina o mundo. 

Aluno 15 Não muito. 

Aluno 16 Sim, porque nossa língua tem palavras inglesas nosso vocabulario possui também por 
exemplo hot dog (cachorro quente), pizza, hambúrguer entre outras  

Aluno 17  Sim, por que nos dias de hoje se você não tiver um curso de inglês você não consegue 
emprego em alguma empresas. 

Aluno 18 Não muito. Porque pelo menos pra mim não vai adiantar por que eu não irei usar. 

Aluno 19 Por que assim a gente vai poder saber outras línguas e saber o que eles falam 

Aluno 20 Sim, porque se agente for para outro luga o pais agente vai precisar fala inglês. 

Aluno 21 Sim, e muito importante para o nosso futuro, para o nossos empregos 

Aluno 22 E importante, por que a cada dia o inglês esta mas presente no nosso dia dia. 

Aluno 23 Sim, porque e bom aprendermos línguas diferentes, e quando se trata claro o inglês é 
a melhor escolha. 

Aluno 24 Por que tenho vontade de visitar lugares novos e falar tudo correto 

Aluno 25 Sim podemos precissar no futuro 

Aluno 26 Sim, para o caso de eu viajar poder me comunicar com os outros. 

Aluno 27 Sim, pois é a principal língua do mundo, e aonde eu for vou precisar saber falar inglês 

Aluno 28 Sim, porque se eu quiser ir viajar para fora, vou precisar falar inglês. 

Aluno 29 Sim, pois temos a oportunidade de aprender uma nova ligua 

Aluno 30 Sim porque podemos viagem para outro pais e precisar do inglês 

Aluno 31 Sim. Para se comunicar com outras pessoas de fora. 

Aluno 32 Sim, porque precisarmos quando formos trabalhar, viajar ou até mesmo fazer 
intercâmbio.  

Aluno 33 Sim, porque é bom sabermos outra língua. 

Aluno 34 Sim, por que hoje em dia para trabalhar é preciso ter o inglês no corriculum. 

Aluno 35 Sim, pois é a língua universal 

Aluno 36 Sim, pois precisamos para nos profissionalizar na área de trabalho. 
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Questão 2: Você gosta das aulas de língua inglesa? Por que? 

Aluno 1 Sim, apesar de ser difícil, eu gosto, sempre é bom aprender coisas novas. 

Aluno 2 Não. Por que eu não entendo muita coisa.  

Aluno 3 Sim, mas deveria ser mas dias na semana. 

Aluno 4 Sim, elas me ensinam sem precisar pagar algum curso. 

Aluno 5 Não, porque não consigo aprender nada 

Aluno 6 Então, sim e não, pois tipo é um pouco dificio. 

Aluno 7 Sim, mais as vezes tenho muita dificuldade. 

Aluno 8 Sim, porque eu não sei inglês ai eu desejo aprender 

Aluno 9 Sim, porque aprendemos mais sobre a língua estrangeira 

Aluno 10 Sim, por que aprendemos um tipo de língua é muito utilizada. 

Aluno 11 Sim, mas não da aula de inglês da minha escola, só gosto das aulas do Englistown. 

Aluno 12 Gosto sim até fasso curso 

Aluno 13 Adoro, porque eu gosto bastante de aprender coisas novas e falar a língua inglesa 

Aluno 14 Sim, porém tem uns dias que eu gosto e outros não. 

Aluno 15 Não porque é chato não é bom 

Aluno 16 Sim, gosto muito pois aprendo  mais sobre essa língua. 

Aluno 17  Sim, porque nois alunos aprendemos, mais sobre inglês 

Aluno 18 Sim, pelo aprendizado sabe outra linguagem é bom 

Aluno 19 Sim, adoro é muito bom é uma coisa interessante. 

Aluno 20 Sim, gosto dessa aula, gosto de falar inglês, aprender outra língua. 

Aluno 21 Gosto, porque aprendo uma língua que eu gosto muito 

Aluno 22 Sim, porque você aprende línguas novas e aprende palavras novas. 

Aluno 23 Sim, o inglês é uma da línguas mais faladas do mundo, então quase todos os países 
que formos é mais fácil se comunicar. 

