
 
 

Aprender para transformar-nos 
¨           “O Professor não ensina, ajuda o aluno a aprender” L.O.L. 

 
 
O que transforma um país atrasado em desenvolvido é o grau de instrução de sua população. O que transforma a 
instrução num diferencial é o grau de interesse do profissional que escolhe ser professor. Embora, haja várias 
problemáticas no Brasil no tocante a educação, precisamos, a classe dos professores,  lidar com a escolha que 
fazemos, tanto como os médicos, engenheiros e outros, o fator ESCOLHA, poucos professores levam em 
consideração, parece que não era bem ser professor o que ele gostaria de ser.  
O médico que erra um diagnóstico, o engenheiro que erra na quantidade de vigas de um edifício, podem 
responder  judicialmente  pelos seus erros, já na categoria dos professores é bizarro... os que mais reprovam  são  
considerados os melhores! 
Ele não precisa justificar uma reprovação, nem uma má seleção de um livro didático, casos de “bullying”, aulas 
inúteis, desperdiçadas, entre outros tantos quesitos danosos que, muito traumatizam um aluno deixando sequelas 
irreversíveis. Esse profissional não é questionado tecnicamente nem pelo diretor da Escola, nem pela sociedade. 
Há anos essa situação é invicta dos professores e eles não sabem o quanto essas situações baixam os próprios 
salários, vulgarizam a categoria e, com isso, somos deixados de lado até pelos nossos próprios alunos...   
Com a conjuntura atual - eventos internacionais a vista, o Brasil entra na pauta jornalística e, a fluência dos 
jovens e dos adultos no Inglês está questionada e é uma lástima. 

 
“Não sei Inglês porque só estudei na Escola”; “Só sei Inglês básico, não dá para falar assim”; “No meu 

colégio a professora de Inglês fala tudo em Português”. 
 
Sou Professora, depoimentos dessa natureza são o que ouço frequentemente há anos e ninguém se mexe para 
mudar a realidade. Um staff controlador que avaliasse a proficiência dos professores no idioma, o interesse dos 
alunos, o renome do professor pelo que ele ensina e pelo que os alunos sabem, entre outras relevâncias, deveria 
ser prioridade. 
Enem foi criado, mas infelizmente não mede o que os alunos sabem num idioma estrangeiro o que denigre mais 
ainda o ensino de idiomas nas escolas. O pobre do Enem foi mais uma tacada de mestre do governo para se 
dirimir da realidade, provas não “controlam” o saber, provas restringem. 
“Ah, caiu exatamente o ponto que eu não tinha estudado”. 
Por que nos países nórdicos se fala Inglês bem? Lá os filmes não são dublados na TV, as crianças criam 
intimidade com o idioma desde pequeninas. O governo aprova esse tipo de decisão e, portanto deu certo. 
Enfim, nada acontece por acaso, não existe “achismo” nem descompromisso que contribuía com o 
desenvolvimento de uma nação. 
Matar a mente, isto é, não estimular intelectualmente as pessoas tem um custo para elas mesmas. Nós sabemos 
que a passividade do brasileiro é proposital por parte dos dirigentes: quanto menos cultura, menos questionamos 
os governantes e menos eles são confrontados, assim, a carta é branca para todo o despreparo, desinteresse e a 
má fé com que tratam a Educação. 
Para um ensino eficiente tem-se que ter uma escola sob controle, com competência, coordenadores por área de 
estudo, professores observados constantemente, número de alunos razoável em grupo e, se um estabelecimento 
que lida com gente não tiver qualidade que feche as suas portas! A nossa categoria vê salários como um tabu 
mas o mérito por  trabalhar melhor do que  outro professor deve ser recompensado.  
Usar a aprendizagem de idiomas como material de grupo controle, já seria um bom inicio. Sabemos que poucos 
cursos ensinam com eficiência, ousam novas técnicas, impõem métodos além do tradicional.  Induz os jovens a 
pensar que só vão aprender o idioma estrangeiro se morar fora.   
Além de não dar educação apropriada desde a idade de aprender a ler, subjuga a escolaridade da criança 
pequena, perdemos a fase mais importante para a internalização de qualquer idioma, muito embora não 
nasçamos falando (um ano é a média), mas é na 1ª infância que os inputs são mais férteis para a linguagem; o 
que não significa que passada a 1ª infância não se aprenda mais outra língua, mas para raciocinarmos em outro 
idioma com acuidade, uma das razões é a de se aprender bem jovem. 



