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Professora: Silêncio, classe! Entre a fanfarra e o 

inglês existe uma grande diferença. Soprar 

corneta, bater bumbo, isso qualquer selvagem 

faz. Falar inglês é  elevar-se às alturas de um 

povo civilizado. Vocês querem se nivelar pelo 

mais baixo?  
 

Aula de Inglês, cena da  peça A Aurora da 

Minha Vida, de N Alves de Souza (1982:44)
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RESUMO 

Este trabalho tem por finalidade investigar o grau de adesão dos professores de língua 

inglesa às metodologias de ensino apregoadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

e demais legislações para o ensino de língua inglesa nas escolas públicas e, desse modo, 

contribuir para que haja melhorias no processo de ensino e aprendizagem dessa Língua. 

O foco do nosso trabalho é o Ensino Fundamental e a pesquisa é classificada como de 

campo, pois contém a exposição e análise do material elaborado que foi aplicado aos 

cinco professores nas escolas públicas, mas é também bibliográfica, pois há o 

embasamento na literatura sobre o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, para 

que possamos fazer o contraponto entre a prática docente e as teorias sobre ensino de 

língua inglesa. Nesse sentido, decidimos pela aplicação de um questionário aos cinco 

professores como ponto de partida para poder extrair o conceito e as preocupações que 

eles tem em relação ao ensino de língua inglesa, posteriormente, analisaremos a adesão 

desses professores às metodologias discutidas nos PCNs. Com base no questionário 

apresentaremos a análise e os resultados obtidos, e por meio destes resultados 

esperamos oferecer alguma contribuição para a melhoria do ensino  de língua inglesa  

nas  escolas públicas, pois as opiniões e impressões apresentadas pelos professores 

serão de suma importância para as Considerações finais deste trabalho. Acreditamos 

também que nossa pesquisa possa servir de reflexão e motivação para a atuação do 

docente no ensino de Língua inglesa diante de um contexto educacional que, sabemos, 

precisa enfrentar diversas dificuldades diárias para que o fazer docente se concretize, 

pois são poucos professores que são formados nessa área, por esse motivo a maioria dos 

professores que atuam no ensino da rede pública tentam desenvolver uma  boa pratica, 

no entanto não conseguem por não terem um conhecimento aprofundado no domínio da 

língua. Em contrapartida pretendemos divulgar os resultados do nosso trabalho para que  

professores e estudantes de Letras possam também convergir com os  problemas 

analisados no trabalho e estabelecer um consenso que motive a continuidade desses 

estudos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa. PCNs. Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the degree of adhesion of English language teachers to 

teaching methods touted by the National Curriculum Standards and other laws for the 

English-language education in public schools and thereby contribute so that there is 

improvement in the teaching process and learning this language. The focus of our work 

is the primary and the research is classified as field because it contains exposure and 

analysis of the prepared material was applied to five teachers in public schools, but also 

literature, as there is a basis in the literature on teaching and learning a foreign 

language, so we can make the counterpoint between teaching practice and theories of 

English language teaching. It has therefore decided by applying a questionnaire to five 

teachers as a starting point in order to extract the concept and the concerns they have in 

relation to English language teaching subsequently analyze the accession of these 

teachers to the methodologies discussed in the PCNs. Based on the questionnaire will 

present the analysis and the results, and through these results we hope to offer some 

contribution to the improvement of English language teaching in public schools because 

the opinions and impressions made by teachers is critical to the final considerations of 

this Work. We also believe that our research will serve as a reflection and motivation 

for the teacher's performance in English language teaching on an educational context 

which we know has to face many daily difficulties that teachers do come true, because 

there are few teachers who are trained in this area, therefore the majority of teachers 

who work in the public schools try to develop a good practice, but cannot because they 

have in-depth knowledge in the field of language. On the other hand we intend to 

disseminate the results of our work so that teachers and students can also letters 

converge with the problems analyzed in the work and establish a consensus that 

motivates the continuation of these studies. 

 

Keywords: English Language Teaching. PCNs. Public Policy.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho da área de Didática do Ensino de Língua Estrangeira- Inglês 

investigará o grau de adesão dos professores às metodologias apregoadas pelos  

Parâmetros Curriculares Nacionais e demais legislações parao ensino de língua inglesa 

no Ensino Fundamental da Rede Estadual de São Paulo.  

Para isso, consideraremos os métodos institucionais de ensino como modelo de 

boa adequação e utilizaremos um questionário aplicado para os professores, pois o 

questionário foi elaborado com a finalidade de investigar o grau de adesão dos  

professore de língua inglesa no Ensino Fundamental, preocupando-se com as 

metodologias e abordagens que o professor utiliza dentro da sala de aula para ensinar 

Lingua Estrangeira.Diante disso as perguntas foram elaboradas baseando-se nos PCNs 

afim de analisar o grau de conhecimento do professor sobre este documento e se ele  

utiliza alguma das possivéis metodologias de ensino de língua inglesa.  

Utilizaremos os Parâmetros Curriculares Nacionais como base para nossas 

discussões e análises a que faremos referência também como LE.  

Este trabalho é importante, pois levara à reflexão sobre o ensino de LE aos 

professores pesquisados e às demais pessoas envolvidas e interessadas no processo de 

ensino e aprendizagem de língua inglesa. 

É importante ressaltar o trabalho do professor de LE, pois ao enserir uma nova 

língua ao aluno, diferente da língua em que ele foi alfabetizao, devemos levar em 

consideração as dificuldades que o professor de língua inglesa enfrenta em sala de aula, 

que se direcionam ao fazer pedagógico de muitos professores de LE, pois são poucos 

professores que são formados nessa área,por esse motivo a  maioria dos professores que 

atuam no ensino da rede pública tentam desenvolver uma boa prática, no entanto não 

conseguem por não terem um conhecimento aprofundado no domínio da  língua.   

