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MOTIVAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE
LÍNGUAS: A PERSPECTIVA DO PROFESSOR E A DOS ALUNOS1

Lidiany Vieira Paz2

Resumo: O que o presente artigo pretende é discutir a importância da motivação para o
sucesso da e na aprendizagem de uma língua estrangeira, especificamente no caso da
língua inglesa. O estudo direciona seu debate no sentido de entender o que é motivação
tendo como foco as teorias existentes acerca do tema e como este aspecto influencia
contribuindo tanto positiva ou negativamente na aprendizagem de uma língua
estrangeira, apresentaremos dados da pesquisa de campo de caráter qualitativo realizado
no centro de linguas da UFG. Além disso, serão apontados alguns desafios do ensino da
língua estrangeira que os agentes educativos encontram no atual sistema de ensino, uma
vez que a motivação dos alunos e professores vem diminuindo, em razão das aulas
rotineiras e desmotivadoras. Procurar-se-á, deste modo apresentar sugestões, que poderá
contribuir para a motivação do aluno na aprendizagem da língua inglesa e também
buscar subsídios para futuras pesquisas sobre o assunto.
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Abstract: What this article aims is to discuss the motivation´s importance for success
and learning a foreign language, specifically in the case of the English language. The
study directs its discussion in order to understand what motivation is considering the
existing theories about the theme and how this aspect influences contributing either
positively or negatively in learning a foreign language. Moreover, encountered in the
foreign language teaching some context will be pointed out, since motivation of
students and teachers has decreased, due to the routine classes and discouraging. Search
will thus make suggestions that can contribute to student motivation in learning the
English language and also seek suggestions for future research on the subject.
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1. Introdução

O ensino de qualquer disciplina hoje implica em desafios para a maioria dos

professores brasileiros, tendo em vista, a diversidade e as particularidades do alunado

atendido. Portanto, é imprescindível que os docentes, desde o início da vida escolar,
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despertem em seus alunos a autoconfiança e interesse para os estudos.

Por essa razão, a escolha do tema recaiu no ensino de Língua Estrangeira

(doravante LE), em especial no da Língua Inglesa (doravante LI), enumerando os

fatores que justificam sua ocorrência, sua aprendizagem real e significados para os

usuários no atual mercado globalizado.

Assim, o objetivo do estudo volta-se para a discussão sobre a importância da

motivação na e da aprendizagem da LI, identificando os fatores que contribuem para

que isso ocorra. Ao analisar as teorias motivacionais conhecidas, objetivou-se

identificar o que precisa ser mudado nas salas de aulas tanto nas escolas públicas quanto

nas privadas e, apresentar algumas sugestões para auxiliar nesse processo de mudança

do modelo de ensino de LE que vigora. Portanto, de acordo com o direcionamento deste

artigo, na tentativa de minimizar a problemática enxergada nas salas de aulas, cabem

aqui, os seguintes questionamentos: Qual a motivação do professor para ensinar e do

aluno para aprender a LI, se o sistema educacional sempre foi modelado na crença de

que estudantes da rede pública de ensino não necessitam ou não são capazes de aprender

uma LE? Por que ensinar e aprender a LI além daqueles conhecimentos tradicionais, se

os alunos não fazem uso dessa língua na sua vida pessoal, profissional ou social?

(MOITA LOPES, 1996; PCN, 1998). O que fazer para vencer o desafio da

desmotivação dos alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem da LE

conforme?

O que se pretende neste trabalho é buscar respostas para os questionamentos

acima, já que muitas pessoas passam por um sistema público de ensino ou procuram um

curso de idiomas e desistem por falta de motivação para continuar aprendendo o idioma.

Ao fazer um levantamento bibliográfico em busca de argumentos e contribuições

teóricas de alguns estudiosos do assunto, destacam-se diversas obras, quais sejam:

Moita Lopes (2006); Schutz (2003); Moura (s.d.); Naves e Vigna (2006); Cavenaghi

(2009); Michelon (2004); Gardner (2006); Paiva (2005), entre outros que foram

utilizados na fundamentação teórica desta pesquisa.

2. Pressupostos teóricos

Segundo Brown (2000), motivação é, provavelmente, o termo mais usado para
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explicar o sucesso ou fracasso no processo de aprendizagem dos alunos. Todavia, apesar

de ser apontada como a chave do sucesso, muito pouco se sabe a respeito deste

fenômeno denominado “motivação”, como nos apontam os estudos sobre aprendizagem

desenvolvidos por Dörnyei (1998) apud Brown (2000).

Brown (2000) afirma que existem vários conceitos de motivação que

representam diversas teorias, sendo as três principais delas integrantes de duas correntes

opostas de pensamento. A primeira corrente é representada pela teoria do behaviorismo

que descreve a motivação como uma atitude relacionada à recompensa e ao reforço e a

segunda corrente possui teorias mais profundas, porém mais difíceis de serem

observadas na prática como é o caso das teorias do Cognitivismo e Construtivismo.

Algumas pesquisas apontam que, ao analisar o tema motivação, surgem linhas

de pensamentos diferentes e, que estas, abordam fatores que interferem direta ou

indiretamente na motivação para a aprendizagem.