 
 
 
 
 
A riqueza vocabular e a dinâmica gramatical aplicadas no uso da língua (seja esta nativa ou estrangeira) se dão 
por vários fatores: estimulação; questionamentos às crianças, as permitindo que falem sem interrupção; contar-
lhes histórias; fornecendo-lhes o padrão correto da língua sem o tom repreensivo da  
correção, mas como modelo apenas; refraseá-las e tantas maneiras simpáticas e carinhosas de ampliar seu 
espectro  no idioma.  É valido lembrar que palavra isolada não ensina língua alguma, assim como não ajuda dar 
opções de vocabulário fora do universo infantil – acabamos por deixar as crianças entrarem no psitacismo e 
ficarem fora do seu ambiente social porque não dialogam com os amigos da mesma idade.   
Porque o ser humano apreende um conteúdo espontaneamente, em situações de vivência é que a escola de 
crianças não pode ser teórica. Primeiro a escola deve ser ampla, tudo dentro de uma escola deve servir para 
aprender e não confinar as crianças. Aprende-se por semelhanças e diferenças e se parte do geral para o 
particular no processo de aprendizagem. Por isso um especialista vai se distanciando do todo. Um médico geral 
tem que saber bem de todas as áreas para poder fechar um diagnóstico, não é “achismo” é, por incrível que 
possa parecer, a especialidade mais difícil na medicina, pois leva em conta todas as funções do nosso corpo. 
O fato de lidarmos com pessoas conscientes, de visão crítica é o preço da civilidade, do desenvolvimento, do 
avanço de um país sobre os outros. O fato de lidarmos com a crítica não significa que não se possa mais 
conviver bem com o outro, mas que temos que responder melhor adiante. 
Quando se fala de civilidade, escreve-se sobre escolas que fazem trabalhos atualizados, bem integrados ao 
mundo e, a frente deve-se  ler, um povo esclarecido. 
Quanto as etapas da aquisição da linguagem (ouvir, falar, ler, escrever) é de muita relevância que as crianças 
tenham alternativas conforme suas necessidades intelectuais. É bem verdade que não é só na Escola que se 
aprende tudo e faz deslanchar o raciocínio, mas é lá onde se organizam os saberes, onde se encaixa o elo que 
ainda não foi achado. A Escola tem obrigação de desafiar, sem o domínio do medo. 
A matéria mais concreta a se aprender é línguas, há sempre alguém para  testar se você  sabe e até mesmo nós 
nos testamos porque uma língua deve ser útil, falamos com um palestrante, por exemplo, se soubermos sua 
língua, pedimos o pão na padaria, se soubermos nos comunicar em tal idioma, enfim é fácil de avaliar  esse  
saber...    Já a química não é em todo lugar que encontramos quem saiba a ponto de interagir, portanto, de um 
modo geral é na Escola que lidamos com ela, assim como matemática, física, Estudos Sociais...  
Todas as “matérias” escolares precisam de retroalimentação, troca, interação para que elas se mantenham vivas 
na nossa memoria e devem, sobretudo nos servir para melhor vivermos, não nós apenas decorarmos um monte 
de regras para fazer uma prova e daí, trash ! Quanta coisa tivemos aulas e aulas, anos a fio na escola e não nos 
recordamos de nada...triste realidade... 
Misturar tintas para desenhar  é química, é matemática, é ciências; fazer um bolo, uma salada é também. Contar 
a historia do acidente que presenciou é linguagem, é ordem dos fatores, matemática. Por que não se aprender 
sob esse paradigma na escola? NA AÇÃO! Simples assim... 
Escola não pode pensar como o nosso governo, tentar resolver emergencialmente os problemas, a escola deve ir 
propondo alternativas, via dinâmicas criativas, interessantes, desafiadoras e adequadas a cada nível de 
desenvolvimento mental para que o aprendizado seja para sempre.  
Línguas, por que não faz parte do nosso planejamento de vida investir em sânscrito? Porque não responde a 
pergunta para quê! 
Inglês, por que pais investem com segurança para os filhos? Porque a resposta à pergunta para que é simples: 
para  não perderem um bom emprego por tem outro candidato melhor competindo com ele. Preparando-o para o 
futuro? Também! Quanto mais o mundo estuda e usa inglês mais esse idioma se fortalece, mais ele está aberto 
aos possíveis.  
Raciocinando em termos linguísticos encontramos muitas pessoas com informações desatualizadas e até mitos 
sobre o estudo de idiomas. O senso comum pensa que enquanto não se está fluente no idioma nativo não se 
pode expor uma criança a uma segunda língua; que vai atrapalhar a materna no momento do aprendizado da 
escrita...  
 
