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Ao longo de toda a história da humanidade, o ensino–aprendizagem de línguas 

estrangeiras (doravante EALE) sempre esteve presente como um elemento 

necessário para o intercâmbio do comércio, da política, da ciência e da cultura entre 

os povos. O resultado da busca em se aprender uma LE foi a criação e a evolução de 

abordagens de ensino voltadas para a melhoria do EALE e para as demandas de 

mercado. 

 No âmbito da língua inglesa, na última década, o pensamento que tem 

predominado no país acerca da função da aprendizagem de tal língua está vinculado 

à questão do prestígio social e ao desenvolvimento de competência profissional que 

um indivíduo alcança ao aprendê-la (Moita Lopes, 1996). Mais do que nunca, os 

meios de comunicação de massa têm propagado a importância do conhecimento da 

língua inglesa para os negócios, o trabalho e a pesquisa, entre outros aspectos.  

 Uma breve análise nos mostra que, devido à globalização da economia – 

criticada nos últimos tempos por diversos grupos e instituições sociais –, houve um 

aumento no volume de investimentos externos e no número de importação e 

exportação de bens de consumo e matéria-prima. Para muitos executivos, tornou-se 

fundamental saber inglês, pois, muitas vezes, eles têm de negociar com clientes 

estrangeiros. Da mesma forma, técnicos qualificados de montadoras de automóveis e 

eletrodomésticos em geral se vêem com a tarefa de ler manuais escritos em língua 

inglesa para ajustar peças que foram construídas no exterior (Época, 2000). Até no 
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nosso cotidiano deparamo-nos com manuais escritos em inglês. No campo da 

pesquisa, o conhecimento da língua inglesa tornou-se um dos requisitos para que se 

possam cursar alguns programas de Pós-Graduação. Também é bastante utilizada 

nas revistas científicas especializadas e nos encontros acadêmicos. A Internet, as 

TVs por assinatura, as revistas estrangeiras e o turismo são outros elementos que 

fortalecem a necessidade de se aprender inglês.  

 Com tanta ênfase na importância de se aprender inglês, que em razão disso, 

está adquirindo o status de língua internacional, percebemos que houve um aumento 

no número de escolas particulares, de cursos especializados e de programas de 

treinamento para empresas voltados para o ensino dessa língua. Compreendemos, 

também, que a prioridade dada à aprendizagem de língua inglesa começa a 

repercutir em públicos com diferentes necessidades, fazendo surgir, assim, novos 

cursos adaptados, como, por exemplo, cursos para usuários de computadores, 

empresários, profissionais de turismo, acadêmicos, entre outros programas que são 

desenvolvidos para atender a essa crescente demanda de se adquirir uma LE, em 

especial a língua inglesa.  

 Indo além do que foi exposto acima, acredito que, para se aprender realmente 

uma língua, não importa qual motivo, deve ser aliado o aprendizado do sistema da 

língua com a cultura daquele ou daqueles povos que falam a língua estrangeira. Por 

cultura quero dizer “ todo um estilo de vida de um povo ou grupo. Neste contexto, 

cultura inclui todas as práticas sociais [grifo meu] que unem um grupo de pessoas, 

distinguindo-o dos outros” (Montgomery e Reid-Thomas, 1994:05). O entendimento 

de uma LE deve ir além da aquisição e compreensão das regras gramaticais da 

língua alvo e partir de um conhecimento do povo dessa língua. Só assim, alguém 

será capaz de compreender de fato o jeito de falar de determinado povo. No 

momento em que o aprendiz percebe a língua como uma atividade interacional – que 

expressa ao mesmo tempo em que constrói a identidade social, as crenças, as 

instituições sociopolíticas e as artes de um povo, entre outros segmentos culturais – 

é que ele vai melhor compreender, por exemplo, a utilização dos tempos verbais, a 
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colocação de pronomes e o sentido de certas figuras idiomáticas. Tudo isto também 

contribuirá para que o aprendiz se sinta mais à vontade com o “novo mundo” do 

qual ele se está aproximando, eliminando qualquer tipo de desconforto com a LE e 

com o ambiente de sala de aula de LE. Essa maior atenção às questões socioculturais 

no ensino aprendizagem de LE, a meu ver, é um dos caminhos que leva os 

aprendizes à motivação, à auto-estima e à baixa ansiedade, fatores que, nas palavras 

de Krashen (1982:31), “estão diretamente ligados à aquisição e não ao aprendizado”. 