Também consideramos que a opção pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

doravante PCNs, é de suma importância pois eles propõem orientações  gerais sobre o 

básico a  ser ensinado e  aprendido em cada fase  da escolaridade  e têm por objetivo 

orientar o planejamento escolar, pois os  livros didáticos e toda a metodologia de ensino 

deveriam se basear nesse documento. 
1
 

                                                           
Língua Estrangeira: (LE) 



12 
 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 

 
 

A metodologia a ser utilizada inclui uma pesquisa de campo e o corpus 

compreende cinco professores do ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino do 

Estado de São em uma cidade no interior de- SP ,que responderam a um questionário 

com dez perguntas relacionadas a possiveis problemas no ensino de Língua  Estrangeira 

com base nos PCNs. Esse questionário é de suma importância para extrair o conceito e 

as preocupações que os professores tem em relação ao ensino de lígua inglesa. 

Ademais,a opção pela escola pública e não pela  privada se deu pelo fato de que a escola 

pública abrange um número maior de alunos  a serem ensinados, além de ser dever do 

Estado oferecer à toda a população um ensino de qualidade e eficiência.  

Estudaremos a aplicabilidade das Políticas Públicas abrangentes na área de 

Língua Inglesa nas salas de aula.  

A partir disso, investigaremos os dados do questionário aplicado aos professores 

e após a identificação de possíveis problemas analisaremos se o sistema educacional 

está preparado para ensinar língua estrangeira aos  alunos e se  os professores da Rede 

Pública de Ensino estão aplicando os PCNs de forma adequada. 

A opção pelo Ensino Fundamental e não pelo Médio é para que se possam 

explorar os possíveis problemas no ensino de Língua Estrangeira nos terceiro e quarto 

ciclos, pois é apartir deste momento que é introduzida a Língua Estrangeira para eles. 

É importante também ressaltar que nossa expectativa reside na possibilidade de 

apresentarmos uma análise dos problemas que possa surtir efeitos positivos nos 

professores pesquisados e se projetar como caminho de reflexão e modificação da 

prática docente.  

Dentre nossos objetivos estão também apontar estratégias para que professores 

de Língua Inglesa identifiquem possíveis falhas no ensino da língua nas salas  de  aula. 

E após apresentarmos a análise e os resultados obtidos esperamos oferecer alguma 

contribuição para melhoria do ensino de Língua Estrangeira nas escolas públicas. 

Além disso,estudaremos as diversas metodologias e materias didáticos aplicados 

ao ensino de Língua Inglesa, desta forma como norte do nosso trabalho utilizaremos:  

Darcy Ribeiro(1997), PCNs Introdução aos Parâmetros curriculares Nacionais do 

ensino Fundamental, PCNs Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental, Odete 

Burgeil(2013), Bertha et.all (2013).  
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1 Processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

Os PCNs foram elaborados a fim de servir como ponto de partida para o trabalho 

do professor, auxiliando-o nas atividades realizadas dentro da sala de aula, pois 

começaram a ser elaborados em 1995 e foram concluídos em 1997, para 1° e 4ºsérie, e 

foram aprovados pelo Conselho Federal de Educação em 1997, eles foram 

transformados num conjunto de dez  livros que foram lançados no dia do professor,  dia 

15 de outubro de (1997) em Brasília. 

A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais iniciou-se através de 

estudos e propostas curriculares de Estados e Municípios Brasileiros com a análise 

realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre currículos oficiais e de contato com 

informações de outros países analisando dados estatísticos sobre o desempenho dos 

alunos do ensino fundamental ( PCNs 1997,p.15). 

Diante disso, os objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental dizem que : 

 
Os objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

concretizam as intenções educativas em termos de capacidades que 

devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. A 

decisão de definir os objetivos educacionais em termos de capacidades 

é crucial nesta proposta, pois as capacidades, uma vez desenvolvidas, 

podem se expressar numa variedade de comportamentos. O professor, 

consciente de que condutas diversas podem estar vinculadas ao 

desenvolvimento de uma mesma capacidade, tem diante de si maiores 

possibilidades de atender à diversidade de seus alunos 

(PCNs,1997,p.47) 
 

 

Dessa forma, entende-se que o objetivo dos PCNs do Ensino Fundamental é 

trabalhar a capacidade de aprender  do aluno e que essa capacidade seja desenvolvida 

durante o processo de aprendizagem dele em cada etapa, levando em consideração a 

diversidade cultural deles. Durante esse processo cabe ao professor como educador lidar 

com essas diversidades culturais  utilizando métodos que possam atender a necessidade 

de cada um. 

É importante ressaltar o objetivo de ensino de língua inglesa no ensino 

fundamental, segundo os PCNs (1998,p.27): 
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Na definição dos objetivos deve-se levar em conta o aluno, o sistema 

educacional e a função social da língua estrangeira em questão. Os 

objetivos foram explicitados, considerando-se o desenvolvimento de 

capacidades, em função das necessidades sociais, intelectuais, 

profissionais, e interesses e desejo dos alunos. Para o ensino 

fundamental, os objetivos decorrem, por um lado, do papel formativo 

de Língua Estrangeira no currículo, mas por outro lado, e 

principalmente, de uma reflexão sobre a função social de Língua 

Estrangeira no país e sobre as limitações impostas pelas condições de 

aprendizagem. (PCNs,1998,p.65) 

 

Observamos que, para que o aluno possa aprender uma segunda língua, diferente 

da língua em que ele foi alfabetizado é essencial que ocorra esse processo quanto mais 

cedo melhor, pois devemos levar em consideração a importância de se ensinar uma 

segunda língua nas escolas públicas, para ampliar os horizontes dos alunos, apresentar 

outras culturas e hábitos de outros países, enfim motivar a comunicação e o 

conhecimento dos alunos com outras nações. Portanto é necessário que inicie este 

processo a partir do terceiro ciclo, no caso a quinta série, pois segundo os PCNs é a 

partir deste ciclo que o aluno tem o primeiro contato com a língua estrangeira. 

