
A frase “Se você é capaz de 
falar, é capaz de ensinar” 
motivou a milhares de jovens 
a viajar o mundo e a ensinar 

inglês como a segunda língua. Es-
colas de inglês de diversas partes do 
mundo, nas décadas de 1960 a 1970, 
fl oresceram com o infl uxo de falan-
tes nativos que receberam um livro 
com as coisas “corretas” que tinham 
de dizer e fazer.

No fi m da década de 1970, em um 
mundo cada vez mais globalizado, 
a necessidade de se comunicar e 
superar as barreiras da linguagem 
se tornou indispensável. Isso levaria 
ao desenvolvimento de um campo de 
pesquisa completamente novo que, 
com o tempo, mudaria o funciona-
mento das classes de um segundo 
idioma e, até certo ponto, a maneira 

de os alunos aprenderem um novo 
idioma.

Neste artigo, examinaremos 
alguns aspectos importantes de 
pesquisa que infl uenciaram nossa 
compreensão sobre como ocorre o 
processo de aquisição do segundo 
idioma. 

Conhecendo o idioma
O salmista declara: “Graças Te 

dou, visto que por modo assombro-
samente maravilhoso me formaste” 
(Salmo 139:14, RA)1. Um dos atribu-
tos mais distintivos que Deus confi ou 
ao ser humano é a capacidade inata 
de adquirir a linguagem a fi m de 
comunicar seus pensamentos e sen-
timentos. 

Por séculos, pesquisadores têm se 
impressionado com o modo como 

crianças, sem instrução formal, 
aprendem a linguagem do contexto 
em que vivem. De acordo com pes-
quisadores, esse processo de apren-
dizado ou assimilação da linguagem 
começa nas primeiras semanas de 
vida, e continua até a idade de cinco 
ou seis anos2. À medida que as 
crianças interagem, começam a fazer 
associações entre os sons que ouvem 
e as ações e movimentos que veem. 
Com o tempo, o balbuciar transfor-
ma-se em tentativas de moldar sons 
em palavras. Miraculosamente, as 
crianças são capazes de conversar 
fl uentemente em seu idioma nativo 
e formar estruturas mais complexas 
que refl etem a fala adulta3.

Assim, o aprendizado do idioma 
nativo da criança nos primeiros 
anos de vida ocorre de maneira 
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que pertence ao nosso idioma e o que 
não pertence.5

Princípios do ensino de idiomas
À medida que pesquisas sobre um 

segundo idioma têm provido ampla 
evidência em apoio a mais implícita 
instrução baseada na comunicação, 
de modo geral foram abandonadas as 
metodologias baseadas na gramática, 
tais como o Método de Tradução- 
Gramática, o Método Audiolinguísti-
co e o Método Direto. Apesar de pes-
quisas ainda estarem provendo novas 
teorias, várias teorias significativas 
surgiram no decorrer dos anos que 
merecem ser analisadas. 

Precisão versus fluência
Aulas baseadas na comunicação 

tendem a enfocar o desenvolvimento 
da comunicação real, enfatizando a 
necessidade de fluidez e espontanei-
dade linguísticas ao usar o idioma, 
em vez de tentar desenvolver a preci-
são de um falante nativo. No passa-
do, falar como os nativos era o alvo 
da maioria dos alunos ao iniciarem 
o estudo de um idioma. No entanto, 
pesquisas indicam que alunos, em 
qualquer estágio de desenvolvimen-
to, podem ser precisos de acordo 
com o nível de desenvolvimento, 

embora não necessariamente tenham 
adquirido a fluência de um nativo. 
De acordo com Richard-Amato, “é 
irrealista esperar que alunos de um 
segundo idioma falem como nati-
vos”.6 Isso é especialmente verdadei-
ro se tentarmos decidir que variante 
do idioma inglês, francês, espanhol 
ou outro idioma é, na verdade, 
o idioma “original”. Britânicos, 
americanos, australianos, canaden-
ses poderiam argumentar que seu 
inglês é “nativo”. O mesmo ocorre 
com diversas outras línguas faladas 
em outras partes do mundo, como o 
francês, espanhol ou alemão.

