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RESUMO 
 
A história do ensino de inglês no Brasil tem sido caracterizada por uma oposição entre o 
real e o ideal. Por um lado tem-se uma língua franca, globalizada; por outro uma língua 
cujo histórico tem sido de fracasso nas escolas públicas do Brasil. Neste artigo discute-
se determinados aspectos da língua inglesa sob uma perspectiva ideológica de exercício 
e de poder cultural. Desenvolvem-se também algumas reflexões sobre a contribuição do 
ensino de inglês no processo educacional brasileiro. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica realizada através de livros, artigos, dissertações, etc, cujas conclusões 
principais apontam para um descaso com o ensino de língua inglesa nas escolas públicas 
do país tanto em termos de condições de ensino como para com os profissionais do 
magistério, fortalecendo a ideia de que não se aprende inglês na escola púbica levando 
assim a um desinteresse dos aprendizes, principalmente aqueles das classes 
desfavorecidas, além de reforçar o prestígio das escolas de idiomas que mesmo quando 
não oferecem excelência no ensino se mantém como exemplo de qualidade. 
 
Palavras–chave: Ensino. Aprendizagem. Língua Inglesa. Prestígio. Fracasso. 
 
 
ABSTRACT 
 
The history of English teaching has been characterized by an opposition between the 
real and ideal. On the one hand there is a lingua franca, globalized, on the other hand a 
language whose history has been one of failure in the public schools of Brazil. In this 
article some aspects of the English language are discussed following an ideological 
perspective of exercise and cultural power. In addition, some reflections on the 
contribution of the English teaching in the educational Brazilian process are developed. 
It is a bibliographical research conducted through the use of books, articles, 
dissertations, etc, whose main conclusions point to a lack of attention when it comes to 
the teaching of the English language in public schools around Brazil, both in terms of 
teaching conditions and teachers themselves. All this strengthens the idea that English is 
not learned in public schools. Thus, there is a lack of interest on the part of the students, 
especially those who come from poor families, besides reinforcing the importance of 

                                                 
1 Artigo apresentado à Faculdade Atlântico como um dos pré-requisitos para a obtenção do título de 
especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, sob orientação do prof. Laudo Natel do 
Nascimento. 
2 Graduada em Letras Português / Inglês pela Universidade Federal de Sergipe. E-mail: 
jooutgoing@hotmail.com). 
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language schools, which even when do not offer excellence in their teaching are still 
recognized as examples of quality. 
 
Key words: Teaching. Learning. English Language. Prestige. Failure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem por finalidade apresentar uma análise sobre o ensino de 

língua inglesa no atual contexto social. Uma língua altamente prestigiada, aceita e 

dominante no cenário do mundo globalizado, porém com sérios problemas de ensino-

aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. As reflexões apresentadas no decorrer da 

pesquisa não seriam possíveis sem a fundamentação teórica – bibliográfica – usada para 

alicerçar e contextualizar o trabalho. 

O interesse pelas línguas estrangeiras faz-se presente na história da 

humanidade. As antigas civilizações, já buscavam aprender outros idiomas com 

finalidades bélicas ou pacíficas, isso porque as línguas servem de mediadoras para ações 

políticas e comerciais, além de veicularem o conhecimento científico e a produção 

cultural (PAIVA, 2003). 

No caso do ensino de língua inglesa no Brasil, este intensifica - se após a 

Segunda Guerra Mundial quando a dependência econômica e cultural brasileira em 

relação aos Estados Unidos aumenta criando-se assim, a necessidade e/ou desejo cada 

vez maior de se aprender inglês (PAIVA, 2003). 

Mas foram nas últimas décadas que o inglês adquiriu posição de língua 

hegemônica diante do mundo globalizado. Porém, apesar de todo esse prestígio social, 

cultural e econômico, muitos são os problemas enfrentados pelos professores no ensino 

de inglês em nosso país, tanto no nível fundamental, quanto no médio e superior, pois a 

língua inglesa hoje, considerada como língua franca, essencial para o mundo 

globalizado, tornou-se um desafio para os professores na sala de aula, e sua 

aprendizagem comprometida à proporção que as escolas, as universidades e os órgãos 

competentes de ensino não lhe têm dado a devida atenção. 

