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RESUMO
Através de um panorama histórico sobre o ensino de línguas estrangeiras, assim como, as abordagens teóricas e
documentos oficiais que definiram os rumos do ensino no Brasil, pretendemos analisar como a prova de língua inglesa
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é construída, discutir os porquês da ausência da avaliação de língua
estrangeira antes do ano de 2010. Além disso, apresentaremos as opiniões de cinco professores de escolas públicas
sergipanas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, de modo que possamos depreender de que maneira os docentes
veem essa avaliação e quais as possibilidades que eles têm de preparar os alunos não somente para o Enem como
também ofertar um processo de ensino-aprendizagem baseado nos documentos oficiais que guiam a educação
brasileira e nas discussões mais recentes sobre o ensino de língua estrangeira moderna.
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ABSTRACT
Through a historical overview of the teaching of foreign languages as well as theoretical approaches and official
documents that defined the direction of education in Brazil, we intend to analyze how the English language test of the
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) is built, discuss the whys of the absence of foreign language assessment
before 2010. As well as presenting the opinions of five teachers of public schools in Sergipe about the Exame Nacional
do Ensino Médio. So, we can infer how teachers see this evaluation and the possibilities they have to prepare students
not only for the Enem, but also offer a teaching-learning process based on the official documents that guide the brazilian
education and latest discussions on the modern foreign language teaching.
 
Key-words: Enem. English language. Evaluation.

 

INTRODUÇÃO
 
O ensino de língua estrangeira no Brasil iniciou com a vinda dos jesuítas que tinham o intuito de catequizar os
indígenas, ação que durou de 1580 à 1640. Em 1759 ocorreu a instituição do ensino régio pelo Marquês de Pombal que
estabeleceu o ensino por professores não religiosos. O primeiro fato histórico que definiu o ensino de língua inglesa no
Brasil se deu em 1809 quando  D. João VI assinou o decreto em 22 de junho, para criar as cadeiras de Inglês e
Francês. Desde os jesuítas que trouxeram o ensino de Latim e Grego, o método da gramática-tradução prevaleceu no
ensino de línguas.
Com o movimento nacionalista do início do século XX, o Governo Federal estabeleceu as escolas primárias custeadas
por recursos federais, mas sob a responsabilidade dos Estados em 1918 para substituir as escolas organizadas pelos
imigrantes (italianos, japoneses, etc.) que haviam se estabelecido no país. A Reforma Francisco de Campos de 1931
atribuiu à escola secundária a formação geral e preparação para o ensino superior. Com relação à língua estrangeira, o

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexoes_acerca_da_avaliacao_da_lingua_inglesa_no_exame_nacional.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



método direto foi estabelecido como forma de ensino que entende a língua como meio de comunicação, dando
importância a habilidade oral.
A Reforma de Capanema em 1942 trouxe a solidificação do ensino de línguas estrangeiras. O ensino secundário que
estava dividido em ginasial (quatro anos) e colegial (três anos) tinha a oferta de Francês, primordialmente, Inglês e o
alemão, que poderia ser substituído pelo Espanhol, no nível ginasial. Segundo Carlos e Bordini, nesse momento que
houve a inserção do ensino de Espanhol como língua estrangeira:
O Espanhol passou a ser permitido oficialmente para compor o currículo do curso secundário, uma vez que não
representava ameaça alguma para o Brasil, pois a quantidade de imigrantes vindos da Espanha era restrita. Assim, o
ensino de Espanhol passou a ser valorizado, perante o ensino de outras línguas, como é o caso do alemão e do
japonês, por exemplo. Mesmo com a valorização do espanhol no Brasil, o inglês e o francês se destacaram: o primeiro
obteve uma posição de destaque, devido às transações econômicas, enquanto que o segundo possuía uma forte
relação ao arsenal cultural que trazia consigo (2012, p. 4).
O ensino de Inglês se intensificou em 1940, por causa da dívida que o Brasil tinha com os Estados Unidos. Mas em
1950 a carga horária para línguas estrangeiras foi diminuída, porque o sistema educacional brasileiro passou a se
dedicar a um currículo mais técnico como intuito de preparar os estudantes para o mercado de trabalho.
A LDB 4.204 de 1961 estabeleceu os Conselhos Estaduais de Educação que eram os responsáveis pela inclusão ou
não de uma língua estrangeira e a não obrigatoriedade do ensino de Língua Estrangeira no ensino médio, instituindo o
ensino profissionalizante compulsório. O governo militar proibiu o ensino de línguas estrangeiras com a lei 5692/71 com
o intuito de evitar uma dominação ideológica no país. Então, o ensino de segunda língua passou a figurar como
privilégio da elite. A situação só se reverteu em 1976 quando o ensino de língua estrangeira volta a vigorar no Brasil, no
que concerne ao Inglês, Carlos e Bordini afirmam que ele passou a ser ensinado como recurso instrumental.  
 