Recentemente, a Educational 
Testing Services (ETS)7 reconheceu 
a necessidade de desenvolver um 
novo formato para o Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL). 
Esse novo formato, chamado de 
Internet-based Test (iBT), avalia a 
capacidade que tem um estudante de 
se comunicar nas áreas de compreen-
são, leitura, escrita e fala. Embora a 
gramática e o vocabulário não sejam 
diretamente testados, supõe-se que 
o aluno em determinado nível terá a 
habilidade de usar a gramática e vo-
cabulário apropriados para satisfazer 
os padrões.

inconsciente e intuitiva. Ainda 
muito pequenos têm a capacidade 
de distinguir entre unidades sonoras 
de palavras, tais como cão e gato, e 
inconsciente e coerentemente cons-
truir e reconstruir frases e sentenças 
corretas, apesar de não poderem 
explicar corretamente as regras para 
fazê-lo4. Por exemplo, para descrever 
algo, tem poucas dificuldades em 
dizer o grande carro azul. Sabem 
naturalmente que uma pessoa não 
fala azul grande carro, apesar de não 
poderem dar explicação plausível 
para a ordem preferida. 

Conhecer um idioma significa que 
a pessoa desenvolveu a habilidade 
natural de compreender as matizes 
da linguagem, e então inconscien-
temente criar padrões de lingua-
gem originais que são singulares e 
específicos para o tempo e a situação 
exatos nos quais são falados. Signifi-
ca também ser capaz de compreender 
a singularidade do idioma que a pes-
soa ouve. Sabemos instintivamente o 
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Isso, no entanto, não quer dizer 
que em uma aula de idiomas alguma 
análise do idioma, especialmente no 
ensino acadêmico, não seja benéfica. 
Entretanto, quando a instrução de 
um segundo idioma focaliza princi-
palmente os aspectos comunicativos 
do idioma (compreensão, leitura, es-
crita e fala), e a gramática permane-
ce na periferia, os alunos terão maior 
probabilidade de aprender as regras 
do idioma.8 Esse tipo de ensino não 
é sem estrutura; ao contrário, é 
baseado no princípio de que pode ser 
adaptado e ajustado às situações e 
necessidades específicas que profes-
sores de um segundo idioma enfren-
tam diariamente em sala de aula.

Primeiro incorporar, para depois 
expressar

Talvez um dos princípios mais 
lógicos e, no entanto, mais ignora-
dos, é a necessidade de interiorizar o 
idioma para expressá-lo. O aluno de 
segundo idioma precisa desenvolver 
a capacidade de compreendê-lo antes 
de expressar-se nesse idioma. Alunos 
expostos à linguagem apresentada de 
maneira abrangente por seu contex-
to e significado podem “absorver” 
mais prontamente como o idioma é 
construído. Alguns pesquisadores 
até mesmo sugerem que alunos de 
um segundo idioma que leem por 
prazer e se concentram na compre-
ensão do significado são capazes de 
inconscientemente “absorver” como 
o idioma flui e se desenvolve grama-
ticalmente.9 Quando tentam falar ou 
escrever, já processaram e registra-
ram o idioma.

De igual modo, o idioma que é 
“absorvido” primeiro tende a ser 
mais prontamente processado à 
medida que os alunos tenham a 
oportunidade de obter um senso de 
como as palavras fluem. Mais tarde, 
quando começarem, por si mesmos, 
a explorar e expressar a linguagem, 
instrução gramatical mais explícita 
pode ser benéfica, reforçando as 
suposições feitas nos primeiros está-
gios do aprendizado.