Hoje, mais do que nunca, o processo de globalização pelo qual o mundo vem 

passando está ocasionando muitas transformações, tornando evidente o fato de que os 

indivíduos se comportam de maneira diferente e adquirem novos hábitos. A 

modernidade impõe seu ritmo revelando um outro modo de vida, de enfrentamentos das 

relações pessoais, sociais, políticas, econômicas, culturais e educacionais. 

É nessa relação conflituosa que o inglês se apresenta, essencialmente “o idioma 

mais adequado para expressar a sociedade mediática. O inglês é percebido como 

brevidade, concisão, compasso e precisão. Sua gramática é mais simples do que 
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qualquer outra língua rival [...], a língua da transversalidade que exprime e revela ao 

mesmo tempo a globalização (ORTIZ, 2000). 

Neste sentido, se faz indispensável a luta a favor da manutenção e da melhoria 

do ensino da língua inglesa no currículo escolar brasileiro. Ainda que equivocadamente, 

este tem possibilitado às classes menos favorecidas uma oportunidade de aprenderem 

uma segunda língua, dando-lhes mais uma ferramenta de comunicação e inclusão social 

à medida que “a aprendizagem de pelo menos uma língua é de fato uma oportunidade 

única para nos livrarmos das limitações que o monolinguismo impõe à formação de 

cidadãos cultos e preparados para a vida contemporânea” (ALMEIDA FILHO, 2003). 

Só a partir da avaliação e reflexão do ensino da língua inglesa no Brasil, será 

possível comprovar a contribuição dessa disciplina no currículo escolar como também, 

apontar medidas de transformação e incentivo. 

É nesse sentido que a escola não pode se isentar do seu papel de transformação, 

conduzindo seus aprendizes a encarar esse novo mundo da globalização de forma crítica 

e consciente, através de ações pedagógicas capazes de provocar reações positivas diante 

das decorrentes mudanças de dimensões sociais e humanas. 

Como afirma Freire (1998, p.76), “aprendemos, não apenas para nos adaptar, 

mas, sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a”. O autor 

continua mais adiante:  

 

a ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal 
anda à solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em 
convencer-nos que nada podemos contra a realidade social que, de 
história e cultural, passa a ser ou virar quase natural [...], do ponto de 
vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: 
adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada 
(Ibidem). 

 

Com essa colocação de Freire é possível entender que muitos são os desafios 

para nós professores, haja vista que novas ordens políticas e econômicas vêm 

contribuindo para um modelo de educação neoliberal, que demanda práticas educativas 

voltadas para produção econômica, levando assim a sociedade a uma descrença na 

escola pública e a uma gama de excluídos. 

Dessa forma, o papel da educação frente a essa nova sociedade que vem 

emergindo é de garantir a seus aprendizes uma formação intelectual capaz de assegurar 

possibilidade de inserção nessa nova sociedade, formar indivíduos com capacidade de 
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competição no mercado de trabalho, como também cidadãos críticos, capazes de 

compreender seu lugar na história, e não à margem dela. 

 

2 INGLÊS COMO LÍNGUA DE PRESTÍGIO 

 

Um dos grandes desafios para os profissionais que atuam na ária de língua 

inglesa é refletir e discutir sobre o seu relevante papel na atual sociedade global. Essa 

língua que é preponderante no meio científico, tecnológico, midiático e educacional. 

Segundo Leffa (2005, p. 241) “o inglês tem a característica única, entre as principais 

línguas do planeta, de possuir mais falantes não-nativos do que nativos; de cada três 

pessoas no mundo que falam inglês, duas usam a língua como falantes não nativos. 

Entretanto, são várias as causas que justificam a diversidade do seu uso, mas “sua 

difusão como língua mundial não é fortuita nem inocente” (ORTIZ, 2000, p. 28). 

Segundo Almeida Filho (2003, p. 48), muitos são os fatores que contribuem 

para que determinadas línguas sejam mais ou menos prestigiadas que outras. Para o 

autor, “[...] o conhecimento, a tecnologia e a cultura estabelecem possivelmente os 

parâmetros mais fortes para distinguir uma língua de influência no mundo [...]”. 