Conforme os  PCNs  o objetivo de se ensinar LE   é ampliar os horizontes dos 

alunos, apresentar além da língua outras culturas, outros hábitos, países, enfim motivar 

a comunicação entre as nações, por meio do desenvolvimento, capacidade  e o intelecto 

do aluno,  no processo de ensino-aprendizagem de LE desenvolvendo capacidades de 

leitura, escrita, áudio-oral.  

1.2 Ensino e Aprendizagem de LE no Ensino Fundamental nos terceiro e quarto 

ciclos e a relação entre língua estrangeira e  língua materna conforme os PCNs 

   

Entende-se que a aprendizagem da língua materna para que o aluno possa 

aprender noções linguísticas e possa interagir com outras pessoas na sociedade leva 

tempo e durante esse processo de aprendizagem o aluno absorve o conteúdo transmitido 

pelo professor mas também  absorve conhecimento através de brincadeiras com seus 

amigos, fora de casa , e  isso é essencial para a formação do aluno: 

 
O processo interacional de construir conhecimento linguístico e 

aprender a usá-lo já foi percorrido pelo aluno no desafio de aprender 

sua língua materna. Ao chegar à quinta série, a criança já é um falante 

competente de sua língua para os usos que se apresentam nas 

comunidades discursivas imediatas das quais participa em sua 

socialização em casa ou nas brincadeiras com os amigos fora de casa, 

e em outras comunidades discursivas.(PCNs,1998,p.28)  
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Percebemos que neste percurso o aluno já aprendeu a utilizar a língua materna 

através de leituras, produção de texto, escrita, grupos sociais nos quais interage, e 

através disso o aluno começa a construir um conhecimento de natureza metalinguística 

da língua materna. 

Diante disso apresentaremos o processo de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira conforme os PCNs: 

 

Um dos procedimentos básicos de qualquer processo de aprendizagem 

e é o relacionamento que o aluno faz do que quer aprender com aquilo 

que já sabe. Isso quer dizer que um dos processos centrais de construir 

conhecimento é baseado no conhecimento que o aluno já tem: a 

projeção dos conhecimentos que já possui no conhecimento novo, na 

tentativa de se aproximar do que vai aprender. (PCNs,1998,p.32) 
 

 

Entende-se que o conhecimento que o aluno já tem de sua língua materna 

adquirido em cada etapa da escolaridade até a quinta série serve de base para a 

aquisição de uma nova língua.  

O ensino e aprendizagem  da língua estrangeira é iniciado com o aluno  no inicio 

do terceiro ciclo, no caso a partir da quinta série, é quando o aluno tem o primeiro 

contato com a Língua Estrangeira. 

Segundo os PCNs (1998,p.54): 

 

O ensino de uma  língua estrangeira na escola tem uma  papel 

importante à medida que permite aos alunos entrar em contato com 

outras culturas, com modos diferentes de ver e  interpretar a realidade. 

No entanto, ao se entender a  linguagem como prática social, como 

possibilidade de compreender e expressar  opiniões, valores, 

sentimentos, informações, oralmente e por escrito, o estudo repetitivo 

de palavras e  estruturas apenas resultará no desinteresse do aluno em 

relação à língua, principalmente porque, sem a  oportunidade de 

arriscar-se a interpretá-la e a  utilizá-la em suas  funções de 

comunicação, acabará não vendo sentidos em aprendê-la.  
 

Portanto no que se refere ao ensino de LE nas escolas devem-se levar em 

consideração os contextos socioculturais e a bagagem cultural que cada aluno possui, 

pois cabe ao professor analisar os conhecimentos prévios de seus alunos para poder 

relacionar o que o aluno já sabe com o que  o aluno irá aprender. 

De acordo com os PCNs o processo de ensino e aprendizagem de LE e suas 

concepções teóricas dizem que as percepções modernas de aprendizagem de uma 
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Língua Estrangeira são influenciadas por três visões: a behaviorista, a cognitivista e a 

sócio- Interacional. De acordo com a teoria behaviorista, os PCNs definem que: 

 
Na visão behaviorista, a aprendizagem de Língua Estrangeira é 

compreendida como um processo de adquirir novo hábitos língusticos 

no uso da língua estrangeira. Isso seria feito, primordialmente, por 

meio da automatização desses novos hábitos, usando uma rotina que 

envolveria ESTÍMULO, a exposição do aluno ao item lexical, à 

estrutura sintática etc. a serem aprendidos, fornecidos pelo professor; 

RESPOSTA do aluno; REFORÇO, em que o professor avaliaria a 

resposta do aluno. Essa visão na sala de aula de Língua Estrangeira 

resultou no uso de metodologias que enfatizam exercícios de repetição 

e substituição. (PCNS,1998,p.56) 

 

 

Entende-se que na visão behaviorista o foco é inserir uma língua estrangeira ao 

aluno, utilizando como método principal exercícios de repetição e substituição, usando 

uma rotina que envolva estímulo para o aluno, para que ele se interesse pelas estruturas 

sintáticas da nova língua a ser aprendida. 

No entanto em contraste com o Behaviorismo ,temos a visão cognitivista, 

enquanto as teorias behavioristas preocupavam-se em estudar somente o 

comportamento visível do ser-humano através da  psicologia como estudo do 

comportamento e  não da mente, as teorias cognitivistas passaram a buscar explicações 

para  o comportamento.  

 

O cognitivismo é  uma  abordagem psicológica que se preocupa mais 

com tomada de decisões, pensamento, solução de problemas, a 

imaginação e tópicos relacionados do que única, ou primariamente, 

com o comportamento observável. (LEFRANÇOIS,2008,p.219) 

 

Conforme afirmam os PCNs: 

 
Na visão cognitivista desloca-se o foco do ensino para o aluno ou para 

as estratégias que ele utiliza na sua construção da Língua estrangeira. 