O estudante motivado demonstra interesse em aprender, se esforça, persiste e

desenvolve habilidades e busca superar desafios. Por essa razão, Lens et al. (2008 apud

Cavenaghi, 2009, p. 2) define motivação como

um processo psicológico no qual interagem as características de
personalidade e as características de ambientes percebidas. Isso implica que a
motivação dos alunos pode se modificada através de mudanças nos mesmos,
mas também através da mudança no seu ambiente de aprendizagem escolar.

Nessa visão, o autor demonstra que a motivação não pode ser definida como um

traço relativamente estável da personalidade, isto é, ela se modifica de acordo com as

mudanças acontecidas no ambiente de aprendizagem e no comportamento dos

aprendizes. Reforçando o que foi exposto sobre motivação, Gardner (2006, p. 2) diz que

a motivação é um fenômeno muito complexo, com muitas facetas [...] É
realmente impossível dar uma simples definição de motivação, embora se
possa listar as diversas características do motivado individual. Por exemplo, o
indivíduo motivado é de objetivo direcionado, gasta esforço, é persistente,
está atento, tem desejos, exibe o afeto positivo, é despertado, tem
expectativas, demonstra autoconfiança (auto eficácia) e tem razões (motivos).

Registre-se que a longa citação se deu em razão de querer expressar a afirmação

do autor por completo, na qual ele justifica a não possibilidade de definir motivação, por

causa da grande variedade de interpretações que o termo comporta e que são advindas

de pensamentos diferentes, ou seja, por possuir vários conceitos e ou abordagens

teóricas diversas.
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Contudo, parece haver um denominador comum entre os diferentes pensadores,

que entende que a motivação determina, impulsiona e dá direção ao comportamento

humano (MICHELON, 2004).

Então, é possível dizer que a motivação é um conjunto de fatores ou

circunstâncias dinâmicas que definem, governam as condutas das pessoas, sendo estes

fatores de origem interna e externa.

Ao considerar os fatores externos, observa-se que os fatos, acontecimentos e

ações que ocorrem no ambiente de aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, podem

alterar a motivação do indivíduo. Assim, quando a pessoa demonstra vontade, interesse

e querer em buscar novos saberes como aprender uma língua estrangeira, por exemplo,

esta conduta é determinada por fatores internos.

Além de ser ativada por fatores internos e externos, segundo Schutz (2003, p. 2),

“[...] a motivação pode ser classificada em direta e indireta”. No caso da motivação

direta, ela pode ser definida como aquela que direciona o indivíduo diretamente ao

objetivo que vai satisfazer uma necessidade do mesmo, por exemplo: se alguém se

interessa e sente admiração por uma determinada cultura estrangeira, irá buscar ou se

esforçar para aprender a língua dessa cultura. E a motivação indireta, também chamada

instrumental, é aquela que conduz a pessoa rumo a um objetivo intermediário, por

exemplo, aprender inglês para contribuir para melhoria ou mudança na sua vida

profissional ou pessoal.

Michelon (2004) aponta duas teorias citadas por Dörnyei (1998), que servem

para descrever o comportamento humano. A primeira, considera o homem e as

influências ou determinações dos fatores internos no comportamento do indivíduo e, a

segunda, considera as ações do ambiente e em função destas, aquilatam as condutas

sociais. Segundo a autora:

a) psicólogos motivacionais, que vêem o ser humano como indivíduo e não
como ser social e, por isso, buscam motivos internos para justificar os
comportamentos;
b) psicólogos sociais, que vêem a ação como função do contexto social e
procuram medir os padrões comportamentais pelas atitudes sociais do
indivíduo (MICHELON 2004, p. 226).

Também, há outros autores que descrevem a motivação sob as visões, conforme

afirma,
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a visão psicológica cognitivista salienta os pensamentos crenças do indivíduo
que são transformadas em ações e explica a motivação como um fenômeno
mais profundo e inobservável, em que a diferença está no tipo de motivação e
no poder da auto recompensa (MICHELON, 2004, p. 226).

Portanto, o indivíduo ao aprender uma segunda língua, a inglesa nesse caso, é

influenciado por uma série de fatores internos e externos, sendo assim impossível medir

ou observar a motivação deste indivíduo para conseguir tal intento.

É a visão behaviorista que, de acordo com Michelon (2004, p. 227), “[...]

focaliza o papel da recompensa e do esforço na motivação [...] as ações humanas são

motivadas por uma recompensa antecipada [...] recompensas servem para reforçar o

comportamento e levam à persistência”.

Quando há a espera pela premiação, ganhos e gratificações, e estes vão além e

estão fora do comportamento, ocorre a motivação extrínseca, que levam o indivíduo a

renovar, fixar e tornar mais forte o comportamento, impelindo-o para continuar firme

nessa mesma conduta.

E ao contrário disso, acontece à motivação intrínseca, quando aparentemente não

se observa, ou não é possível se observar se há recompensas, ou não, realiza-se a tarefa

por ela mesma, ou seja, a motivação intrínseca é uma tendência inata e natural dos seres

humanos, envolvendo o interesse pessoal do indivíduo.