No caso da língua inglesa, sua hegemonia se dá a partir do momento que os 

Estados Unidos passam a exercer seu poder perante o mundo, ou seja, tornam-se 

hegemônicos em vários aspectos. Sua supremacia intensifica-se com o processo de 

globalização, um dos principais fatores para a expansão e domínio do inglês perante os 

demais povos na sociedade contemporânea: 

 

as relações de comunicação lingüísticas são relações de força 
simbólica (já que a língua é um bem simbólico), ou relações de força 
lingüística; elas é que explicam por que determinados falantes 
exercem poder e domínio sobre outros, na interação verbal, 
determinados produtos linguísticos recebem mais valor que outros. 
Assim, as relações de força simbólicas, e presentes na comunicação 
lingüística definem quem, e como; atribuem valor e poder à 
linguagem de uns e desprestígio à linguagem de outros (OLIVEIRA, 
1999, p. 56, grifos originais). 

 

Por outro lado, a mídia usa a comunicação para disputa da hegemonia 

neoliberal em defesa do poder e consequentemente dos interesses do mercado, e, a 

serviço da sociedade capitalista, valoriza a cultura das classes dominantes, e, claro da 

língua dominante. No caso da língua inglesa, essa tem ocupado um papel de destaque 
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no cenário mundial. O inglês hoje predomina na comunicação entre os usuários da 

internet, além de ter a maior quantidade de informações circulando no mundo da 

tecnologia. Segundo Crystal3 (2001, p.216 apud Oliveira, 2007, p.36) "em meados dos 

anos 90, um número amplamente divulgado era de que 80% da Net estava em inglês”. 

Segundo (IANNI, 2008, p. 76) “Estima-se que 88% de toda literatura científica e técnica 

publica-se inicialmente em inglês”. 

 

Cabe ressaltar ainda o papel do inglês na sociedade atual. Essa língua, 
que se tornou uma espécie de língua franca, invade todos os meios de 
comunicação, o comércio, a ciência, a tecnologia no mundo todo. É, 
em geral, percebida no Brasil como a língua de um único país, os 
Estados Unidos, devido ao seu papel atual na economia internacional. 
Todavia, o inglês é usado tão amplamente como língua estrangeira e 
língua oficial em tantas partes do mundo, que não faz sentido 
atualmente compreendê-lo como língua de um único país (BRASIL, 
PCN, 1998, p. 49). 
 

A hegemonia da língua inglesa e sua dominação como segunda língua ou 

mesmo como língua estrangeira tem sido motivo de preocupação entre estudiosos por 

ser uma língua de poder, mas também de desigualdades, pois sabemos que o inglês hoje 

exerce posição de destaque nos campos dos negócios, da cultura popular e das relações 

acadêmicas internacionais exercendo grande prestígio na sociedade (BRASIL, PCN, 

1998). Na verdade, “o inglês se torna uma espécie de idioma de todo o mundo, [...] a 

principal língua mundial no século vinte. Aos poucos, torna-se presente e predominante 

no mundo dos negócios, da economia em geral, [...] nos meios de comunicação” 

(IANNI4, 1999, p. 58 apud OLIVEIRA, 2007, p. 02). 

Por outro lado é possível perceber que todo esse prestígio da língua inglesa não 

é suficiente para despertar nos alunos o interesse por sua aprendizagem, à proporção que 

nem todos os alunos têm acesso a esse mundo de informação e comunicação no qual o 

inglês se apresenta como língua em uso, cabendo à escola como instituição a favor da 

inclusão social proporcionar a esses alunos a oportunidade de conhecer e prover em seu 

cotidiano o re-encantamento pela aprendizagem da língua inglesa, ressignificando seu 

conhecimento. Se isso não for a prática, está se passando para nossos alunos 

informações confusas e dissociadas. “embora a mídia tenha de fato se interconectado 

globalmente e programas e mensagens circulem na rede global, nós não estamos 

                                                 
3 CRYSTAL, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
4 IANNI, Octavio. Língua e Sociedade. Publicação Primeira Versão, n. 84. Campinas: 
IFCH/UNICAMP. Abril de 1999. 
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vivendo em uma aldeia global, mas em chalés personalizados globalmente e localmente 

distribuídos” (CASTELLS, 1996, p. 341 apud BERGER, 2005, p.40). 

Por outro lado, essa mundialização do inglês provocada principalmente pelas 

comunicações instantâneas entre povos de diferentes culturas, dá margem ao surgimento 

de novos questionamentos, pois, não sabemos quais os efeitos dessa globalização sobre 

nossas vidas. E isso tem provocado e preocupado estudiosos das diversas áreas do 

conhecimento na tentativa de explicá-la. Porém, o que temos de concreto é uma 

sociedade cada vez mais consumista (não só de produtos, mas também de informações, 

de cultura, de valores), que busca na mídia uma interação cada vez maior e mais 

acelerada, provocando sobre todos uma verdadeira avalanche de indagações, embora o 

envolvimento nesse jogo do capitalismo, seja na velocidade das notícias ou nos efeitos 

dessas notícias sobre as pessoas, pareçam não oportunizar o pensar crítico acerca da 

realidade. 