Entende-se que à  a mente humana está cognitivamente apta para 

aprendizagem de línguas.(PCNs,p.56) 
 

No entanto, a  visão sócio interacional enfatiza que a aprendizagem de uma nova 

língua ocorre quando  há interação entre aluno e um  participante  competente de uma  

prática social , por meio de  processos externos, como a construção de significados e 

como a cultura e a interação social  estão envolvidas no desenvolvimento da consciência  

humana: 
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O que subjaz a esta última visão é a compreensão de que a 

aprendizagem é de natureza sócio interacional, pois aprender é uma 

forma de estar no mundo social com alguém, em um contexto 

histórico, cultural e institucional. Assim, os processos cognitivos são 

gerados por meio da interação entre um aluno e um participante de 

uma prática social, que é um parceiro mais competente, para resolver 

tarefas de construção de significado/conhecimento com as quais esses 

participantes se deparem. (PCNs,1998,p.57/58) 

 

 

Na visão sócio interacional entende-se que a aprendizagem de uma nova  língua  

é  natural, pois como o aluno já é  um falante nativo de sua língua e já conhece  as 

estruturas sintáticas ele se  torna apto para poder aprender uma nova  língua , pois  basta  

somente a  interação do aluno e  um  participante de  uma pratica social competente  que  

entenda os  significados e conhecimentos de  uma  língua para que  ele  possa  aprender 

uma nova  língua. 

O sócio-interacionismo surge dos estudos realizados por Vigotsky que diz que a 

aprendizagem do ser humano decorre da compreensão do homem com um ser que está  

em contato com  a sociedade, pois segundo Vigotsky toda relação entre o indivíduo e o 

mundo é  feita  por  meio de instrumentos técnicos e de linguagem, que  oferece 

conceitos consolidados da cultura à qual o indivíduo pertence. 

Quanto a essas três visões, é de suma importância que o professor conheça e 

utilize essas teorias, pois os PCNs foram baseados nelas. Inclusive essas teorias são 

anteriores aos PCNs  e são essenciais  para auxiliar o professor na aplicação de aulas de 

Língua Estrangeira, pois cada teoria oferece uma maneira diferente de ensinar LE aos 

alunos, que  pode ajudar o professor em sala de aula ,  não como único meio de ensino, 

mas como instrumento base de suas aulas. 

Portanto é importante ressaltar que embora os PCNs apresentem essas teorias 

eles não as desenvolveram, a teoria behaviorista foi desenvolvida por John B. 

Watson(1878-1958), que defendia que a Psicologia não deveria estudar processos 

internos da mente, mas sim o comportamento, pois este é visível e, portanto, passível de 

observação por uma ciência positivista. No caso da teoria cognitivista, foi elaborada 

pelo suíço Jean Piaget (1896-1980). De acordo com ele o desenvolvimento cognitivo 

compreende quatro estágios, o sensório-motor( do nascimento aos dois anos) o pré-

operacional( dos dois ao sete anos), que  é o estágio das operações concretas( dos sete 

aos  doze anos), e por último o estágio das operações formais que corresponde ao 

período da adolescência que é dos doze anos em diante, e cada período define um 
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momento do desenvolvimento como um toldo ao longo do qual a criança constrói 

determinadas estruturas cognitivas: 

 

 
Piaget afirma que o importante para o desenvolvimento cognitivo não 

é a sequência de ações empreendidas pela criança, consideradas 

isoladamente, mas sim o esquema dessas ações, isto é, o que nelas é 

geral e pode ser transposto de uma situação para outra. 

(PALANGANA,2001,p.21) 

 

 

Tratando-se de aprendizagem e desenvolvimento ainda dentro do cognitivismo 

temos também o autor Vigotsky (1896-1934), embora trate-se de dois autores 

considerados interacionistas (Vigotsky e Piaget), eles desenvolvem suas concepções 

cognitivistas apoiados em diferentes paradigmas. 

Vigotsky aborda o comportamento humano em termos cognitivistas, fazendo 

críticas as  idéias de Piaget. 

Conforme Le François ( 2008,p.266) : 

a teoria de Vigotsky  preocupa-se também com a construção do 

significado; como resultado, exemplo do construtivismo. Contudo, ao 

contrário de Piaget, Vigotsky  enfatiza que a cultura e a interação 

social estão envolvidas no desenvolvimento da consciência humana. 

Assim, enquanto a teoria de Piaget, dá às forças que estão dentro da 

criança ( a tendência à equilibração, por exemplo) um papel 

fundamental, o sistema de Vigotsky enfatiza as forças que estão fora 

da criança – em outras palavras, as forças da cultura.   

  

Entretanto Piaget preocupava-se mais com os  processos internos e de 

aprendizagem da criança, mas Vigotsky se detinha dá influência desse pensamento e 

dizia que o meio externo exerce na construção da  aprendizagem da criança. E por esse  

sentido é que a teoria de Vigotsky é chamada de sociointeracionista, embora tenha 

recebido outros  nomes como construtivismo, sócio-interacional, socioconstrutivismo, 

etc.  

É importante salientar as especificidades epistemológicas de cada teoria, de 

maneira a clarificar a distância entre o interacionismo  construtivista de Jean Piaget e o 

sócio interacionismo proposto por Vygotsky. 

Na abordagem interacionismo construtivista de Piaget ele afirma que o 

desenvolvimento é construído a partir de uma interação entre o desenvolvimento 

biológico e as aquisições da criança com o meio, enquanto na abordagem sócio 

interacionismo de Vygotsky ele afirma que o desenvolvimento humano se dá na relação 
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de trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação. 

(PALANGANA,2001,p.13-106) 

Piaget desenvolveu sua teoria num período em que os estudos da psicologia 

estavam sendo orientados por três teorias, dentre elas destaca-se a teoria Behaviorista, 

que defendia que a Psicologia não deveria estudar processos internos da mente humana, 

mas sim o comportamento, pois este é visível, considerando o ser-humano como 

qualquer outro organismo vivo: 

Neste sentido, o behaviorismo negligencia a capacidade de 

simbolização humana, tal como esta manifesta no 

comportamento intelectual, emocional, linguístico e etc. 