A motivação extrínseca, por outro lado, exige uma maior responsabilidade do

professor, pois é ele que deve incentivar o aprendizado, despertando o interesse dos

alunos nas aulas ao passo que a motivação intrínseca está relacionada a uma atitude

interna do aluno, pois é fundamental para todo o processo de aprendizagem que ele

esteja motivado a aprender.

Brown (1994) ilustra o conceito de motivação extrínseca citando o filme

Sociedade dos poetas mortos que, segundo ele, é uma clássica ilustração do poder da

motivação em uma instituição educacional opressiva, o professor chega à escola e com

ousadia revoluciona a maneira dos alunos pensarem, o filme mostra que o papel do

professor é caminhar lado a lado ao seu aluno, estimulá-lo, e levá-lo a buscar seus ideais.

Podemos perceber então, que é melhor que um indivíduo participe de atividades

por razões intrínsecas, pois a satisfação é maior e há indicadores de que esta facilita a

aprendizagem. O envolvimento e desempenho escolar de um aluno intrinsecamente

motivado podem ser descritos por: alta concentração; não existir ansiedade decorrente

de pressões ou emoções negativas que possam interferir em seu desempenho;
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repercussão do resultado do trabalho não é o centro de preocupações; buscar novos

desafios após atingir determinados níveis de habilidade e as falhas ocorridas na

execução das atividades incentiva a continuar tentando.

Podemos definir motivação como a escolha e realização de determinada

atividade por esta ser interessante, atrativa e gerar satisfação, sendo esta considerada

espontânea fazendo com que a participação na tarefa se transforme em recompensa.

3. Contextualização da Pesquisa

Para que os objetivos propostos fossem alcançados e os problemas levantados se

encaminhassem para uma resolução satisfatória, antes da pesquisa de campo de natureza

qualitativa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para investigar o posicionamento e

argumentações dos autores citados, e outras fontes publicadas que abordam o tema

proposto. Em seguida, foi feita uma pesquisa qualitativa no Centro de Línguas da

Universidade Federal de Goiás, de Catalão (GO) tendo como sujeitos de pesquisa duas

professoras e seus alunos.

Cabe aqui, lembrar que, a pesquisa qualitativa, segundo André (2002), visava

contemplar a interpretação que os sujeitos atribuem às suas ações, diferentemente do

que ocorria nas metodologias de pesquisas positivistas que dominavam o cenário até

então. Assim, como nessa perspectiva metodológica as vozes dos sujeitos de pesquisa

são ouvidas e interpretadas, a presente pesquisa considerou não somente a visão da

pesquisadora, mas também das professoras-participantes e de seus alunos, já

mencionados.

Para a coleta de dados foram utilizados questionários para as professoras,

questionários para os alunos, entrevistas com as professoras e observações de duas aulas

de cada uma das professoras com registro de notas de campo. As aulas de uma dessas

professoras foram gravadas em vídeo e as aulas da outra apenas observadas pela

pesquisadora.

A P1 atua como professora de Inglês há cinco anos no centro de línguas e

começou a ensinar nesta mesma instituição, já P2 leciona há um ano no centro de línguas,

e como P1 também aprendeu a ministrar aulas observando seus professores de graduação.

Adotamos três corpora diferentes; questionários para os alunos-sujeito;
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entrevistas com as professoras-sujeito a respeito de suas práticas e observações e

gravações das aulas de uma dessas professoras em vídeo pudemos contemplar diversos

olhares (professores, alunos e pesquisadora) sobre o mesmo objeto de pesquisa e não

apenas a interpretação exclusiva da pesquisadora. Essa pluralidade de fontes de coleta

de dados permite que sejam considerados vários pontos de vista evitando-se assim uma

interpretação parcial do fenômeno investigado. Segundo Vieira-Abrahão (2006), essa

multiplicidade de olhares, no mínimo três fontes de dados diferentes, garante a

triangulação, isto é o cruzamento de informações de fontes diferentes para assegurar

uma interpretação menos parcial e, portanto, mais aproximada da realidade.

Assim, os questionários aplicados aos 15 alunos das turmas investigadas

abrangiam questões sobre motivação para a aprendizagem de línguas. Esses

questionários incluíam perguntas abertas sobre a LI e sua importância para os alunos,

que somavam um total de dez perguntas: 1) Você já havia estudado Inglês antes?; 2)

Avalie o aprendizado da Língua Inglesa segundo seu grau de dificuldade (muito difícil,

difícil, médio, fácil, muito fácil); 3) Você se sente motivado para se expressar em

Inglês?; 4) Quais as suas maiores dificuldades para aprender Inglês?; 5) Você acha o

estudo da língua Inglesa importante? Justifique; 6) Qual a importância do ensino de uma

língua estrangeira em sua vida?; 7) Você procura realizar as atividades propostas pelo

seu professor?; 8) Você procura entrar em contato com a língua Inglesa no seu dia a

dia? Como?; 9) Qual é seu objetivo ao aprender Inglês?

Além disso, foram realizadas entrevistas com as professoras das turmas, com o

intuito de conhecer um pouco sobre sua maneira de trabalhar com os alunos em sala de

aula, como elas enfrentam as barreiras no ensino de LE como falta de motivação e como

elas procuram motivar seus alunos em sala. O roteiro das entrevistas contemplava as

seguintes perguntas: 1) Onde você aprendeu inglês?; 2) Há quanto tempo você está

dando aulas de inglês?; 3) Como você aprendeu a ensinar? Foi no curso? No Estágio?