Também segundo Krashen (1982), a aquisição de uma LE é um processo que ocorre 

no subconsciente e que se assemelha ao modo pelo qual crianças adquirem a língua 

materna. É um aprendizado implícito, informal e natural que se dá com mais 

facilidade em um contexto de segunda língua do que em contexto de LE. Deve-se, 

então, promover um maior contato dos aprendizes com as práticas sociais da língua- 

alvo. 

 Paralelamente à "febre" de aprender inglês e à questão do contato cultural no 

aprendizado da língua-alvo, sabemos que apenas uma minoria da população 

brasileira tem acesso a cursos de ensino de LE e poucos utilizam a língua inglesa 

como meio de comunicação tanto dentro como fora do País. Ao analisarmos a 

situação do Nordeste brasileiro diante dessa perspectiva econômica, vemos que o 

acesso de grupos exclusivos a tais cursos colabora ainda mais para o abismo social 

existente entre excluídos e não-excluídos. Conforme admite o próprio governo, 

 

 o descaso das elites brasileiras com a educação das massas 

é a face mais perversa – porque auto-reprodutiva – da 

injustiça social. A décima economia do mundo chega às 

vesperas do século XXI com indicadores educacionais que 

colocam o Brasil em situação desvantajosa dentro da 

própria América Latina e são o principal obstáculo, a longo 

prazo, para a redução da pobreza e da exclusão social 

(Ministério da Educação, 2000: 07). 
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 Apenas identificar o problema é insuficiente, e é com base no que foi exposto 

que muitos questionam ora a necessidade ora a qualidade do ensino de língua 

estrangeira em escolas públicas de ensino médio, principalmente no Nordeste do 

País. A necessidade de ensino de LE com qualidade está no fato de sabermos que 

não se estuda uma LE apenas por ela estar cercada de prestígio social. Independente 

de estar na moda ou de ser a língua da globalização, a aquisição de uma LE é 

importante para o desenvolvimento da própria identidade e cidadania do aprendiz. 

De acordo com Silveira (1999: contracapa), 

 

Aprender e ensinar línguas estrangeiras [...] pode fazer parte 

de um grande projeto humanizador da educação lingüística: 

promover o diálogo intercultural entre as nações, estimular 

o respeito às identidades culturais e facilitar a socialização 

dos conhecimentos produzidos nos quatro cantos do mundo. 

Nesse sentido, a verdadeira globalização deve ser um 

processo de humanização, de alargamento dos horizontes 

comunicacionais do ser humano e não um processo de 

dominação econômico-cultural e de exclusão social. 

 

Ampliando esta idéia, cito Moita Lopes (1996:43): 

 

Todas as disciplinas devem colaborar para fazer o educando 

chegar mais perto de si mesmo, isto é, entender melhor o 

seu papel político, social e histórico. A aprendizagem de 

uma LE, ao contrário do que podem pensar alguns, fornece 

talvez o material primeiro para tal entendimento de si 

mesmo e de sua própria cultura, já que facilita o 
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distanciamento crítico através da aproximação com uma 

outra cultura. 