Uma revolução contínua de informações atravessa nossos dias, ao mesmo 

tempo, somos chamados a fazer parte desse novo mundo, mundo da informação, da 

tecnologia, da moderna vida social. É dentro desse complexo meio assinalado por 

mudanças que cabe perguntar: como fazer o ensinar e o aprender de forma eficiente? 

Sabe-se que a escola não pode ficar à margem dos acontecimentos sociais. No caso da 

globalização ela mantém seu crescimento, não deixando dúvidas que é um processo 

irreversível e presente no cotidiano social, porém o que nos compete enquanto 

professores é aprender e ensinar a reaprender, reaprender a transformar essa correnteza 

de informação em conhecimento, pois um olhar mesmo que de passagem na maioria das 

escolas revela a indiferença com que os órgãos competentes as vêm tratando, um 

abandono perfeitamente consciente, assumido e calculado. A maioria das escolas não 

dispõe de infra-estrutura adequada para o ensino nem disponibilidade de recursos 

didáticos e tecnológicos, e quando em algumas se tem, muitas vezes criam-se muitos 

empecilhos para seus usos, tornando a escola ainda mais distante da sociedade. Sendo 

assim, a escola se torna um lugar distinto, isolado da vida cotidiana e consequentemente 

desse mundo globalizado. 
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3 A CONSTRUÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR NO ENSINO DE INGLÊS  

 

Em que pese a importância adquirida pela língua inglesa no contexto mundial, 

processo que há muito vem se instalado em âmbito global, quando se considera o seu 

ensino no Brasil, é fácil perceber o quanto o descaso tem sido a regra. 

 

Uma breve análise da história do ensino de Línguas Estrangeiras 
modernas (LE) no Brasil pode atestar que essa disciplina sempre foi 
tratada com certo descaso pela legislação de ensino e pelas escolas, 
variando entre disciplina às vezes obrigatória, às vezes optativa nos 
currículos escolares, com ensino de caráter mais literário e cultural ou 
mais pragmático, de acordo com cada reforma curricular ou decreto 
governamental (BATISTA; PORTO, 2005, p.15). 

 

Segundo Almeida Filho (2005, p. 22) o ensino de língua materna (língua 1 – 

L1) no Brasil é iniciado num período longínquo por volta de 1500 a 1800, quando o 

português é instituído como a língua a ser lecionada aos índios com o intuito de integrá-

los “à igreja e ao cristianismo. A aprendizagem (não o ensino, note-se bem) do tupi 

pelos jesuítas, que vão dominar por três séculos a restritiva e clássica educação 

brasileira, pode ser interpretada como uma experiência nova, mas circunscrita aos 

colégios e aos seminários”. Em contraste com essa forma de aprendizagem da língua 

experienciada pelos jesuítas, o quadro do ensino de línguas no Brasil principalmente na 

escola pública apresenta-se desolado da experiência de aprender. 

Batista e Porto (2005, p. 28-31) ao traçar a trajetória do ensino de língua 

estrangeira no Brasil mostram que o ensino de inglês perpassou por várias fases. Desde 

a Reforma Pombalina (1788 a 1789) quando é iniciado o ensino de línguas no Brasil 

voltado basicamente ao ensino de gramática indispensável à leitura, versão e tradução 

de textos escritos. Modelo que perdura no ensino de francês considerado na época como 

língua culta. Ainda segundo as autoras o inglês só passa a ser disciplina obrigatória em 

1837 no Colégio Pedro II, constituindo-se a primeira instituição de ensino secundário do 

Brasil. No entanto, entre alta e baixa demanda, o ensino de inglês no Brasil parece 

consolidar-se a partir de 1996 com a lei 9.394/96 que enfatiza a obrigatoriedade do 

estudo de uma língua estrangeira da 5ª a 8ª série do atual ensino Fundamental e no 2º 

grau, atual ensino Médio. 