Aluno 24 Sim, porque aprendemos coisas novas e amo inglês 

Aluno 25 Não porque não me dou muito bem estudando inglês mais é sempre bom estudar e 
aprender um pouco. 

Aluno 26 Sim, porque eu amo essa língua 

Aluno 27 Sim, pois aprendemos e adquirimossaberes. 

Aluno 28 Não muito, mais gostava esse ano não aprendi quase nada. 

Aluno 29 Sim, ajudam principalmente nos filmes e jogos.  

Aluno 30 Gosto é um novo jeito de se aprender outra língua 

Aluno 31 Mais ou menos. 

Aluno 32 Sim, pois é essencial, inglês é como se fosse o idioma universal. 

Aluno 33 Sim, porque aprendemos outra língua 

Aluno 34 Sim, por que eu pretendo viajar muito conhecer outros países e conseguir bons 
empregos e para isso e preciso aprender inglês, pois e uma língua muito usada.  

Aluno 35 Sim 

Aluno 36 Sim, pois não temos somente um professor bom que explica e nos ensina, também 
temos um professor amigo que nos diverte nas aulas. 
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Questão: Quando você erra a pronúncia, como você se sente? 

Aluno 1 me sinto envergonhada, dá vontade de desistir, como se eu nunca fosse conseguir 
falar. 

Aluno 2 com vergonha, por que todos rir de mim. 

Aluno 3 eu fico com vergonha e tento corrigir o erro meu 

Aluno 4 mau por não consegui  

Aluno 5 muito burra 

Aluno 6 me sinto burra. mas é normal errar.   

Aluno 7 me sinto burra e triste  

Aluno 8 eu me sinto burra  

Aluno 9 me sinto normal, é normal errarmos, pois afinal é errando que se aprende. 

Aluno 10 como eu não soubesse falar  

Aluno 11 Nossa veio, me sinto um burro.  

Aluno 12 Normal também tou aprendendo ainda 

Aluno 13 Me sinto como se eu tivesse errando a minha própria linguagem. 

Aluno 14 Normal pois e atravez do erro que dejamos a fluência. 

Aluno 15 ha eu começo a rir de mim mesmo 

Aluno 16 Quando eu erro eu me sinto normal, pois “Erra é humano” 

Aluno 17  Sem graça 

Aluno 18 Uma péssima aluna 

Aluno 19 Eu me sinto como se precisasse Estudar mais. 

Aluno 20 Me sinto com muita vergonha 

Aluno 21 Eu me sinto triste porque eu estou tentando mais não consigo 

Aluno 22 Como não sei muito ai nem percebo que errei 

Aluno 23 Se eu estiver em público, meio envergonhada. 

Aluno 24 meio sem graça e com vergonha 

Aluno 25 meia burra mais dedicada por tar arriscando 

Aluno 26 Não sinto nada, porque não sou fluente. 

Aluno 27 Normal, mas no meu pensamento eu penso “onShit”. 

Aluno 28 Fico com vergonha e raiva ao mesmo tempo  

Aluno 29 Nervosa é com vergonha 

Aluno 30 Um pouco triste 

Aluno 31 Eu fico tipo, Nossa que língua difícil. 

Aluno 32 Como não sei muito, eu nem percebo que errei normalmente. 

Aluno 33 sinto que tenho que prestar mais atenção na aula.  

Aluno 34 Não erro, porque só me arrisco no que sei. 

Aluno 35 Normal, pois não tenho conhecimento adequado. 

Aluno 36 Normal, pois é errando que se aprende. 
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Questão: Você se arrisca em falar inglês? Por quê? 

Aluno 1 Mais ou menos, inglês é uma língua bem interessante, mas tenho medo de passar 
vergonha no momento da pronúncia. 

Aluno 2 Para não ficar com nota baixa 

Aluno 3 As vezes. Porque algumas eu não sei, outros eu sei 

Aluno 4 Sim, quando eu sei fala uma palavra eu falo. 