(PALANGANA,2001,p.17) 

 

Embora tenham sido desenvolvidas outras teorias posteriores a behaviorista, 

cognitivista e sócio interacional , muitos ainda se apropriam delas  em suas práticas de 

ensino e aprendizagem. 

 

1.3 Conceito de Políticas Públicas educacionais e a elaboração da Lei de Diretrizes 

e Bases e a relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

As Políticas Públicas interagem com todos os grupos de necessidades da 

sociedade civil, que se denominam Políticas Sociais. Estas Políticas determinam o 

padrão de proteção social implementado pelo Estado, que tem como princípio a 

redistribuição dos benefícios sociais. Dentre eles o direito à educação, e para que este 

direito seja garantido com qualidade e de forma universal é implementada a Política 

Educacional, e uma das principais fonte de implementação da educação nacional e das 

políticas que assim as define é a  Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) foi sancionada em 1996, pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso. É o documento que normatiza a educação no Brasil que foi 

aprovada pelo congresso nacional no dia 17 de Dezembro de 1996 e entrou em vigor no 

dia 23 de dezembro de 1996. 

Os PCNs surgiram como forma de fazer valer o que está escrito na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB); começaram a ser elaborados em 1995 e foram concluídos em 

1997, Os PCNs foram elaborados para auxiliar os  professores ,já que a LDB 94/95-96 

estabelecia que a formação de professores, na educação infantil e anos iniciais se daria 

em nível superior. 
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1.4 Problemática do ensino de língua inglesa nas escolas públicas 

  

A problemática do ensino de  língua  inglesa nas escolas  públicas se estabelece 

por meio do fracasso da educação fornecida às classes subalternas, ou seja, menos 

favorecidas economicamente e que, por isso, dependem exclusivamente da educação 

fornecida pelo estado, pois segundo Moita Lopes,1996,p. 66 afirma que: 

 

as chamadas Ciências Humanas(Psicologia, Sociologia e Educação) 

têm colaborado na criação de conceitos de fundo ideológicos que 

mascaram o fracasso da escola como fracasso do aluno. Ora o déficit 

do aluno é  linguístico( e sua linguagem tem sido extremamente 

culpada por seu insucesso escolar), ora  o déficit é cultural( e o 

contexto cultural da criança é a causa de seu fraco desempenho 

escolar). 

 

Percebemos isso ao analisar a  problemática da situação de déficit linguístico e 

cultural que tem sido visto em nossos alunos das escolas públicas, que  é a  questão da  

aptidão para  aprender língua inglesa, embora  um dos grandes  fatores que influenciam 

na desmotivação desses alunos  venha  por  parte  dos professores, pois a  maioria dos 

professores não acredita no  talento e  na capacidade de seus alunos em aprender língua  

inglesa. 

No entanto é necessário  investigar o que se entende  por  aptidão para aprender  

língua  inglesa, pois a  noção desse termo  pode ser relacionada com a  ideia de algumas  

pessoas aprenderem e  outras  não. Pelo fato  de ser considerada uma  habilidade  é  

normal que  a  aptidão seja  vista como um dom, como tocar  guitarra ou dançar  hip-

hop como qual uns  foram agraciados e  outros  não:  

 

A pesquisa sobre  aptidão para  aprender LE fortaleceu-se  nos 

Estados Unidos pela necessidade de se selecionarem para o exercito, 

através de testes, pessoas para serem treinadas em LEs que pudessem 

mais  facilmente aprender de modo a otimizar a força de 

trabalho.(MOITA LOPES, 1996,p.76) 

 

Nesse sentido acreditamos que  a explicação para  justificar os  julgamentos  por  parte  

de alguns  professores  das escolas  públicas  sobre  a inabilidade  dos alunos  das classes  

subalternas para o ensino/ aprendizagem de língua inglesa ,está relacionado ao que chamamos 

de desigualdade entre as classes sociais. 
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Diante disso entende-se que é  urgente que se  mude a  postura do professor em 

relação ao aluno, pois os  professores das escolas  públicas devem concentrar seus  

esforços em salas de aula de modo que o aluno possa  entender verdadeiramente  todo o 

conteúdo livre de  conceitos ideológicos e científicos , pois as crenças devem dar lugar  

à  reflexão: 

 

A problemática do ensino de LEs nas escolas públicas necessita de  

uma  solução para que se revitalize a profissão e para que seja 

assegurada ao aluno a  aprendizagem de LE, vista aqui como mais um 

instrumento na  sua luta  por  mudanças na  sociedade. Como a 

sociedade capitalista encerra relações de contradição entre opressores 

e oprimidos, também presentes na escola, há meios no contexto 

escolar a serem explorados para a transformação social. É necessário 

porém que se trabalhem esses meios na  direção da mudança  social. 

(MOITA LOPES, 1996,p.76) 

 

 

Portanto o papel do professor das escolas  públicas  é representar o poder desse 

capital ausente, e sua consequente atitude em relação aos alunos das classes subalternas 

é de extrema  importância, pois o professor  é o principal responsável  pelo sucesso de 

ensino- aprendizagem do aluno, e sua atuação em sala determina o desempenho desses 

alunos. Dessa forma é  importante ressaltar que a qualidade de um  sistema educacional 

jamais será maior que a  qualidade de seus  professores, pois não existe estudo de 

qualidade sem um bom professor, pois  um bom professor é capaz de fazer  qualquer 

aluno aprender. 
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2 Apresentação dos Métodos de ensino em Língua Inglesa 

 

Neste capítulo apresentaremos a definição teórica de métodos de ensino de 

língua inglesa ,quando foram desenvolvidos e suas principais características, embora 

existam vários métodos de ensino de línguas utilizados ao longo da historia, optamos 

por apenas três: Método Direto, Método Áudio-Lingual e o Método- Silencioso, para 

apresentar uma reflexão a respeito das principais características  e abordagens de ensino 

de línguas estrangeiras contextualizando-os com as teorias de ensino aprendizagem que 

os fundamentam. 