DOCUMENTOS NORTEADORES DO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Em 1996, a LDB definiu a obrigatoriedade de pelo menos uma língua estrangeira no ensino fundamental, a partir da
quinta série, sendo a escolha da língua feita pela comunidade escolar. Para o ensino médio ficou determinado a
obrigatoriedade de uma língua estrangeira moderna e outra deveria ser ofertada em caráter optativo.
Alguns documentos oficiais da educação foram elaborados com o intuito de estabelecerem algumas
discussões/reflexões acerca da importância do ensino de LE no ensino médio brasileiro. Para tal, Os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) trouxeram na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
diretrizes baseadas na LDB (1996). Assim, nos PCNEM (2000), as línguas estrangeiras modernas voltaram a assumir
papel relevante na integração dos conhecimentos fundamentais a serem adquiridos pelos alunos.
Além disso, este mesmo documento explicita o ensino de LE através de uma perspectiva interdisciplinar e
contextualizada, possibilitando ao aluno o alcance a um nível de competência linguística capaz de dar acesso a
informações diversificadas que possa contribuir para a sua formação cidadã. Outra questão relevante está relacionada a
aprendizagem de uma LE por uma vertente mais significativa, levando ao aprendiz a oportunidade de se comunicar
adequadamente nas diversas situações do dia a dia; sendo menos enfatizado o ensino com práticas tradicionais, em
que objetivava somente o domínio de regras/conteúdos gramaticais.
No entanto, os PCNEM questionam que, apesar desse ensino ser mais contextualizado, tem apresentado poucas
mudanças efetivas na escola regular. Nesse momento, percebe-se que para aprender uma LE é necessário procurar
abordagens/ensino/cursos extracurriculares, deixando claro que a escola básica não está cumprido esse papel. Além
disso, com os avanços que vão ocorrendo na sociedade, é importante refletir sobre “a concepção de ensino e, em
particular, a concepção de ensino de Línguas Estrangeiras” (BRASIL, 2000, p. 26).
Isso se deve a alguns impasses, dentre eles: ao monopólio linguístico e ao interesse de aprender outra LE. Sobre esta
questão, os PCNEM (2000) discutem que é relevante se pensar em um ensino diversificado, que seja possível a
interação/integração de se estudar mais de uma língua, conforme as necessidades do mercado de trabalho e interesse
dos estudantes. Já que, no cenário atual, o inglês e espanhol tem uma grande contribuição na vida profissional dos
indivíduos.
Assim, esses Parâmetros informam que três competências e habilidades deveriam ser desenvolvidas e estudadas ao
longo do ensino médio: a) Representação e comunicação; b) Investigação e compreensão, c) Contextualização
sócio-cultural. Elas são fundamentais porque servem como base para nortear o ensino de LE. Além disso, os conteúdos
selecionados precisam estar conforme três pontos: conhecimentos linguísticos, ampliação do conhecimento vocabular e
leitura e interpretação textuais. Além desses, esse documento explicita a relevância de utilização das ferramentas
tecnológicas, uma vez que as novas tecnologias fazem parte do cotidiano dos indivíduos e podem servir como um
recurso auxiliar de aprendizado.