Aluno 5 Não, porque não sei falar 

Aluno 6 Eu, arrisco, mais nas musicas é melhor arisca a cantar 

Aluno 7 Não, por que não consigo de jeito nenhum. 

Aluno 8 As vezes 

Aluno 9 as vezes, porque tenho curiosidade nessa língua. 

Aluno 10 Não por que não entendo 

Aluno 11 Não, porque eu não sei inglês, mas estou aprendendo japonês 

Aluno 12 eu arrisco sim porque e bonita a ligua 

Aluno 13 Ah. Arrisco de vez enquanto, porquê eu quero aprender e pra mim aprender eu 
tenho que tentar. 

Aluno 14 Sim as vezes pois não tenho nada a perder 

Aluno 15 Porque eu gosto de desafios 

Aluno 16 Sim, porque se eu me arriscar eu sei que vou errar, mais praticando todos os dias 
fico cracker 

Aluno 17  Sim, por que e errando que eu aprendo e melhoro mais 

Aluno 18 Não. Porque eu não sei falar. 

Aluno 19 Sim, para saber se eu consigo ou não falar inglês e também para aprender 

Aluno 20 Sim, porque e um modo de agente aprende. 

Aluno 21 Sim, porque ai nós vemos que somos capazes. 

Aluno 22 Não, por que tenho muita dificuldade a falar 

Aluno 23 Sim, porque quando treinamos se torna mais fácil ouvir e falar. 

Aluno 24 Não arrisco tenho medo de errar 

Aluno 25 De vez enquando por que eu não sei a língua inglesa. 

Aluno 26 mais ou menos, porque ainda não sou fluente. 

Aluno 27 Sim. Porque é stlyle 

Aluno 28 Sim, ainda mais quando eu quero cantar 

Aluno 29 Não, pois não sou muito boa em inglês. 

Aluno 30 Não por que tenho vergonha 

Aluno 31 Sim. As vezes 

Aluno 32 Ainda não, porque, comecei a aprender agora.  

Aluno 33 Não, porque não consigo falar. 

Aluno 34 Não, porque ainda não tenho capacidade pra isso. 

Aluno 35 Não, pois não tenho tanto conhecimento sobre o idioma 

Aluno 36 Sim, porque sei que vai me ajudar na área proficional de emprego. 
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Questão: Quais os tipos de atividade você mais gosta nas aulas de língua inglesa? 

Aluno 1 A de quando o professor nos ajuda a falar, pronunciar. 

Aluno 2 Os verbos, pois são muito legais de pronunciar 

Aluno 3 Reproduzir o som / falar inglês 

Aluno 4 Escutar e em seguida pronunciar 

Aluno 5 Nenhuma 

Aluno 6 Eu gosto quando o professor nos dar um texto e manda traduzilo em inglês 

Aluno 7 Quando o professor bota a gente pra fazer interpretações de texto. 

Aluno 8 Na hora que ele traz um som para nós repetir a mesma coisa que ele falou 

Aluno 9 Quando o professor manda traduzir textos, porque aprendo mais 

Aluno 10 As músicas em inglês, porque e divertida 

Aluno 11 A de música, porque é uma atividade mais divertida e descontraída de estudar. 

Aluno 12 As de ler texto em inglês. 

Aluno 13 Eu gosto da tradução e de falar em inglês. Porque eu acho que eu me super bem 
inglês. 

Aluno 14 As escritas pois elas são fácil. 

Aluno 15 Quando é para traduzir alguns textos, eu fico mas informado sobre aquela palavra. 

Aluno 16 Quando o professor traz musica para aprendermos. 

Aluno 17  Quando o professor passa tradução para nois 

Aluno 18 Das praticas as que o professor falar para cantar e dancar. 

Aluno 19 Falar, pois é praticando que se aprende 

Aluno 20 Pratica o inglês e aprende novas palavras 

Aluno 21 Descobrir tradução e também você decora uma simples palavra 

Aluno 22 Tradução de músicas, pois eu interajo numa coisa que eu gosto muito. 

Aluno 23 Quando nós lemos e aprendemos como recomunicar em inglês. 

Aluno 24 Os textos que o professor manda traduzir 

Aluno 25 Quando procuramos no dicionário. 