 

 Porém, segundo o mesmo autor, é inegável que a qualidade de ensino deixa a 

desejar, especialmente em escolas públicas de ensino médio, nas quais, apesar de o 

ensino de LE ser obrigatório, não há uma discussão mais aprofundada entre os 

responsáveis da área acerca das reais funções sociais para a aprendizagem de LE e 

da melhor maneira de considerá-las a partir do contexto em sala de aula. Em muitos 

casos, existe, na verdade, falta de preparo profissional do professor de LE para 

articular tais idéias de ensino. Certamente são poucos os professores de LE que têm 

oportunidade de analisar suas aulas de forma mais investigativa, tentando apontar os 

erros e acertos, tanto no que diz respeito ao conteúdo quanto à interação entre 

professor e aluno, para com isso melhorar a qualidade de ensino; poucos têm a 

oportunidade de passar por uma atualização de conhecimentos (indo a congressos, 

participando de mesas-de-trabalho) e dividir suas descobertas com colegas 

profissionais.  

Por essa e outras razões é que alguns estudiosos no Brasil se têm empenhado 

em reavaliar a posição do ensino–aprendizagem de LE nas escolas brasileiras, 

utilizando, para tanto, correntes teóricas que se prestam a tal questionamento sob 

diversos ângulos, como, por exemplo, a questão pedagógica, a didática, a lingüística 

e a interacional entre outros enfoques voltados para EALE.  

Há, mais especificamente, abordagens teóricas que têm como foco de estudo 

as relações da língua e seus usuários tanto em conversações naturais quanto em 

contextos institucionais, como o de sala de aula2. Nesses casos, além das 

                                                 
2Considero conversações naturais aquelas que, segundo Marcuschi (1991), ocorrem de forma 
“espontânea e livremente no dia-a-dia, sem qualquer tipo de imposição institucional ou por força de 
alguma situação..." (p. 88). Conversações em contextos institucionais ou interações institucionais 
são aquelas que, segundo Drew & Heritage (1992), são guiadas pela tarefa ou trabalho dos 
interlocutores e nas quais pelo menos um dos participantes envolvidos está caracterizado, naquele 
momento, como um representante formal de uma instituição. As entrevistas psiquiátricas, as 
entrevistas jornalísticas, as consultas médicas, os julgamentos e as salas de aulas são alguns 
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preocupações com fatores como a abordagem utilizada, o material didático, as 

técnicas de ensino e os recursos audiovisuais, várias pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas sobre tópicos que dizem respeito à interação verbal em sala de aula de 

LE. Acompanhando o pensamento de vários estudiosos, em especial de Brait 

(1995:195), é possível afirmar que interação verbal ou discurso interacional é um 

componente do processo de comunicação cuja dinâmica se constitui na tentativa dos 

interagentes “... de organizar a fala de maneira a compreender e de se fazer 

compreender. Isso implica a mobilização, além do instrumental lingüístico oferecido 

pela língua enquanto sistema, de normas e estratégias de uso que se combinam com 

outras regras culturais, sociais e situacionais, conhecidas e reconhecidas pelos 

participantes do evento conversacional”.  

 A ênfase na natureza discursivo-interacional de um contexto tem sido o cerne 

de investigação de pesquisadores nas áreas de Análise do Discurso (francesa e 

anglo-saxã), Lingüística Aplicada, Análise da Conversação, Sociolingüística 

Interacional e Etnografia da Comunicação, entre outros campos que estudam a 

linguagem relacionada às práticas sociais humanas. 

Nos últimos tempos, essas correntes têm fortalecido a idéia de uma 

abordagem de ensino sócio-interacionista da linguagem ao envolver diversos 

gêneros textuais de diversas fontes como materiais para aulas em língua estrangeira. 

Algumas propostas de atividades serão trabalhadas em sala de aula durante o mini-

curso, integrando teoria e prática de ensino de inglês como língua estrangeira. 

 

                                                                                                                                                     
exemplos de tipos de interações institucionais. Um contexto institucional caracteriza-se pela 
elaboração e difusão de regras, crenças e valores criados e consolidados por meio da interação 
social, que proporcionam às organizações legitimidade e suporte contextual (DiMaggio e Powell, 
1983; Meyer e Scott, 1992). As estruturas institucionais mudam em função de variáveis 
internacionais, nacionais ou locais, como, por exemplo, crenças teóricas e religiosas, oportunidades 
igualitárias, taxas etc. (Clegg, 1999; Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes, 1999). 