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexoes_acerca_da_avaliacao_da_lingua_inglesa_no_exame_nacional.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Outro documento oficial que merece atenção são as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) no que
concerne ao questionamento de ensino em LE nos últimos anos da educação básica. Este complementa alguns
conceitos já abordados pelos PCNEM. Essas Orientações enfatizam a função e a importância educacional do ensino de
LE no ensino médio, trazendo conceitos novos para serem levados em conta no ensino médio, como “letramentos,
multiletramentos, multimodalidades e hipertexto” (BRASIL, 2006, p. 87). Além disso, as OCEM concordam que o ensino
de LE deve se basear na leitura, prática escrita e comunicação oral de forma contextualizadas. Sugerem ainda que
essas habilidades sejam trabalhadas observando a realidade global/social/local do grupo.
 Conforme esses Parâmetros, a aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito além dos seus objetivos apenas
comunicativos, uma vez que o cenário atual se apresenta com diversas mudanças significativas na vida das pessoas,
em virtude da era digital e exigências tecnológicas, dentre outros aspectos. As propostas sugeridas pelas OCEM
possibilitam um suporte metodológico para os profissionais da educação, já que discutem ferramentas de apoio no
processo de ensino aprendizagem.
Percebe-se também que os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental aparecem no ensino médio de forma
fragmentada, incompleta, dificultando a aprendizagem da Língua Inglesa pelos estudantes nessa etapa de finalização
da educação básica. Isso se deve por questões estruturais e pedagógicas, apontadas pelas Orientações. Elas orientam
que o ensino seja baseado nos princípios de cidadania, inclusão, democracia, valores, conflitos, diferenças regionais e
nacionais, pelo fato de que a sociedade contemporânea enfrenta diversos problemas referentes a falta de ensino de
qualidade, evasão escolar, falta de qualificação profissional, dentre outros motivos.
Esses documentos servem como orientações básicas e indispensáveis propostas pelo Ministério da Educação que
orientam o ensino das disciplinas nas escolas públicas brasileiras. E também servem como instrumento de reflexão por
todos os envolvidos nesse processo, professores, diretores, alunos. Para avaliar de que forma os estudantes estavam
concluindo o ensino básico políticas públicas foram tomadas, dentre elas, o Exame Nacional do Ensino Médio.
 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho do aluno do ensino
básico e coletar informações a respeito dos estudantes através de um questionário socioeconômico respondido no ato
da inscrição. A prova ocorreu pela primeira vez em 1998, “um novo sistema de avaliação – o Enem -  passa a induzir o
processo de reforma, em particular no que se refere às novas diretrizes curriculares” (CASTRO; TIEZZI, 2005, p. 117).
De acordo com Castro e Tiezzi, em 1995 mais de 70% dos 4,9 milhões de alunos matriculados no ensino médio o
cursavam no período noturno e o ensino não era igualitário no que concerne às possibilidades profissionais depois do
ensino básico:
 
Do total de alunos matriculados, mais de 50% cursavam o ensino médio profissionalizante, que, na verdade, não
profissionalizava nem tampouco oferecia boa educação geral. As boas escolas ofereciam como ensino médio um curso
preparatório para os exames de acesso ao ensino superior. O vestibular era o grande ‘exame’ de avaliação do ensino
médio brasileiro e praticamente restrito às classes média e alta (2005, p. 116)
           