Aluno 26 Quando o professor traz música para aprendermos. 

Aluno 27 Atividades que pedem para nós repetirmos o que é falado 

Aluno 28 Quando é para traduzir texto, para o Português! 

Aluno 29 Escrita, pos e mais fácil e aprendizagem 

Aluno 30 Tradução de texto 

Aluno 31 Ler texto 

Aluno 32 Tradução de músicas, pois, interagimos e dá a impressão que é mais fácil. 

Aluno 33 De ouvir o professor fala em inglês porque ele fala muito bonito em inglês. 

Aluno 34 Tradução de texto, por que eu consigo ve os dois lados de cada língua. 

Aluno 35 As de traduzir textos. 

Aluno 36 Exemplos diferenciados por que acabamos nos divertindo. 

Questão: Qual você considera ser a sua maior dificuldade na aprendizagem de 
língua inglesa? 

Habilidades 

Ouvir 09 

Falar 19 

Ler  18 

Escrever  14 
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Questão: O que você acha da forma como o professor corrige seu “erro”? 

Aluno 1 Acho justa, ele explica muito bem, só que quase não temos aulas de inglês por 
conta de feriados e paralisações. 

Aluno 2 Correta. 

Aluno 3 Correta. 

Aluno 4 Correta. 

Aluno 5 Boa. 

Aluno 6 Acho normal, porque ele é professor e sabe alguns alunos erram. 

Aluno 7 Acho interessante por que ele repetir até nois conseguir. 

Aluno 8 Legal 

Aluno 9 Boa 

Aluno 10 Eu acho correta. 

Aluno 11 Adequada. 

Aluno 12 Bom está bom 

Aluno 13 Boa 

Aluno 14 Boa 

Aluno 15 Pra mim é normal. 

Aluno 16 nem certa e nem errada, pois cada um tem sua maneira. 

Aluno 17  Ele ouve 

Aluno 18 Correta 

Aluno 19 Correta 

Aluno 20 Correta 

Aluno 21 Mais ou menos 

Aluno 22 Com muita pasienciak k 

Aluno 23 Correta 

Aluno 24 Eu acho necessário pra mim aprender melhor. 

Aluno 25 Correta, é sempre bom agente alunos ate aprendemos mais. 

Aluno 26 Sim, mas nem tanto. 

Aluno 27 Boa, mas eu não gosto de ser corrigido. 

Aluno 28 Correta 

Aluno 29 Correta, pois ajuda os alunos. 

Aluno 30 Correta 

Aluno 31 Correta, mais ele poderia explicar mais devagar. 

Aluno 32 Não muito abrangente, temos poucas aulas. 

Aluno 33 Justa 

Aluno 34 É sempre bom, assim aprendo melhor. 

Aluno 35 Correta 

Aluno 36 Muito boa, porque eles se esforçam pra ensinar a gente. 
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Questão: como você acha que o professor de inglês vê os seus erros? 

Aluno 1 Muito ruins 

Aluno 2 Com todo mendo, com vergonha 

Aluno 3 Ele os corrige de forma adequada 

Aluno 4 Ele nos ajuda a prender 

Aluno 5 Eu acho que ele ver, uma menina que não que estudar e não se interessa. 

Aluno 6 A normal. 

Aluno 7 Eu acho que sim, por que ele presta muita atenção. 

Aluno 8 Um pequeno probleminha mais posso fazer melhor 

Aluno 9 Não sei 

Aluno 10 Eu acho que ele vê os erros é expica de novo, pra nós corrigir os erros 

Aluno 11 Não sei 

Aluno 12 Não sei mas creio que ele acha ruim 

Aluno 13 Acho que ele ver meos erros com uma cara não muito boa. 

Aluno 14 Ele vê como um ensentivo para que e faça mais e fique cada vez melhor na língua 

Aluno 15 Como aprendizagem 

Aluno 16 Não sei explicar direito, tipo é bem complicado 

Aluno 17  Como se tivesse com tal dificuldade. 