 

2.1 Método direto 

 

Abordaremos  o conceito do  Método Direto The Direct Method ,que se originou 

na França mas também foi acolhido pela Alemanha em 1900 e só foi chegar ao Brasil 

por volta de 1930,que  recebe esse nome “Método Direto” por manter uma conexão  

direta com a língua alvo; sem fazer o uso da língua materna.  

A principal característica estabelecida  pelo método direto é  trabalhar a  

habilidade áudio –oral , pois essa habilidade pode ser utilizada como um exercício que 

precede a escrita, com  ênfase na exclusão da  língua materna em sala de aula , pois  o 

foco principal desse método é o contato direto com a língua que se estuda. 

Segundo Larsen Freeman (2000,p.3 apud MOURÃO,2012,p.58-59) “the Direct 

Method has one basic rule: no translation is allowed”. 
2
Diante disso entende-se que o 

objetivo principal deste método é desenvolver a capacidade de comunicação do aluno, 

que enfatiza que apenas a língua alvo deve ser utilizada nas aulas, que por sua vez não 

necessita do uso da língua materna. Sendo assim devemos ressaltar que as aulas 

ministradas com a utilização deste método “The Direct Method” o foco principal é a 

fala. 

2.2 Método Áudio lingual  

 

O método áudio lingual foi desenvolvido durante a segunda guerra mundial, 

para que os americanos dos Estados Unidos pudessem entender a língua dos inimigos, e 

                                                           
2” O Método Direto tem uma regra básica: não é permitido tradução”.(tradução nossa) 
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para eles se comunicarem com os países aliados, através disto criou-se  o curso ASTP ( 

The Army Specialized Training Program) que por volta de 1950 passou a ser chamado 

de método áudio lingual. (OLIVEIRA, 2014) 

As principais características do  método áudio lingual visam a trabalhar a ênfase 

na linguagem falada e na pronuncia , no caso por meio da repetição, memorização de  

palavras, frases e imitação. No entanto este método omite a leitura e a escrita por 

acreditar que causa efeitos negativos na pronuncia. 

Conforme a perspectiva behaviorista, (MOURÃO, 2012, p. 61) afirma que o 

método áudio lingual tem em sua abordagem conceitos teóricos da Psicologia 

behaviorista, a qual entende os processos cognitivos como processos de formação de 

hábito, onde são necessários estímulos, esforços e respostas para que dado 

conhecimento se internalize na mente do estudante. 

 

2.3 Método Silencioso   

 

O método silencioso foi desenvolvido por Gattegno (1911-1988), (LARSEN- 

FREEMAN, 2000), que através de estudos observou como os bebês aprendem  uma 

língua, e concluiu que  o processo de  aprendizagem é iniciado por nós mesmos através 

de estímulos , motivações , intuição, criatividade, consciência etc.  

Uma das principais características do método silencioso também chamado de 

The Silent Way é a construção da valorização do silêncio, pois Gattegno enfatiza que a 

chave para aprendizagem de uma língua não esta necessariamente no exterior, e sim no 

interior do próprio aprendiz, que já dispõe dessa  ferramenta. 

É importante ressaltar  a importância desses métodos na aquisição de  outra  

língua, pois eles  apresentam metodologias que  desenvolvem a capacidade  de ensino-

aprendizagem do aluno em  língua inglesa. No entanto vale lembrar que esses  métodos 

antecedem aos PCNs e serviram como base para  a elaboração dos PCNs.  

Nesse  sentido  a relação entre os métodos silencioso, direto e  o áudio-lingual é 

o desenvolvimento da capacidade de leitura, escrita, áudio-oral, para que o aluno possa 

expandir seus horizontes, para que ele possa aprender além da  língua  outras culturas. 

No próximo capitulo apresentaremos o questionário elaborado com base nos 

PCNs, análise dos resultados obtidos e  por fim as considerações finais. 
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3 Apresentação do questionário 

 

A pesquisa feita para os cinco professores de Língua inglesa nas escolas públicas 

do Ensino Fundamental de Barretos ocorreu por meio de um questionário composto por 

dez questões discursivas com base nos PCNs.  

E por meio do questionário respondido pelos professores procuramos analisar o 

conteúdo das informações de cada professor, afim de comparar o conceito  que eles tem 

em relação à  língua  inglesa e  os métodos que eles  utilizam em sala de aula .  

As perguntas foram elaboradas com a intenção de comparar as metodologias 

utilizadas pelos professores com o que está  previsto nos PCNs, e por uma questão de 

ética os nomes dos professores não serão expostos, nesse sentido eles serão 

identificados por meio de números que equivalem de um  a cinco. E as questões 

elaboradas e  propostas foram as seguintes: 

 

1. O que você pensa sobre a obrigatoriedade do ensino de língua inglesa?  

2. Na sua opinião qual o papel da língua estrangeira nas escolas públicas? 

3. Qual a importância do ensino da língua inglesa no ensino fundamental ? 

4. Quais são os desafios de ensino e aprendizagem na utilização de uma língua 

estrangeira (Inglês) ? 

5. Qual é a contribuição do professor de língua estrangeira na construção da 

cidadania? 

6. Qual é a abordagem do ensino da língua estrangeira conforme os PCNs ? 

7. Na sua opinião, qual é a metodologia mais eficaz para  o ensino da  língua 

inglesa? 

8. Como você avalia o interesse demonstrado pelos alunos durante as aulas de 

inglês?   

9. É possível utilizar outros métodos de ensino juntamente com o material didático 

estabelecido pela escola? 

10. Na sua visão de docente, é preciso modificar o ensino de língua inglesa? Qual é 

a sua sugestão... 
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O questionário foi elaborado para que  os professores respondessem cada  questão 

sobre o ensino de língua  inglesa conforme os  PCNs. A princípio ao recebe-lo
3
 ficaram 

meio apreensivos em relação as  perguntas ,mas quando dissemos que  não revelaríamos 

seus  nomes por questão de ética, sentiram-se mais a vontade para poder responder .     