Conforme Batista e Porto (2005, p.37), 
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o ensino de inglês na grande maioria das escolas públicas de educação 
básica sofre crítica constante, sendo tachado de ineficiente e 
desinteressante. Argumenta-se que o aluno, mesmo após vários anos 
de escolaridade, termina o ensino médio, em geral com apenas 
rudimentos da língua, não tendo desenvolvido, satisfatoriamente, 
nenhuma das quatro habilidades linguísticas – ler, escrever, falar e 
entender. 

 

Analisando essa afirmação das autoras e ao mesmo tempo refletindo sobre ela, 

percebe-se a necessidade de transcender a estrutura do ensino de inglês em nossas 

escolas dando assim uma atenção especial à comunicação, ressignificando sua 

aprendizagem tornando a língua inglesa no cenário escolar, uma língua viva e de 

possibilidades para comunicação e inclusão. 

O que se depreende da situação atual que é “a prática secular no Brasil de 

privilegiar o estudo da língua pela língua, muita forma gramatical que enfeixa num colar 

de conhecimento desaplicados que se vão de nossa memória sem aviso prévio” 

(ALMEIDA FILHO, 2005, p. 31) é que a forma como a língua é trabalhada constitui-se 

em um entre tantos motivos capazes de explicar o fracasso no ensino de língua inglesa. 

Nesse contexto, a reestruturação do ensino de línguas se faz urgentemente necessária, 

anulando assim as divisões que desfiguram os sentidos e a compreensão dos aprendizes. 

Apesar da necessidade de aprender inglês hoje ser um consenso quase que 

unânime de todos na atual sociedade, seu ensino é tratado no Brasil com descaso. De 

fato, 

as políticas educacionais nunca lhe asseguraram uma inserção de 
qualidade em nossas escolas. Em busca dessa qualidade, as classes 
privilegiadas sempre procuraram garantir a aprendizagem de línguas 
nas escolas de idiomas ou com professores particulares, mas os menos 
favorecidos continuam à margem desse conhecimento (PAIVA, 2003, 
p. 57). 

 

Como conseqüência disso foi criando-se ao longo dos anos uma incredulidade 

no ensino de inglês na escola pública, pois essa passa a ser uma língua aprendida pela 

elite. 

 

No Brasil, não é incomum tampouco, principalmente em localidades 
mais isoladas ou em áreas urbanas mais novas e pobres, recebermos 
nas nossas aulas de LE [língua estrangeira] alunos que nunca tiveram 
qualquer contato direto com outra língua e muito menos com a 
experiência formal de aprender um outro idioma. Em outros casos, o 
nosso aluno é o primeiro membro da sua família em muitas gerações a 
iniciar a experiência educacional (letrada) de acomodar outro sistema 
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lingüístico e cultural em sua existência (ALMEIDA FILHO, 2007 p. 
27). 

 

Por outro lado esse aluno acaba aos poucos não acreditando que aprender 

inglês possa lhe ser útil na vida, a falta talvez de perspectiva diante das condições de 

vida do aprendiz pode ser um fator relevante para o insucesso da disciplina.  

Na verdade, “especificamente na escola pública brasileira, os alunos poderão 

estar indiferentes ao desafio de aprender uma outra L [língua] ou ter expectativas de 

aprendizagem tão distorcida e baixas que o processo se inviabiliza” (ALMEIDA 

FILHO, 2007, p .27). 

Os motivos que justificam fracasso do ensino de inglês, todavia, não param por 

aí, 

 
deve se considerar também o fato de que as condições na sala de aula 
da maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes 
superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da 
maioria dos professores, material didático reduzido a giz e livro 
didático etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades 
comunicativas (BRASIL, PCN, 1998, p.23). 

 

No entanto, o que não encontramos por parte do poder público é uma proposta 

de mudança. Nos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de língua 

estrangeira do ensino fundamental estão expressos muitos problemas com relação ao 

ensino de inglês, visto que, este subestima o ensino das habilidades orais ao invés de 

tentar apontar medidas para sua inclusão nas escolas. Justifica a ausência da oralidade 

afirmando que  

 

somente uma pequena parcela da população tem a oportunidade de 
usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral, 
dentro ou fora do país [...] deste modo, considerar o desenvolvimento 
de habilidades orais como central no ensino de Língua Estrangeira no 
Brasil não leva em conta o critério de relevância social para a sua 
aprendizagem (BRASIL, PCN, 1998, 20). 

 

O documento oficial, portanto, não considera a necessidade de mudança e 

enfatiza diante das más condições encontradas na escola, o ensino de leitura apenas. 