Entre 1998 até 2008, a prova era aplicada em um único dia e era composta por 63 questões interdisciplinares de
múltipla escolha e uma redação não obrigatória, segundo Blanco, 2013. A partir de 2004, o Programa Universidade para
Todos (Prouni) foi instituído pelo MEC como forma de concessão de bolsas para cursar o nível superior em instituições
de ensino superior privadas e, para tanto, era necessário certa nota obtida no Enem. Em 2009, houve a reformulação
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), visando propor a unificação do processo seletivo de universidades
federais. Ainda era intuito dessa mudança na forma de avaliação, resultar na alteração dos currículos do ensino médio
de modo a favorecer a aprendizagem e não o ato de decorar informações como o antigo vestibular incentivava. O Enem,
também, passou a servir como certificação de conclusão do Ensino Médio para aqueles que completassem 18 anos até
a data da primeira prova.
Em 2010, o exame foi reformulado novamente e passou a ser aplicado em dois dias com 180 questões de múltipla
escolha baseadas em habildades e divididas em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, códigos e suas
tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias, Ciêcias da natureza e suas tecnologias e Matemática e suas
tecnologias; pois ele se tornaria também em um exame de entrada em universidades federais (COSTA; SILVA, 2011). A
partir desse ano, foi incluída a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol). De acordo com Blanco (2013), a
inclusão da LE justamente no ano em que o exame passou a ser utilizado para selecionar estudantes para o ensino
superior resultou em efeito positivo ao ensino da língua com a valorização e o reconhecimento como conhecimento
necessário no ensino superior e no mercado de trabalho.
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Rauber (2012) afirma que a inclusão da prova de língua estrangeira no exame reformulado não foi justificada pelo
MEC/Inep e que pode-se inferir, assim como Blanco, que esse fato se deu por causa da possibilidade de ingresso no
ensino superior público. Sardo e Bernardon afirmam o seguinte sobre o Enem de 2001:
 