Possivelmente uma das mais 
importantes contribuições para o 

campo do aprendizado do inglês foi 
um programa desenvolvido por Ash-
ley Hastings10, professora aposentada 
de TESOL (Teachers of English to 
Speakers of Others Languages) da 
Universidade Shenandoah, em Win-
chester, Virgínia. Baseado no concei-
to de o idioma ser internalizado para 
depois ser expressado, o programa 
oferece oportunidades para os alu-
nos desenvolverem habilidades de 
compreensão antes de lerem, habili-
dades de leitura antes de escreverem 
e habilidades de escrita antes de 
falarem. Não existe expectativa de 
que o estudante se expresse no idio-
ma antes de compreendê-lo, assim 
os alunos são capazes de progredir 
mais rapidamente do que se fosse 
exigido que falassem ou escrevessem 
enquanto desenvolvem habilidades 
de compreensão e leitura.

Materiais práticos
Outro princípio decisivo para o 

aprendizado de um idioma é a prati-
cidade dos materiais de sala de aula. 
A linguagem escrita, frequentemente 
encontrada em livros mais antigos, 
tem expressões que não são usuais, 
estruturadas em forma de diálogos 
e exercícios. Materiais práticos, por 
outro lado, tendem a preservar a 
essência do idioma tendo em vista o 
seu contexto de origem. Embora tre-
chos possam ser simplificados a fim 
de ser compreendidos, sua autentici-
dade é preservada enfocando mais o 
significado do que a estrutura.

Em classes baseadas na comunica-
ção, nas quais materiais práticos são 
utilizados, os alunos são capazes de 
correlacionar materiais e atividades 
com a realidade cotidiana. H. D. Bro-
wn comenta: “Linguagem autêntica 
e tarefas do mundo real capacitam os 
alunos a ver a relevância da atividade 
da sala de aula para com seus alvos 
de comunicação a longo prazo. Por 
meio da introdução de textos natu-
rais... em vez de material artificial, 
inventado, os alunos imergirão mais 
prontamente na atividade.”11

Em outras palavras, para que a 
nova língua seja internalizada, as 
atividades em sala de aula precisam 

ser aplicável às interações do mundo 
real.

Ensino is com base em tarefa
Um dos melhores métodos para 

desenvolver continuidade e relevân-
cia nas aulas de ESL é a incorpora-
ção de tarefas que se concentrem em 
atingir os alvos do aluno e que sejam 
baseadas em suas necessidades e in-
teresses. Quando os alunos recebem 
uma tarefa com orientações fáceis de 
serem seguidas, o enfoque da aula 
tende a mudar da estrutura do idioma 
para a comunicação de ideias, pensa-
mentos e opiniões. As tarefas podem 
ser facilmente desenvolvidas quando 
se considera os alvos e interesses 
do aluno, e se encontra material 
apropriado para o devido nível de 
compreensão, leitura, escrita ou fala. 
A internet fornece excelente conteú-
do para cada uma dessas áreas. Faça 
uma pesquisa no Google e selecione 
materiais apropriados e relevantes de 
websites confiáveis. Procure websites 
educacionais que oferecem vídeos 
ou clips de aprendizagem on-line, os 
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quais podem ser baixados e grava-
dos em DVD. Um exemplo de tais 
websites é o Discovery Educational 
Channel, que contém centenas de 
vídeos apropriados sobre as princi-
pais matérias da pré-escola ao ensino 
médio em todas áreas temáticas. 

Desafios ao aprender um idioma
Ainda que todos os princípios 

corretos sejam seguidos, o grau de 
ansiedade dos alunos que aprendem 
um segundo idioma pode interferir 
no seu desempenho. É importante 
diminuir o estresse12 do aluno a fim 
de aumentar a confiança e criar um 
lugar seguro para o aprendizado. 
Alunos devem desenvolver a atitude 
“posso fazer” para vencer os senti-
mentos de vulnerabilidade ao tenta-
rem aprender um novo idioma e, até 
certo ponto, uma nova identidade.

Problemas reais
Ao ingressar em uma institui-

ção localizada em outro país para 
aprender outro idioma, os estudantes 
ficam entusiasmados por estarem em 
um ambiente novo, vendo e ouvin-
do coisas novas. Esse sentimento, 
no entanto, logo se transforma em 
desespero ou até mesmo em raiva ao 
enfrentarem a própria inabilidade 

diante de um ambiente estrangeiro 
e da compreensão limitada daquilo 
que os cerca.