Cabe lembrar, por sua vez, que a opção por essa habilidade prioritariamente, não tem 

surtido o efeito desejado no decorrer do processo educacional. 

É importante ressaltar ainda que quando os PCN não reconhecem o uso da 

habilidade oral como essencial no ensino de línguas este acaba tirando do aluno a 
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oportunidade de uma habilidade que poderia ser para este aluno futuramente uma 

oportunidade de ascender socialmente, visto que o domínio de habilidades orais pode 

promover maiores chances de inserção no mercado de trabalho. 

Também não são levadas em consideração no documento as mudanças que 

vem ocorrendo na sociedade. Por exemplo, hoje no Brasil a informática tornou-se um 

veículo de comunicação que vai além da leitura e da escrita, além disso, o Brasil em 

2016 estará sendo palco das olimpíadas, momento em que a necessidade de saber falar 

inglês transcende qualquer discussão ligada a questões de fronteira e de regionalismo. 

Na verdade, a leitura dos PCN ao utilizar o argumento da fronteira e 

regionalismo permite supor que a visão da população brasileira é de uma soma de 

conjuntos estáticos de pessoas que não se deslocam pelos espaços geográficos. O 

documento ignora ainda que as línguas não são mais produtos territorizados [...] 

(PAIVA, 2003, p. 65). 

 
A representação negativa da escola pública não aconteceu 
ocasionalmente, ela foi construída ao longo da história e decorreu da 
desvalorização social da instituição e consequentemente de seus 
alunos. “[...] As altas taxas de repetência e evasão mostram que os que 
conseguem entrar na escola, nela não conseguem aprender, ou não 
conseguem ficar” [...] (SOARES, 2001, p. 09). 

 

Outro fator relevante para o fracasso escolar é que este atinge 

predominantemente os alunos de classes menos favorecidas à proporção que o processo 

de construção da aprendizagem ocorre numa interação entre professores, alunos, família 

e escola. Dessa forma, para que o fracasso escolar seja compreendido, se faz necessário 

levar em consideração quem são esses alunos dentro e fora do contexto escolar. Soares, 

(2001, p.15) afirma que 

 

a escola, como instituição a serviço da sociedade capitalista, assume e 
valoriza a cultura das classes dominantes; assim, o aluno proveniente 
das classes dominadas nela encontra padrões culturais que não são os 
seus e que são apresentados como “certos”, enquanto os seus próprios 
padrões são ignorados como inexistentes, ou desprezados como 
“errados”. 

 

Por outro lado a consciência fragmentada por partes de alguns professores e 

alunos leva à supervalorização da língua inglesa e consequentemente da cultura norte–

americana passando uma ideia estereotipada entre o real e ideal, colocando a língua 

inglesa como superior à nossa, causando assim um fosso comparativo entre a língua 
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inglesa e a portuguesa. O desafio, portanto, é de outra natureza: em vez de 

supervalorizar a língua inglesa e sua cultura é necessário deixar de lado o 

deslumbramento e dar mais atenção ao foco de interesse de seu estudo no atual contexto 

social. Afinal, “a linguagem é, ao mesmo tempo, o principal produto da cultura, e é o 

principal instrumento para sua transmissão” (SOARES, 2001, p.16). 

 

4 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA INGLESA 

 

Diante de tantas limitações e desafios para com o ensino de língua inglesa no 

Brasil, a identidade do professor de inglês torna-se uma preocupação, já que este exerce 

um papel fundamental no processo ensino–aprendizagem. A presença do professor 

como agente facilitador da aprendizagem é, sem dúvida, extremamente importante para 

o crescimento do aprendiz. 

Sabe-se ainda que um dos fatores mais decisivos da evasão escolar, é que, na 

maioria das vezes o discente não vê nenhuma relação entre os conteúdos estudados e a 

vida. Nesse contexto, o professor estratégico acaba por exercer um papel fundamental 

que é o de motivador, tentando resgatar conhecimentos do aluno e ao mesmo tempo 

motivá-lo a adquirir novos conhecimentos (OLIVEIRA, 2005). 

No contexto da escola pública, no entanto, percebe-se que a formação do 

professor de inglês ainda mostra sérios problemas. Nesse sentido se faz necessário 

investigar os cursos de graduação com o objetivo de perceber até que ponto esses cursos 

estão capacitando seus profissionais a exercerem seus papéis, de forma que esses 

desenvolvam com eficiência a capacidade de pensar e de produzir conhecimento dentro 

da área de ensino-aprendizagem de língua inglesa (BATISTA, 2005, p. 140). 