Aluno 18 Normais pois estou aprendendo 

Aluno 19 Como se tivesse que aprender mais 

Aluno 20 Para ajuda 

Aluno 21 Não sei 

Aluno 22 Como burrice 

Aluno 23 Como uma oportunidade de corrigi-lo 

Aluno 24 Como mais uma forma de ensinar mais 

Aluno 25 Ele ajuda muito a concerta o erro 

Aluno 26 Boa 

Aluno 27 Normal. Tentando corrigilos 

Aluno 28 Não faço ideia 

Aluno 29 Para ajudar a falar bem melhor 

Aluno 30 Falta de atenção k kkkk 

Aluno 31 Não sei 

Aluno 32 Falta d interesse 

Aluno 33 Como uma aluna que pricisa aprender inglês  

Aluno 34 É sempre bom assim aprendo melhor 

Aluno 35 Correto, pois ele é o professor e eu o aluno 

Aluno 36 Em cada detalhe 
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Questão: como você gostaria de ser corrigido pelo professor? 

Aluno 1 Gostaria que ele nos ajudasse mais nas pronúncias e traduções. 

Aluno 2 Com mais educação 

Aluno 3 Só se estiver errado 

Aluno 4 Falando como se deve dizer certo. 

Aluno 5 Olha assim dojeito que ele quiser corrigir pra mim tá ok só não com ignorância. 

Aluno 6 Gostaria que ele tivesse paciência. 

Aluno 7 Com um10 

Aluno 8 Na pratica 

Aluno 9 Eu gostaria que ele corrigisse no quadrado, ficaria bem melhor 

Aluno 10 Não sei, isso depende dele. 

Aluno 11 Do mesmo jeito que estou sendo bom 

Aluno 12 Gostaria que ele me ensinace melhor cada vez que errasse. 

Aluno 13 Atravez do meu desenpenho na língua 

Aluno 14 Corrigindo ensinando mais 

Aluno 15 Eu gostaria de ser corrigido com a sigla E.U.A 

Aluno 16 Me explicando 

Aluno 17  Da mesma forma que ele me corrige hoje em dia. 

Aluno 18 Ele falando quando estou errada e falando no que eu errei 

Aluno 19 Na pronúncia 

Aluno 20 Na pronúncia 

Aluno 21 Do jeito que ele corrir a gente esta ótima 

Aluno 22 Da mesma forma, mas com mais tempo 

Aluno 23 Dependendo do erro, o professor poderia explicar de uma forma mais calma e 
especifica. 

Aluno 24 Ele me ensinando como é. 

Aluno 25 Quando errar chamar e ensinar não tratar-mos com ignorância igual muitos. 

Aluno 26 Da maneira certa. Da maneira de sempre 

Aluno 27 Do jeito correto 

Aluno 28 Nunca cheguei a pensar 

Aluno 29 Na pronúncia 

Aluno 30 Ele chegar e falar pra você sozinha 

Aluno 31 Ele me ensinando melhor a língua ensinando devagar por que e uma língua bem 
difícil 

Aluno 32 Da mesma forma, mas com mais tempo. 

Aluno 33 Acho que ele tá certo. 

Aluno 34 De qualquer forma, cantando que eu aprenda. 

Aluno 35 Dando exemplo de como é correto a pronuncia. 

Aluno 36 Como todo professor sempre faz converse e explica novamente. 
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Apêndice – B: Questionário para o professor 

 

1. Por que ensinar inglês? 

 

2. Você acha que a maioria dos alunos gosta de língua inglesa? 

 

 

3. Você vê as necessidades dos alunos para propor as atividades? (Você 

acha que os alunos podem contribuir com sugestões de atividades? Por 

quê?) 

 

4. Quais são as maiores implicações que você como professor de língua 

enfrenta no ensino de língua inglesa? 

 

 

5. Você estimula os alunos a praticarem a oralidade no ensino de língua 

inglesa? 

 

6. Como você se sente ao cometer um erro em língua inglesa? 

 

 

7. Quando um aluno comete um erro em língua inglesa, qual é a sua 

postura? 

 

8. Qual é a melhor forma de corrigir o erro de um aluno? (seja na escrita ou 

na oralidade) 

 

 