No país de origem, esses alunos 
podiam interagir sem esforço, mas 
no novo ambiente com novos pa-
drões de conduta e comunicação, 
sentimentos de solidão ou isolamento 
podem impedir suas tentativas de 
participar das atividades normais da 
escola. Podem considerar até mesmo 
interações escolares simples – su-
primir ou acrescentar uma matéria, 
ou justificar faltas ou atrasos – como 
algo tão intimidador que hesitem em 
realizar a tarefa.

Possibilidade de compreender mal
Professores com pouca experiên-

cia com diferentes culturas e modo 
de pensar podem achar que alunos de 
outras culturas sofrem distúrbio de 
déficit de atenção ou alguma incapa-
cidade de aprendizagem. Em alguns 
casos, isso pode realmente acontecer. 
No entanto, com maior frequência, 
sua incapacidade de permanecer em 
uma tarefa ou compreender instru-
ções simples da sala de aula não é 
resultante de disfunção cognitiva, 
mas trata-se de reação normal a um 
ambiente estranho. Quando alunos 
de um segundo idioma são colocados 

em classes gerais com outros alunos 
em mesma situação, seu comporta-
mento é notavelmente diferente. Não 
se sentem mais tímidos ou retraídos. 
Com o nível de ansiedade reduzido, 
com maior frequência, são capazes 
de atuar de modo bem normal e de se 
tornarem bons alunos.13 

Estereótipos
Em todo o mundo, membros de 

diferentes culturas possuem noções 
preconcebidas sobre parâmetros de 
comportamento apropriado. Quando 
os comportamentos saem fora desses 
parâmetros e não podem ser inter-
pretados como adequados à norma 
esperada, o resultado geralmente são 
estratégias sutis que tentam forçar 
a pessoa a se enquadrar nas normas 
aceitas. Estereótipos criados por pes-
soas que falam o idioma nativo, por 
exemplo, tendem a inibir o processo 
de aprendizado dos alunos de uma 
segunda língua. Comentários sutis, 
até mesmo olhadelas e cochichos 
podem enviar a mensagem de que 
alunos estrangeiros são estranhos ou 
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ofensivos, e sugerem ao aluno que 
“sua cultura não é bem aceita”.

Como educadores, frequentemen-
te, vemos alunos sendo tratados de 
maneira ofensiva por seus colegas. 
Isso ocorre especialmente com 
alunos estrangeiros que, quando sob 
pressão, tendem a se retirar para os 
grupos que falam seu próprio idio-
ma. Podemos ajudar alunos estran-
geiros a se ajustar a novas tradições 
culturais e até mesmo a se integrar 
em um “grupo distinto” ao simples-
mente tomar tempo para expressar 
nossa compreensão e aceitação de 
sua maneira de ser, fazendo suges-
tões corteses sobre como se adaptar 
aos costumes do novo país. Então, 
por sua vez, eles terão a tendência 
de aceitar mais facilmente nossas 
opiniões sobre como o convívio deve 
ser conduzido.

Conclusão
O ensino de um idioma já não 

pode mais ser considerado nos 
termos “se você é capaz de falar, é 
capaz de ensinar”, conceito que ante-
riormente estimulava jovens a viajar 
pelo mundo. No século 21, o ensino 

do segundo idioma vem ganhando 
lugar próprio como profissão. Como 
pessoas motivadas pela missão, é 
nosso privilégio tirar vantagem do 
conhecimento com o qual Deus 
abençoou o mundo em relação ao 
modo como um idioma é aprendido. 
Colocado no contexto da missão da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia – le-
var o evangelho “a toda nação, tribo, 
língua e povo” –, este conhecimen-
to, usado da maneira correta, pode 
capacitar a muitas pessoas a superar 
barreiras culturais e de linguagem 
por meio do “dom de línguas”.
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