Observando seus professores?; 4) Você pretende seguir carreira como professora de

língua estrangeira? Continuar a estudar?; 5) Qual é a maior dificuldade que você

encontra ao ensinar uma língua Estrangeira?; 6) Quando você está preparando suas

aulas você se preocupa em adaptá-las segundo as necessidades e o tipo de aluno que

você leciona? Como?; 7)  Em uma sala de aula existem diferentes tipos de alunos com

diferentes interesses, e dentre esses alunos alguns se sobressaem em relação aos outros,
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com isso os alunos que apresentam maiores dificuldades podem muitas vezes se

sentirem inferiorizados e acabarem desistindo ou abandonando o curso de Inglês. Você

se preocupa com esses alunos?; 8) Você menciona ou incentiva o aprendizado de

Línguas Estrangeiras, enfatizando a importância da mesma em suas aulas?; 9) Você

considera a motivação um fator importante? Para você qual é a importância da

motivação no ensino de Línguas Estrangeiras?

4. Análise dos dados

A seguir apresentaremos a análise e interpretação dos dados. Na primeira parte

dessa análise apresentaremos o perfil das professoras e suas concepções sobre a

motivação no ensino de LE. Em um segundo momento trataremos da visão dos alunos e

das expectativas em aprender um idioma e especificamente sobre a motivação em

aprender uma língua.

E finalmente a terceira parte fará uma triangulação a partir das observações e as

gravações das aulas das professoras entrevistadas, cruzando as informações que elas

deram com suas práticas em sala de aula e com os questionários respondidos pelos

alunos, descrevendo quais são as expectativas para verificar se há ou não motivação.

4.1. Perfil dos professores e suas concepções sobre motivação no ensino de LE

A análise do perfil das professoras foi baseada principalmente nas respostas

dadas ao questionário e as perguntas durante as entrevistas com as professoras. A seguir

apresentamos a análise das entrevistas com as professoras: P1 e P2.

Os dados mostram que as participantes têm interesse e pretendem continuar

estudando, percebe-se que as duas professoras parecem gostar de sua profissão:

E: E... você pretende seguir carreira como professora de língua estrangeira?
Continuar a estudar fazer mestrado?
P1: É pretendo, eu quero fazer mestrado, e estou começando a me preparar
para o mestrado.

E: E você pretende seguir a carreira como professora de Língua Estrangeira?
Continuar estudando? Fazer Mestrado?
P2: claro, é minha intenção. Sou apaixonada pela língua estrangeira!

As professoras entendem que em uma sala de aula existem diferentes alunos,
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com diferentes dificuldades, e elas afirmam que a maior dificuldade é ter que lidar com

as diferenças dos alunos e aproximar a realidade da língua Inglesa com a realidade do

aluno, elas se esforçam para dar mais atenção aos alunos que tem mais dificuldades que

os outros, pedindo para que sempre marquem monitoria, e ambas dizem que tentam

adaptar as aulas para tentar suprir as necessidades de todos, incentivando o aprendizado

de Línguas, e buscando diferentes recursos. Ainda tratando sobre os diferentes tipos de

aprendizes:

E: Como estávamos falando, em uma sala de aula existem diferentes tipos de
alunos com diferentes interesses, e dentre esses alunos alguns se sobressaem
em relação aos outros, com isso os alunos que apresentam maiores
dificuldades podem muitas vezes se sentirem inferiorizados e acabarem
desistindo ou abandonando o curso de Inglês. Você se preocupa com esses
alunos?
P1: demais, porque eu tenho muitos alunos que falam que vão desistir, mas a
gente tenta incentivar que a gente precisa e todos vão precisar, e que não tem
jeito de escapar (do Inglês).

E: Em uma sala de aula, existem diferentes tipos de alunos com diferentes
interesses, e dentre esses alunos alguns se sobressaem em relação aos outros,
com isso os alunos que apresentam maiores dificuldade podem muitas vezes
se sentirem inferiorizados e acabarem desistindo ou abandonando o curso de
inglês, Você se preocupa com esses alunos?
P2: Preocupo, eu sempre quando vou preparar minhas aulas eu tento é... com
as didáticas que eu utilizo eu tento é... eu tento é...suprir as necessidades de
todos.

Perguntadas sobre se elas consideram motivação um fator importante, as duas

responderam que sim, e que motivação é um fator essencial para o ensino de Línguas, já

segundo as professoras sem esse fator os alunos desistem do curso:

E: Para você qual é a importância da motivação no ensino de Línguas
Estrangeiras?
P1: Se não tiver motivação você desiste, e para a língua estrangeira então!
Você precisa mais ainda, você precisa ter algo que te motiva, por exemplo.
Você estuda Inglês por quê? Então você tem que ter uma motivação a mais,
no caso dos meus alunos a maioria são engenheiros e fazem inglês pelo
serviço.

E: Qual é a importância da motivação no ensino de Línguas Estrangeiras?
P2: E muito importante, eu diria essencial né, para aprender uma língua.