 

3.1 Análise dos resultados obtidos 

 

Na primeira questão que narrava sobre a obrigatoriedade do ensino de língua 

inglesa conforme os PCNs, os cinco professores pesquisados responderam que a 

obrigatoriedade do ensino de língua inglesa é altamente necessária, pois os alunos só se 

preocupam em aprender uma segunda língua quando vão ingressar em suas carreiras 

profissionais e o trabalho exige uma segunda língua. E enfatizaram que deve haver 

mudança no sistema educacional, pois é preciso incentivar os alunos desde pequenos 

para que  possam aproveitar melhor as oportunidades futuras. De acordo com o fato 

afirmado pelos professores percebemos que eles veem uma importância no aprendizado 

da língua estrangeira pelos alunos, mas também percebe-se que os alunos não, os 

alunos, enquanto adolescentes não enxergam possibilidades de uso para a língua em seu 

cotidiano então tendem a recusar o aprendizado, somente com uma maior maturidade e 

uma visão de mundo diferente percebem que o aprendizado que antes desprezavam, 

agora faz falta. 

Na segunda pergunta que questionava sobre a opinião do papel da língua 

estrangeira nas escolas públicas, a maioria dos professores respondeu que o papel da LE 

nas escolas públicas  é ampliar os horizontes dos alunos, apresentar além da língua 

outras culturas, outros hábitos, países, enfim motivar a comunicação entre as nações, e 

que embora esse seja o papel da LE para aprendizagem do aluno  ,muitas escolas da 

rede pública aplicam o ensino de LE de qualquer maneira, não se importando nem de 

aplicar alguns métodos proposto pelos PCNs e fazendo com que o aluno se mostre 

desmotivado e desinteressado em aprender uma nova língua. Seria correto atribuir essa 

culpa à escola? não, embora a escola pública seja a responsável por fornecer as apostilas 

impostas pelo governo para o ensino- aprendizagem dos alunos na sala de aula, pode-se 

dizer que a falta de um conhecimento aprofundado em  língua inglesa por parte do 

                                                           
3
 As respostas sobreo questionário dos professores pesquisados estão anexadas ao final do trabalho, 

intituladas: Professor 1 ao Professor 5 
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professor seja um dos grandes fatores do problema do ensino de língua inglesa nas 

escolas públicas. 

Na terceira pergunta que falava sobre a importância do ensino de língua inglesa 

no ensino fundamental, quatro dos cinco professores responderam que no Ensino 

Fundamental a criança tem condições de fazer aquisição de uma segunda língua, 

ampliando seu vocabulário e suas construções sintáticas e quanto mais cedo se ensina 

um idioma a uma criança, mais condições ela terá de aprender e apreender o conteúdo, 

enquanto um dos cinco professores respondeu que se o professor inicia a inserção de 

uma nova língua precocemente, a criança pode desanimar-se por conta dos longos anos 

de curso. Com base nas respostas dos quatro professores, concordamos que a criança 

não só  deve iniciar o processo de aquisição de uma nova língua precocemente, como 

tem capacidade de aprendê-la, pois por meio desse  processo a criança consegue estar 

apta em meio à sociedade. 

Na quarta questão os professores responderam que o grande desafio é fazer os 

alunos  verem a importância daquilo que está sendo estudado, pois a maioria dos alunos 

acredita que nunca precisarão falar fluentemente. No entanto a capacidade de alguns 

professores para ensinar língua inglesa acaba prejudicando o aprendizado do aluno, pois 

alguns professores tem dificuldades na pronúncia e focalizam mais a gramática em suas 

aulas, resultando em uma aula fora de interesse por parte do aluno. Devido a isso o 

aluno acredita que a língua inglesa não seja tão importante para sua futura carreira 

profissional. 

Na quinta pergunta os professores pesquisados responderam que  o professor é a 

peça fundamental na construção da cidadania, pois é por meio dele que o aluno tem o 

primeiro contato com a língua inglesa, sendo que por meio dessa língua o aluno abre 

seus horizontes para novos conhecimentos, novas relações e novas oportunidades no 

mercado de trabalho, no entanto é fundamental que os professores apliquem um ensino 

de qualidade para que os alunos possam ingressar em meio à sociedade.  

Na sexta questão, que se refere à abordagem do ensino de língua estrangeira 

conforme os PCNs, os professores responderam que a abordagem é desenvolver 

competências de leitura e escrita por meio de situações de aprendizagem 

contextualizadas ,ou seja, apropriando o uso real do dia a dia e seus significados, mas 

pode-se dizer que esta abordagem pode utilizar situações do cotidiano. 

Na sétima questão eles responderam que devemos trabalhar o conteúdo 

gramatical e apresentar o seu uso em vídeos ou letras de músicas. De acordo com as 
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respostas dos professores, esta maneira de apresentar essa metodologia utilizando 

vídeos ou letras de músicas para os alunos pode ser interessante para focar a atenção 

deles nas aulas, porém seria interessante relacionar essa metodologia com o método 

áudio-lingual, pois o ensino ficaria mais aplicável , pois este método visa a linguagem 

falada, pronúncia por meio de repetições e memorizações de palavras e frases, sendo 

que este método omite a leitura e escrita por acreditar causar efeitos negativos na  

pronúncia. Portanto, por meio deste método podemos fazer até mesmo o menos 

aplicado dos alunos guardarem algo que aprenderam em sala, pois a repetição tende a 

ficar gravada no cérebro. 

