
O QUE ENSINAR EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

• O ENSINO DE INGLÊS DEVE SER FOCADO EM SITUAÇÕES REAIS DE USO DA 
LÍNGUA E LEVAR OS JOVENS A CONHECER OUTRAS CULTURAS

A motivação  é  muito  importante  para  o  aprendizado  de  qualquer  língua  estrangeira.  A 
contextualização das informações é essencial para tornar o conhecimento efetivo e significativo. 
Muitas aulas, no entanto, ainda estão presas aos exercícios gramaticais. O desafio é aproximar o 
idioma estudado da realidade dos alunos, levando a uma nova percepção da natureza da linguagem 
e de como ela funciona. 

"A língua estrangeira deve ser um meio de aproximar o aluno de outras culturas", defende 
Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (USP). A internet, de acordo com Fátima, facilitou o contato com outras 
culturas e a garotada tem acesso ao espanhol em sites de notícias, por exemplo.

A motivação  é  muito  importante  para  o  aprendizado  de  qualquer  língua  estrangeira.  A 
contextualização das informações é essencial para tornar o conhecimento efetivo e significativo. 
Muitas aulas, no entanto, ainda estão presas aos exercícios gramaticais. O desafio é aproximar o 
idioma estudado da realidade dos alunos, levando a uma nova percepção da natureza da linguagem 
e de como ela funciona. 

• Leitura e audição para a classe
• A leitura de textos e  audição de músicas,  diálogos,  entrevistas,  filmes,  desenhos, 

documentários etc. 
• A audição é uso social de músicas e sites internacionais que ajudam a entender a 

lógica e os empregos da língua.
• Com a sonoridade e a estrutura da língua e o aluno é capaz de reproduzi por escrito e 

oralmente o que ele esta aprendendo. 

• Uso social da língua
• Significa empregar diferentes recursos para entender as práticas sociais de leitura e 

escrita - como seguir as instruções de um videogame - e estimular a participação 
nelas. 

• A sensibilização para a existência de outras línguas e perceber que muitas palavras 
estrangeiras  estão  presentes  no  cotidiano.  Aprende  também  a  usar  a  linguagem 
formal e a coloquial, bem como gírias e expressões idiomáticas, conforme a situação. 

• Propor a utilização de palavras e expressões estrangeiras incorporadas ao dia a dia e 
reproduzação de situações em que os jovens tenham de lidar com o idioma - na 
audição de músicas e ao usar programas de computadores, por exemplo.



• Produção de textos
• O  que  o  aluno  aprende de  acordo  com  os  gêneros  trabalhados,  possa  compor 

situações semelhantes com pequenas textos, além de ampliar o vocabulário. Além 
disso,  possa se comunicar  utilizando cada vez mais  detalhes  de descrição,  o que 
melhora sua competência linguística e comunicativa. 

• Nesse  trabalho  você  pode  sugerir  a  utilização  de  pôsteres  ou  outras  peças 
publicitárias como base para a elaboração de materiais similares. O trabalho pode ser 
feito em duplas e em grupos.

• Comunicação oral
• A aplicar  na  prática  o  que  está  aprendendo.  Com base  nisso,  supera  a  inibição 

natural, ganha desenvoltura e percebe que o aprendizado se dá por tentativa e erro. 
• Como propor. Para gerar expectativas sobre o conteúdo a ser desenvolvido, o ideal é 

apresentar o ponto de partida de cada aula.  Em seguida,  é produtivo promover o 
diálogo, incentivar os cumprimentos ao entrar em sala e ao término da aula e pedir 
que os estudantes falem sobre o cotidiano. O que todos fizeram no fim de semana? 
Alguém foi ao cinema? Viram quais filmes? Assistiram a algum reportagem na TV 
sobre um fato em evidência na mídia? Para despertar a curiosidade,  é importante 
fazer uma análise das necessidades e dos desejos de aprendizagem deles e satisfazer 
as  que  se  encaixarem  no  planejamento,  sempre  lembrando  o  uso  de  recursos 
audiovisuais para evitar fazer traduções.
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