Ambas entendem que motivação no ensino de línguas é algo que deve ser

despertado nos alunos, e afirmam que se preocupam com os alunos:

E: Quando você está preparando suas aulas você se preocupa em adaptá-las
segundo as necessidades e o tipo de aluno que você leciona? Como?
P1: Sim né, porque você não pode trabalhar só para aquele que não tem
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dificuldade, você tem trabalhar com aquele que tem dificuldade.
E: E... como você adapta suas aulas?
P1: Então... na verdade eu tento dar um pouco mais de atenção, explicar mais
e sempre pedindo para que eles peguem monitoria.

E: Quando você está preparando suas aulas você se preocupa em adaptá-las
segundo as necessidades dos alunos que você leciona?
P2: Sim eu tento, recorro á vários tipos de materiais didáticos, pra tentar
suprir as necessidades dos meus alunos.

Tanto P1quanto P2 disseram que recorrem a materiais extras para tentar suprir as

necessidades de seus alunos, buscando dar mais atenção aos que apresentam maior

dificuldade, mas se os alunos apresentam maiores dificuldades é porque as aulas não

foram adaptadas a estes alunos, não havendo motivação para este grupo de alunos.

4.2. Expectativas dos alunos a respeito do seu processo de aprendizagem de Inglês

O questionário aberto aplicado aos alunos presentes incluía perguntas para

podermos apreender as expectativas dos alunos em relação à aprendizagem do inglês,

mais especificamente em relação ao seu objetivo por qual é motivado.

No gráfico 01 ilustramos os resultados da primeira pergunta do questionário,

aplicados nas turmas da P1 e da P2.

Gráfico 01   1. Você já havia estudado Inglês
antes?

Não
13%

Sim
87%

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Entre os alunos da P1 e P2 apenas 13% nunca tiveram contato com a Língua

Inglesa antes de procurar um curso de Inglês, e mesmo sendo apenas 13% dos alunos

que não tiveram contato com a língua Inglesa antes, apenas 19% dos alunos envolvidos

consideram seu grau de dificuldade em Inglês como fácil, não encontrando problemas

em realizar as atividades que são propostas pelo professor. Observe o gráfico sobre o

grau de dificuldade dos alunos da P1 ao aprender Inglês:
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Gráfico 02   2. Avalie o aprendizado da Língua
Inglesa segundo seu grau de dificuldade:

Difícil
56%

Médio
25%

Fácil
19%

Fácil

Médio

Difícil

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Perguntados se sentem motivados ao se expressar em Inglês 75% dos alunos

responderam que não, por não se sentirem seguros ou terem medo de pronunciar algo

errado na sala de aula.

Gráfico 03   3.Você se sente motivado para se
expressar em Inglês?
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25%
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75%

Motivados
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Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

As maiores dificuldades que os alunos encontram para aprender Inglês e por isso

não se sentem motivados, segundo eles são em relação à falta de tempo para estudar, a

pronúncia, a escrita, a não memorização de vocabulário e entender diálogos em Inglês.

Veja as respostas de 4 alunos:

Quadro 01  Respostas de alguns alunos às questões abertas do questionário

A/P1
4. Quais as suas maiores dificuldades para aprender
Inglês?

“A minha maior dificuldade é
pronunciar frases e palavras em
inglês.”

A/P1
4. Quais as suas maiores dificuldades para aprender
Inglês?

“Acho o inglês um idioma muito
difícil, minha maior dificuldade é
não gravar os termos.”

A/P2
4. Quais as suas maiores dificuldades para aprender
Inglês?

“Tenho dificuldades em ouvir e
entender.”
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A/P2
4. Quais as suas maiores dificuldades para aprender
Inglês?

“Falta de tempo, principalmente
para fazer os deveres e estudar
em casa.”

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Analisando as respostas dos alunos da P1 e da P2 percebe-se que em geral os

alunos entendem a importância de estudar uma língua estrangeira e tentam entrar em

contato com ela constantemente através da internet, revistas científicas, filmes, músicas

etc. Observe a resposta dada por um determinado aluno da P1 e outro da P2.

Quadro 02  Respostas de alguns alunos às questões abertas do questionário

A/P1
5. Você acha o estudo da língua Inglesa
importante? Justifique.

“É muito importante, visto que não
há mais barreiras globais, havendo
necessidade de se falar cada vez
mais esta língua.”

A/P2
5. Você acha o estudo da língua Inglesa
importante? Justifique.

“Sim, ele é útil na carreira
profissional.”

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Levando em conta a vida pessoal de cada aluno foi questionado a importância da

língua Inglesa na vida deles e eles responderão:

Quadro 03  Respostas de alguns alunos às questões abertas do questionário.

A/P1
6. Qual é a importância do ensino
de uma língua estrangeira em sua
vida?

“Muita, sempre é bom conhecer
novas culturas”.

A/P1
6. Qual é a importância do ensino
de uma língua estrangeira em sua
vida?

“Como trabalho com conhecimento
é absolutamente fundamental”.

A/P2
6. Qual é a importância do ensino
de uma língua estrangeira em sua
vida?

“Poder comunicar mais facilmente
com outras pessoas”.