Na oitava pergunta os professores responderam que os alunos se mostram pouco 

interessados, pois alguns  julgam engraçado, a pronúncia e têm vergonha de treinar, 

muitos não acreditam que isso será utilizado fora da escola e outros dizem que duas 

aulas semanais é tempo insuficiente. Dessa maneira, a grande maioria  dos alunos 

estuda inglês apenas na escola, mas o desinteresse do aluno na maioria das vezes é por 

causa do ensino aplicado por alguns professores, que na  maioria das vezes por não 

terem um conhecimento aprofundado e domínio na matéria de língua inglesa, tanto na  

escrita quanto na  pronuncia grande parte dos  professores acabam aplicando apenas o 

conteúdo da apostila fornecida pela escola, ocasionado o desinteresse, desmotivação e 

prejudicando o ensino- aprendizagem de língua inglesa desses alunos. 

Na penúltima questão que perguntava se é possível utilizar outros métodos de 

ensino juntamente com o material didático estabelecido pela escola, os professores 

responderam que sim, pois devem ser utilizados filmes com áudio em inglês, vídeos, 

músicas para ouvir ou completar lacunas, etc. Sendo assim é importante ressaltar que a 

tecnologia é um método interessante para  trabalhar com o aluno dentro da sala de aula, 

pois a tecnologia faz parte da vida do aluno atual, e unir educação com a tecnologia 

pode gerar resultados muito bons, mas é preciso saber dosar a tecnologia na sala, pois se  

professor não souber fazer isso, deixa de ser uma  aula produtiva e acaba fugindo do 

foco principal que  é ensinar língua inglesa aos alunos por meio da tecnologia. Desta 

forma é fundamental que se apliquem outros métodos além destes, com a  utilização da 

tecnologia por meio de filmes, áudios para obter a motivação desses alunos com a 

aplicação desses novos  métodos e conseguirmos ótimos  resultados, mas sempre com 

dosagem certa. 
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Na última questão que questionava sobre a visão do professor, se é possível 

modificar o ensino de língua inglesa, e qual sua sugestão, os professores responderam 

que sim e sugeriram que durante as aulas de inglês a sala deveria ser dividida em grupos 

menores segundo suas fases de aprendizagem , para que se pudesse treinar mais 

comunicação e listening. Porém entendemos que deve haver uma mudança sim, mas por 

parte dos professores, pois é evidente que os  alunos precisam de um novo tipo de 

ensino, um ensino que os envolva e os permita participarem mais intimamente da aula 

para que haja um melhor aprendizado. Em vista disso, cabe ao professor  atualizar o 

modo de ensinar língua inglesa, pois isso é necessário para que o professor entenda o 

perfil do aluno atual, e para que ocorra essa mudança o primeiro passo seria reavaliar as 

apostilas impostas pelo governo, o segundo passo seria capacitar melhor os educadores 

para que não haja falha na qualificação desses alunos para o ensino aprendizagem de 

língua inglesa, e por fim seria interessante aumentar a carga horária dessa disciplina. 
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Considerações finais 

 

Esta pesquisa foi elaborada  com a intenção de investigar o grau de adesão dos 

professores de Língua inglesa em relação aos PCNs de língua estrangeira do ensino 

fundamental nas escolas públicas de Barretos-SP com o intuito de comparar as 

metodologias utilizadas pelos professores com o que esta previsto nos PCNs. 

 Ao elaborarmos o questionário  e deixar em foco sua principal problemática o 

ensino de  língua inglesa nas escolas públicas de Barretos SP com base  nos PCNs para 

os professores  pesquisados , conseguimos alcançar  nosso objetivo, pois a  pesquisa foi 

direcionada ao conhecimento e aplicação dos professores aos métodos de ensino dos 

PCNs, às suas teorias e suas formas de ensino. Fica claro que todos os  professores que 

participaram da pesquisa conhecem e entendem  acerca dos documentos de PCNs de 

língua estrangeira. 

 A pesquisa abordou também às problemáticas  de ensino dos professores, pois 

em  nossa  análise fica evidente que os educadores  não aplicam todas as metodologias 

dos  PCNs por  não serem obrigatórias e  por conta da  apostila fornecida pela escola, 

adequando alguns aspectos dos  PCNs de  língua estrangeira ao método imposto pela  

instituição, pois são poucos professores que são formados nessa área, por esse motivo a 

maioria dos professores que atuam no ensino da rede pública tentam desenvolver uma  

boa pratica, no entanto não conseguem por não terem um conhecimento aprofundado no 

domínio da língua, porém cabe ao professor atualizar o modo de ensinar língua inglesa, 

pois é necessário para que  o professor entenda  o perfil do aluno atual, e para que haja 

essa mudança, são necessários três passos: o primeiro passo seria reavaliar a apostila 

imposta pelo governo, o segundo passo seria capacitar melhor os educadores para que 

não haja falha na qualificação desses alunos para o ensino- aprendizagem de língua 

inglesa, e  por fim aumentar a carga horária da disciplina de língua inglesa. 

 Nesse sentido é  importante ressaltar que de acordo com o que está  previsto nos 

PCNs, as aulas de língua estrangeira podem ser extremamente ricas, de modo que o 

aluno possa reconstruir sua carga cultural e linguística, pois nos PCNs são mencionadas 

diversas contribuições de uma educação voltada aos interesses do aluno, tais como: 

expansão das habilidades comunicativas, compreensão das diferentes formas de 

comunicação e da variabilidade dialetal, adequando  no ambiente em que o aluno é 

inserido. 
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 Podemos observar a partir dos questionários que diferentemente dos resultados 

que eram esperados quanto ao conhecimento dos  professores sobre os  PCNs, eles 

apresentaram um pouco de familiarização sobre este, porém, nada tão aprofundado. 

 Apesar de todas  as divergências  apontadas, acreditamos que este trabalho 

serviu como reflexão para a comunidade docente e acadêmica , pois os resultados  

obtidos com nosso trabalho serviram de motivação para que  professores de língua 

estrangeira e futuros professores de letras possam contribuir com a melhoria  do ensino 

de  língua inglesa nas escolas da rede pública, mesmo que seja minimamente. No 

entanto acreditamos que é de suma importância que se inicie  um processo de 

transformação no ensino de língua inglesa nas escolas públicas, para que ocorra essa 

melhoria. 
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