Para tanto espera que o professor apresente um bom domínio do idioma (tanto 

falado quanto escrito), conhecimento linguístico, consistente formação pedagógica, 

além de consciência crítica. Para este fim, é necessário que este professor esteja em um 

contínuo processo de formação, no entanto, isso só será garantido se lhe for oferecido 

condições para isso. Conforme Paiva (2009, n.p.) isso nem sempre acontece, pois 

adaptação a um contexto muito pouco favorável na maior parte do território nacional, 

acaba inviabilizando esse processo. 

De um lado, “a formação precária do próprio professor pode ser menos que 

profissional, oferecida por uma Faculdade de Letras que não se renovou e não tem 
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compromisso de excelência com ninguém” (ALMEIDA, 2007, p.27). Porém, por outro 

lado, coexiste o desejo de uma grande maioria de professores que buscam aperfeiçoar 

seus conhecimentos e tentam solucionar esses problemas presentes no cotidiano escolar 

tentando desprezar os modelos tradicionais pouco significativos nas escolas públicas 

brasileiras. 

Outros fatores conflituosos influenciam a ação didática pedagógica no ensino 

público de língua inglesa, entre eles a baixa remuneração dos professores, falta de 

recursos didáticos, grande número de alunos por sala, entre outros; porém, o que 

transparece ser mais frustrante é o não contentamento dos professores quanto às falhas 

de sua formação, que quando transferidas para o contexto das salas de aula acabam por 

angustiar e afastar os estudantes da escola. No entanto, 

 
se, por um lado, podemos culpar o professor por não dar ao aprendiz 
um ensino de qualidade, por outro, não podemos deixar de ver ambos 
como vítimas das relações de poder. O professor mal formado é ele 
próprio vítima de currículos inadequados, vítima de sua situação 
econômica, vítima de um contexto desfavorável que não lhe dá acesso 
a falantes ou a tecnologias que possam compensar essa ausência de 
contato com uma comunidade de prática em língua estrangeira. Sem o 
domínio de sua ferramenta básica, fica difícil a qualquer pessoa 
exercer sua profissão com competência (PAIVA, 2009, n. p.) 

 

Cabe por fim ressaltar que “não podemos mexer no passado, mas o futuro está 

em nossas mãos. Na medida em que cada ação, cada palavra e cada gesto, por menor 

que sejam, projetam-se sobre o futuro” (LEFFA, 2005, p.228), é nesse futuro que deve 

ser apostado. 

 

4 CURSOS DE IDIOMAS E O ENSINO DE INGLÊS 

 

No atual contexto social, o inglês se tornou uma característica do mundo 

globalizado. Segundo Ianni (2008, p.58) “o inglês se transforma na língua universal, 

uma espécie de língua franca, por meio da qual se articulam e expressam indivíduos, 

grupos e classes, em países dominantes e dependentes [...]”. Tudo isso contribui para a 

elitização do seu ensino à medida que “as elites brasileiras procuram a rede particular de 

ensino exigindo padrões mais altos de qualidade. Tal tendência contribui para o 

aumento da disparidade entre ensino público e escola particular” (WALKER, 2003, 

p.48). De fato, 
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o Brasil tem também uma verdadeira indústria de ensino de inglês, 
com cursos livres, cujo padrão de qualidade é variável. Para os 
institutos e cursos particulares de inglês, não há nenhuma exigência de 
supervisão das autoridades educacionais. Porém, o simples fato de tais 
cursos livres existirem em grande número contribui para a idéia 
bastante generalizada de que, para dominar a comunicação em língua 
estrangeira, o aluno precisa de aula extra, fora do meio ambiente da 
escola regular [...] (WALKER, 2003, p. 49). 

 

Por outro lado, a mídia usa a comunicação para disputa da hegemonia 

neoliberal em defesa do poder e consequentemente dos interesses do mercado, a serviço 

da sociedade capitalista, valorizando a cultura das classes dominantes, e, claro, da 

língua dominante. Sendo assim, o ensino de língua inglesa só tem favorecido as escolas 

particulares e os cursos de idiomas que se mantêm com boa aparência e admiráveis 

propagandas, enquanto que na escola pública esse “merece só o acaso, quando não o 

descaso das autoridades educacionais e dos agentes políticos quanto à sua manutenção 

com qualidade no currículo” (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 46). 