A/P2
6. Qual é a importância do ensino
de uma língua estrangeira em sua
vida?

“Com certeza outro idioma faz com
que me diferencie no mercado”.

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Considerada as respostas dos alunos da P1 e da P2 obtidas através do

questionário e sabendo que todos eles entendem a importância de uma Língua

Estrangeira, os alunos responderam se realizam as atividades propostas pelas

professoras.
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Quadro 04  Respostas de alguns alunos às questões abertas do questionário

A/P1
7.Você realiza as atividades propostas
pelo seu professor?

“De vez enquanto sim. Nem
sempre as atividades são tão fáceis
quanto parece e necessitam de mais
esforço e elaboração de melhores
respostas da minha parte”.

A/P1
7.Você realiza as atividades propostas
pelo seu professor?

“Encontro problemas pela falta de
tempo, já que as atividades
demandam um determinado tempo
devido a complexidade da
solicitação (não da matéria,
conteúdo, mas sim do exercício que
leva tempo para ser feito), exemplo
escrever cartas, e-mails ou receitas
em inglês, descrever sua última
viagem em várias frases, etc .”

A/P2
7.Você realiza as atividades propostas
pelo seu professor?

“As vezes devido a insegurança, eu
as vezes sei, mas penso será que é
assim mesmo?”

A/P2
7.Você realiza as atividades propostas
pelo seu professor?

“Depende da atividade, para
escutar tenho mais dificuldade.”

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Podemos perceber que os alunos não se preocupam em realizar as atividades

propostas pelas professoras, eles afirmam: ter insegurança, que as atividades são

complexas e precisam de tempo para  serem executadas, mas como esses alunos

procuram entrar em contato com a língua Inglesa em seu dia a dia?

Quadro 05  Respostas de alguns alunos às questões abertas do questionário

A/P1
8. Você procura entrar em contato
com a língua Inglesa no seu dia-a-
dia? Como?

“Sim, assisto filmes em inglês,
ouço músicas, opero equipamentos,
além das palavras de origem
inglesa que encontramos em
jornais, revistas, anúncios
publicitários, etc.”

A/P1
8. Você procura entrar em contato
com a língua Inglesa no seu dia-a-
dia? Como?

“Sim através de músicas e
conversas com pessoas de outros
países pela internet.”

A/P2
8. Você procura entrar em contato
com a língua Inglesa no seu dia-a-
dia? Como?

“As vezes, ouvindo músicas e
vendo tv.”

A/P2
8. Você procura entrar em contato
com a língua Inglesa no seu dia-a-
dia? Como?

“Sim, procuro entrar em contato
com outras informações em Inglês
que possam me ajudar no conteúdo
estudado. Tais como: músicas,
filmes, e/ou jogos on-line.”
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Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Perguntados sobre quais são seus objetivos ao aprender Inglês, e a resposta foi

unânime entre eles:

Quadro 06  Respostas de alguns alunos às questões abertas do questionário

A/P1
9. Qual é seu objetivo ao aprender
Inglês?

“Ter mais oportunidades no
mercado de trabalho.”

A/P2
9. Qual é seu objetivo ao aprender
Inglês?

“Facilitar minha entrada no
mercado de trabalho.”

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Entendido então o objetivo dos alunos da P1 e P2 ao estudar Inglês, podemos

identificar aqui um tipo de motivação comum no aprendizado de Línguas que é a

motivação indireta que, segundo Schütz (2003), é aquela que “nos impulsiona em

direção a um objeto intermediário”, ou seja, o aluno aprende uma Língua que o satisfará

uma necessidade que seja maior para ele.

No caso destas turmas os alunos estudam Inglês por estarem direcionados ao

sucesso no trabalho, alguns deles podem muitas vezes não ter talento e nem motivação

para o aprendizado de Línguas, mas mesmo assim se esforçarão para aprender

determinada Língua, tudo isso para entrar no mercado de trabalho, conseguir um

emprego melhor e atender a demanda do mercado de trabalho como os alunos próprios

afirmaram, satisfazendo assim suas necessidades maiores e buscando o aprendizado da

língua Inglesa porque eles reconhecem nela uma ferramenta indispensável tanto

profissionalmente quanto no meio acadêmico sendo grande parte deles como citei acima

pertencentes a este grupo.

4.3. Análise das aulas das professoras P1 e P2

A análise das aulas das professoras foi baseada principalmente nas observações

feitas pela pesquisadora e as entrevistas com as professoras. Todavia, essas informações

foram confrontadas com os dados obtidos por meio do questionário dos alunos e das

observações das aulas pela pesquisadora, o diário da pesquisadora, serviu de apoio para

recordar detalhes das aulas observadas e a aula filmada da P1, o diário apresentou



15

minhas expectativas, surpresas e frustrações durante o processo de investigação.

Dentre os principais desafios vivenciados pelas professoras destaca-se a

monotonia, mesmo as professoras afirmando que motivam seus alunos percebe-se que

os alunos permanecem sentados do início ao fim da aula, lembrando que as aulas

observadas foram seguidas com duração de mais ou menos três horas cada aula e

durante este período os alunos permaneceram sentados do início ao fim da aula, não

havendo nenhum tipo de motivação, os alunos encontravam-se cansados:

Faltando alguns minutos para o término da aula, a professora permitiu que eu
aplicasse o questionário aos alunos, e uma aluna logo foi dizendo: “Aném!
tem que escrever? Tô cansada!”, eu disse que seria rápido, e a professora
falou que quem terminasse de responder o questionário poderia ir embora.
(notas de campo da pesquisadora, 19/11/2012).