 



 
 
 
 
 
 
Só com essas duas colocações podemos ler uma biblioteca para algumas conclusões, porém como a linguística 
não é uma ciência de senso comum, cabe ao linguista contribuir com esclarecimentos  que sirvam aos pais como 
guia pratico  sobre o que proporcionar aos filhos em relação a línguas. 
Que fique claro que quanto mais fonemas pudermos articular mais possibilidades damos ao terreno cerebral na 
área da linguagem, isso é, quanto mais línguas pudermos estar em contato menos trabalho impomos a área 
cerebral dedicada a elas.  
Está nos primeiros passinhos a fertilidade para os sons das línguas,  é a melhor fase da vida para se iniciar 
contato com quantas línguas forem possíveis, mesmo que se esteja apenas no ambiente onde se fala varias 
línguas, não necessariamente entendendo o teor da conversa. Portanto interagir o quanto mais cedo, melhor para 
o bebê. Quanto mais idiomas uma criança puder estar exposta desde a mais tenra idade melhor falará todas.  
Um problema de troca de letras, fala tatibitate, entre outros, temporários ou não, não interfere no raciocínio, no 
desenvolvimento da linguagem enquanto instrumento de comunicação, um idioma ajuda ao outro a melhor 
desempenho.  
Problemas emocionais acontecem sendo monolíngue, bilíngue ou multilíngue não interferem no uso das línguas 
propriamente ditas nem são originados nelas. Podem sim estarem marcados por pessoas ensinando sob métodos 
arcaicos ou cometendo impropérios  pedagógicos. 
Os idiomas quando introduzidos abaixo dos 7 anos são grandes as possibilidades de não se falar com sotaque da 
primeira língua. A partir dessa faixa de idade o aparelho fonador amadurece isso significa que está pronto e a 
marca será irreversível de uma língua na outra. O que não denigre um falante de uma língua estrangeira com 
sotaques, porém esse individuo será sempre um falante estrangeiro de tal idioma. Quanto mais jovem a criança 
estiver, menos marcas transitará de um idioma para o outro. Quanto mais  velhos ficamos mais “traduzimos” 
mesmo que só pra nós, antes de responder e ainda assim se erra muito fazendo traduções literais sem contar que 
em inglês, por exemplo, realizar não é realize. 
Como todos nós vivemos hoje num mundo bem mais conectado, as cidades ficaram bem mais próximas, 
desmistificou-se de certa forma o preconceito quanto falar outras línguas atrapalha a fixação da materna, mas 
quando falamos dos nossos filhos  a preocupação aumenta.   
Procurar um linguista especialista em crianças é mesmo uma agulha no palheiro! 
Estou a disposição.  
 
 
Atenciosamente,  
Eloisa O. Lima 
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