Tudo isso acentua ainda mais a idéia de que não se aprende inglês na escola 

pública, passando sua aprendizagem a ser privilégio apenas de uma minoria. No 

entanto, essas “escolas livres têm recebido apenas avaliações leigas impressionistas mas 

são tidas pela população em geral como mantenedora de melhor nível de ensino 

(ALMEIDA FILHO, 2003, p.29), ou seja, não há exigência do poder educacional em 

supervisioná-las. 

Sabe-se que há muitos cursos bons de idiomas, inclusive com excelentes 

estruturas tecnológicas, excelentes professores e bom padrão de ensino que contribuem 

bastante para o ensino de inglês no Brasil. Entretanto, há cursos com duvidosa 

qualidade, não oferecendo aos alunos matriculados condições de aprendizagem. Na 

visão de Almeida Filho (2003, p. 29), “[...] uma minoria dessas escolas é exceção na 

produção de contextos ricos e facilitadores da compreensão para a aprendizagem de 

línguas com propósito de uso social e profissional”. 

Público ou privado o ensino de inglês tornou-se indispensável para os cidadãos 

do mundo, a língua que comunica os que participam da sociedade global. “Como 

nenhum outro idioma anteriormente, o inglês difundiu-se até converter-se no idioma do 

mundo” (IANNI, 2008, p. 75). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando as divergências existentes no ensino de língua inglesa no Brasil 

conclui-se que a educação precisa exercer um papel instrumental na sociedade, pois se 

acredita que através da educação seja possível redimir as desigualdades sociais à medida 

que o indivíduo tem nela a oportunidade de ascensão social. 

No tocante à língua inglesa essa pode colaborar para aumentar as 

possibilidades de autopercepção do aluno como ser humano e cidadão crítico, 

aumentando sua capacidade discursiva e inclusiva. Ao contrário, seremos meros 

reprodutores de conteúdos e desigualdades. 

Em relação ao ensino de inglês no Brasil é possível corroborar que este 

“mostra sinais de mudanças para melhor” (WALKER, 2003, p.50). Entretanto, poucos 

alunos das classes menos favorecidas vêem a aprendizagem de inglês como essencial na 

educação, além disso, a falta de credibilidade na escola pública quanto ao ensino de 

inglês é um fato que contribui para o desinteresse demonstrado pelos estudantes. Porém, 

esse fato não deve ser encarado como determinante. A educação não pode mais se 

restringir ao mero conhecimento de repetição de fórmulas prontas, a busca agora é por 

uma educação que leve os aprendizes a desenvolverem competências comunicativas na 

troca de informações. A língua inglesa passará a exercer nesse contexto uma outra 

função bem mais “importante não levando o conhecimento e a informação do centro 

para a periferia, mas também no sentido inverso [...]. Aqueles que são meros receptores 

do conhecimento poderão também se transformar em emissores” (LEFFA, 2005, p. 

243). 

É nesse sentido que não pode faltar o ar cristalino do professor para oxigenar o 

saber, torná-lo significativo para seus alunos desmistificando o fosso entre a escola da 

elite e das classes populares, mesmo porque a elite sempre teve acesso ao ensino de 

língua estrangeira, sendo o desafio maior dar essa oportunidade a quem nunca a teve. 

A luta a favor de uma escola pública e de qualidade continua, já que as 

medidas tomadas em termos de reformas educacionais, reformulações de currículos, 

aperfeiçoamento dos professores, e as novas metodologias de ensino não têm dado 

respostas pedagógicas explícitas diante desse complexo processo que é o ensino público 

brasileiro. 

Portanto, com a rapidez das mudanças, o futuro tornou-se imprevisível. É 

necessário educar para um mundo novo, o qual é ao mesmo tempo lógico e 
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imprevisível. O medo e a incerteza nos impulsionam a buscar o novo, um novo olhar 

sob a educação. Uma educação que acolha os filhos da pobreza. Logo, o que se tem é 

uma educação com uma quantidade enorme de excluídos, sendo as maiores vítimas 

dessa política educacional os filhos pobres da nação que no mundo competitivo em que 

vivem poderão ter na educação um futuro melhor à medida que o saber seria a única 

chance que esses teriam de ascender na vida. 
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