Ambas as professoras alegaram procurar motivar (motivação extrínseca) seus

alunos em sala de aula, de fato, os dados obtidos por meio do questionário com os

alunos, o questionário indicou que grande parte deles se sentem motivados para

aprender inglês para obter maiores oportunidades de trabalho, um exemplo de

motivação intrínseca:

Quadro 07  Respostas de alguns alunos às questões abertas do questionário

A/P1
9. Qual é seu objetivo ao aprender
Inglês?

“Ter mais oportunidades no
mercado de trabalho.”

A/P2
9. Qual é seu objetivo ao aprender
Inglês?

"Facilitar minha entrada no
mercado de trabalho.”

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Org. Paz (2013).

Apesar de alguns alunos terem dito que se sentem motivados para participar das

aulas, essa participação não era espontânea como pode ser observado, pois os alunos

participavam das aulas quando as professoras os chamavam pelo nome.

Após dar um tempo para responder as atividades a P1 chamou cada aluno
pelo nome para responder as atividades e corrigi-las, em nenhum momento
percebi que os alunos quisessem responder as atividades voluntariamente,
não sei se por dificuldade ou por medo de errar a resposta. (notas de campo
da pesquisadora, 19/11/2012).

Poucos alunos se mostraram motivados intrinsecamente, sem a intervenção

externa da professora. Como pode ser visto no excerto abaixo, o aluno demonstra o

interesse pessoal pelo aprendizado:
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Em certo momento da aula um aluno pediu à professora P1 que olhasse um
aplicativo que ele tinha baixado em seu celular, o aplicativo tratava-se de um
dicionário de Inglês e outro de phrasal verbs, o que chamou minha atenção
foi que os alunos desta turma estão em um nível considerado básico de Inglês
e neste aluno em especial percebi extremo interesse em conteúdos
considerados difíceis para eles. (notas de campo da pesquisadora,
19/11/2012).

Os dados do questionário dos alunos mostram que 56% dos alunos (gráfico02)

sentem dificuldades, todavia, nas aulas essas dificuldades não são tratadas de forma

diferente, pois as aulas são rotineiras marcadas pela apresentação e prática do conteúdo

visto.

As aulas foram basicamente explicações e atividades, o professor apresentava
o conteúdo e os alunos realizavam as atividades propostas pelo professor, o
mesmo ocorreu durante as três horas de aula. (notas de campo da
pesquisadora, 19/11/2012).

Outro aspecto que deve ser observado é o fato de que apesar das dificuldades

apontadas pelos alunos nos questionários eles não procuram o atendimento oferecido

pela professora P2:

As aulas da P2 começou as 14:00 horas mas as 13:00 a P2 já se encontrava na
sala onde iria ministrar sua aula, segundo ela, ela tira esse momento para que
os alunos que não podem vir no horário da monitoria durante a semana,
venham tirar suas dúvidas. Nenhum aluno apareceu para atendimento
oferecido pela professora. Uma aluna chegou faltando trinta minutos para o
começo da aula. (notas de campo da pesquisadora, 15/12/2012).

A professora tem interesse em tirar as dúvidas de seus alunos mais grande parte

deles não procuram ajuda, mesmo sendo a última aula antes da avaliação, nenhum aluno

manisfestou qualquer tipo de interesse durante a aula.

5. Considerações finais e contribuições para o ensino de línguas

Alguns fatores acerca da motivação no processo de ensino-aprendizagem de LE

e, no caso de LI, merecem destaque, uma vez que a mesma envolve uma série de

circunstâncias e dinâmicas que determinam a conduta de uma pessoa. O que se observa,

no entanto, é o que ambiente da sala de aula, não esta sendo capaz de incentivar a

motivação do aluno, ao contrário, observou-se que ele gera desinteresse e desmotivação,

o que não estimula o aprendizado de LI, os alunos passam horas sentados, as aulas estão

sendo tediosas e mecânicas e os professores não se preocupam em adaptar suas aulas as
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necessidades de seus alunos.

No que se refere à docência, alguns aspectos contribuem para que a atuação

docente não ocorra adequada e eficazmente na promoção e desenvolvimento do ensino e

da aprendizagem em LI, são eles: professores com qualificação limitada em LE, salas

com excesso de alunos e falta de bons materiais. Se por um lado, os professores não

sabem, ou não possuem conhecimento capaz de fazê-los saber como motivar seus

alunos, estes já chegam à sala desmotivados e, logo nas primeiras aulas, percebem que o

inglês que será ensinado, em nada contribuirá para seu crescimento, naquilo que mais

deseja seja profissionalmente ou por viagens, diversão etc.

De outro lado, há o professor que além de contar com aqueles fatores já

mencionados, sente-se também desmotivado por outros motivos conhecidos por todos

os brasileiros e de toda a sociedade civil os baixos salários, a falta de uma formação

continuada e uma contínua desvalorização profissional.

Talvez fosse de grande ajuda oferecer aos docentes que atuam nas aulas de LI,

alternativas como leituras, cursos e práticas, no sentido que os mesmos possam

conhecer melhor a sua língua, a LI, os fatores que determinam ou influenciam em sua e

na motivação dos alunos, além de ter a chance de aprender a lidar com estratégias ou

atividades pedagógicas modernas, diferentes daquelas tradicionais em que se encontram

“amarrados”.

Estudar, conhecer e tentar utilizar diferentes abordagens, aliando-as ao seu fazer

já em andamento em suas aulas de LI, poderá ajudá-lo a melhorar o quadro que aí está.

Em suma, sugerimos que os professores busquem diferentes teorias, diversas

publicações e fontes literárias que tratam do assunto tratado nesse artigo, com a

finalidade de se munir de subsídios para facilitar e melhorar seu trabalho com LI nas

salas de aulas seja públicas ou privadas.

Ainda em tempo, queremos sugerir que os professores criem diversas situações

em que os alunos possam comparar os sons das palavras da lingua1 com os da língua2

(português-inglesa), para chamar a atenção dos estudantes para as diferenças entre duas

línguas. Seria interessante se no momento da apresentação de uma palavra nova que os

alunos não conhecessem, o professor apresentasse apenas a pronúncia e a figura, depois

que os alunos repetiram a pronúncia e entenderam o significado da palavra nova com a

figura, o professor então mostrará a palavra escrita em inglês, assim os alunos irão
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perceber que em inglês pronunciamos diferente do que escrevemos e para a melhor

compreensão dos alunos o professor poderá escrever a mesma palavra só que em

português para que os alunos vejam a diferença entre a pronúncia do português e a do

inglês.

Outra sugestão que, não deve ser ignorada é que, seja dada liberdade aos

professores (juntos com os alunos), para montar um plano, escolhendo os temas a serem

estudados em sala, inclusive escolhendo os recursos e ou materiais a serem usados nas

aulas, e, que, a escola respeite essas escolhas e, também, providenciem estes recursos,

dando apoio e respaldo para os docentes e discentes, já que o chamado mundo

globalizado exige de todos na sociedade o conhecimento da língua inglesa pelo status de

língua global que ela adquiriu nas últimas décadas.

Acreditando que a melhoria das ações no contexto escolar podem contribuir para

se alterar o caos ou o descaso visto hoje pelo ensino de LI, deve-se considerar algumas

sugestões e ou fatores que devem ser respeitados pelo professor, por exemplo, nas aulas

devem ser desenvolvidos conteúdos e ações que focam as seguintes características,

valores ou habilidades de: desafio, interesse, competência, autonomia, espontaneidade,

satisfação, prazer, exploração, escolha, efetividade, interação, capacidade, atenção,

respeito, autoconfiança, positividade, encorajador, curiosidade, desejo, criatividade,

significativa, preferencial, pessoal, individual, grupal, benéfica, prática, utilidade,

identificação, crescimento, emancipação, para que o ensino de LI seja diferente e alvo

de interesse dos alunos.

Portanto, está nas mãos desde os governantes que ocupam um cargo maior  até

os diretores das escolas e o professores modificarem o que está se vendo nas escolas, as

aulas devem valorizar seus alunos, o material didático deve ser de qualidade e

adequado, é interessante explorar a curiosidade, a criatividade e o desejo dos alunos,

motivando-os haverá um ensino e uma aprendizagem significativa de LI.

No entanto, se não ocorrer interações entre o professor e seus alunos, haverá

uma desmotivação clara e com reflexos de ações controladoras que levarão os alunos, a

só realizar tarefas por causa das recompensas, ameaças, com rendimentos baixos e com

uma aprendizagem mecânica, repetitiva e superficial de LI.

É preciso rever também, as relações entre professor e alunos, caso, o professor

seja controlador, aquele que manda, exige e cobra muito dos alunos, os estudantes



19

sentiram menos que estão aprendendo a LI, ocorre nesse clima que, os alunos não se

sentem livres em escolher como, porque e o que aprender, ou seja, cada aluno tem seu

nível e ritmo de aprendizagem.

Contudo, quanto mais se percebem os docentes se envolvem na aprendizagem de

seus alunos, encorajando-os, estimulando-os, dando-lhes autonomia e liberdade, mais os

educandos se sentem capazes de aprender a LI. Ressalta-se que, além da postura, atitudes

e comportamentos do professor, os alunos podem sofrer influências de outras pessoas

com as quais convivem, tornando mais perceptíveis de autonomia e feedback, como os

familiares, os amigos ou colegas, ainda, deve-se considerar o trabalho com projetos, sujas

etapas devem ser coordenadas e avaliadas pelo professor, lembrando que, através deles,

os alunos terão acesso a recursos tecnológicos, que nem todos podem ter fora da escola.

Enfim, seria importante que os professores de nossas escolas conhecessem diferentes

abordagens ou métodos ao qual se indentificassem e que delas, extraíssem alguns

aspectos úteis e capazes de melhorar o ensino e a aprendizagem de seus alunos em LI.
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