Entretanto, a prova não apresenta referência ao conhecimento lingüístico de LE estudado no ensino médio, pois não
dedica nenhuma questão específica de LI para surpresa das pesquisadores. Para um maior esclarecimento dessa
questão, foi realizada uma consulta a respeito dessa situação à equipe técnica do MEC. A explicação apresentada para
a inexistência de questões de LI, conforme depoimento de um integrante da equipe técnica do ENEM, retrata as
dificuldades no ensino de LEs, tanto metodológicas, como de formação do professor em sala de aula, e também a
situação da LI como disciplina opcional nas escolas, e, por esses motivos, não são submetidas à avaliação pelo MEC
(2003, p. 47)
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
A avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio é feita com base em uma matriz que apresenta os eixos cognitivos
para todas as áreas de conhecimento e também as competências e habilidades para cada área. A avaliação de língua
estrangeira faz parte da área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, que contém nove competências, para cada
uma delas são definidas certas habilidades.
Contudo a prova de língua estrangeira se refere apenas à Competência de área 2 que se propõe a avaliar o
conhecimento e uso das língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outras
culturas e grupos sociais. As habilidades referentes a essa competência são (H5) associar vocábulos e expressões de
um texto em LEM ao seu tema; (H6) utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as
possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas; (H7) relacionar um texto em LEM, as estruturas
linguísticas, sua função e seu uso social; e, (H8) reconhecer a importância da produção cultural em LEM como
representação da diversidade cultural e linguística. (BRASIL, 2009)
Por conseguinte, analisaremos as provas de língua inglesa do Exame Nacional do Ensino Médio desde a inclusão da
prova de língua estrangeira moderna (LEM), para tanto  utilizaremos de questões para a análise das provas: Quais
gêneros vem sendo utilizados nas provas de língua inglesa do Enem? As perguntas são claras e sucintas ou
apresentam informações dispensáveis? Que tipos de questões são privilegiadas: compreensão global ou local? Há
leitura conjugada de textos verbais e não verbais? Quais conhecimentos prévios dos alunos são abordados? Quais
conteúdos referentes à língua inglesa são abordados?
Assim como teceremos comentários a respeito da não existência da prova de LEM antes do ano de 2010 e das provas
aplicadas desde então, até o ano de 2014, por fim, apresentaremos os comentários de cinco professores de Inglês de
escolas públicas sergipanas a respeito do Enem.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como mencionado anteriormente, a avaliação de língua estrangeira foi inserida no Exame Nacional do Ensino Médio
apenas a partir de 2010, apesar do exame já existir desde de 1998, acreditamos que além da utilização dos resultados
alcançados no Enem para ingresso em universidades públicas ter impulsionado a inserção da prova de língua
estrangeira, o fato do ensino de língua estrangeira, de um modo geral, apresentar alternâncias de períodos com a
presença e a ausência nas escolas, tendo se tornado obrigatório e permanecido desse modo apenas a partir de 1996
com a determinação da LDB. Portanto, a aplicação de uma avaliação de língua estrangeira no Exame Nacional do
Ensino Médio desde 1998 poderia exigir dos alunos um conhecimento, possivelmente, não estudado.
Com relação às provas aplicadas a partir de 2010, na tentativa de responder aos questionamentos realizados
anteriormente, discutiremos separadamente as questões das provas de inglês dos anos de 2010 a 2014.
Na prova de 2010, houve a escolha de um texto retirado da internet sobre computadores, um trecho da canção Viva la
vida da banda Coldplay, uma reportagem da revista Speak Up sobre os costumes dos britânicos, uma imagem sobre as
metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para o milenio e um cartão postal. As perguntas são claras e
apresentam informações que facilitam a compreensão da resposta correta, por exemplo, a questão 92 sobre a música
Viva la Vida diz que músicas apresentam temas que podem ser reforçados na repetição de trechos, o candidato que
atentasse ao trecho “I used to rule the world” e “I used to roll the dice” mais facilmente perceberia a opção correta
(costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada). A prova apresenta questões que contemplam 
compreensão global e específica dos gêneros, assim como há a interação de textos verbais e não verbais. O
conhecimento prévio foi contemplado já que se tratou de temas atuais, como o uso de computadores e o avanço
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tecnológico e o uso de gêneros conhecidos como, por exemplo, na questão 95, é necessário que o aluno já saiba que
se trata de um cartão postal devido ao seu formato parecido com a estrutura de uma carta pessoal. Conteúdos
gramaticais não foram discutidos.
Prova de 2011, os gêneros utilizados foram um trecho de um artigo da Magazine Speak Up, um cartum sobre atividades
escolares, uma reportagem da BBC, a canção War de Bob Marley e uma tirinha do Garfield. As perguntas foram claras,
se basearem em compreensão geral do texto e informações específicas e tiveram uso de textos verbais e não verbais.
O conhecimento prévio foi contemplado nas temáticas sobre atividades escolares,
 guerra na canção e a tira sobre relacionamentos. Novamente nenhum conteúdo gramatical foi o foco.
 Na prova de 2012, os gêneros utilizados foram um poema de Langston Hughes, um artigo da BBC sobre J. K. Rowling,
autora da série Harry Potter, uma reportagem com o primeiro ministro britânico na Time, uma citação do músico Jimi
Hendrix e um cartum sobre o uso da língua inglesa. As perguntas são objetivas e diretas, tratam tanto da compreensão
global dos textos quanto de informações específicas, houve o uso de textos verbais e não verbais conjugados no
decorrer das questões, o diferencial foi o uso de um gênero literário. Abordou o conhecimento prévio com algumas
questões, por exemplo, na questão 91, na sua referência as relações conflituosas entre brancos e negros nos Estados
Unidos, além de mencionar o gênero poema, e na questão 92 faz uma ligação com as séries famosas de Harry Potter.
Conteúdos gramaticais abordados não foram o objetivo, mas é contemplado superficialmente na questão 95 com a
linguagem formal e informal e as mudanças na fala e grafia.
Em 2013, foram utilizados no Enem os gêneros tirinha de Calvin e Hobbes, uma campanha da United Nations  Alliance
of Civilization sobre inclusão e diversidade, um texto informativo sobre mortes em uma prisão em Honduras, uma
reportagem da National Geographic News sobre a produção de morfina no corpo humano e uma matéria online sobre a
vida de Steve Jobs. As perguntas foram claras e mais sucintas do que a dos anos anteriores, abordando a compreensão
geral e específica dos textos, houve uso de a contemplação de textos verbais e não verbais, mas em menor escala os
textos não verbais do que nas provas anteriores. O conhecimento de prévio dos candidatos foram  contemplados. Por
exemplo, na questão 91, é necessário já conhecer o que é uma tirinha; na questão 93, traz aspectos da geografia, como
Honduras, Latin America; na questão 95, menciona a respeito de Steve Jobs, o criador da internet. Os aspectos
gramaticais não foram abordados.
O Enem de 2014, abordou os gêneros campanha para doação de alimentos online, um fragmento da NY  Time sobre
uma variedade da língua inglesa, uma reportagem da News Week sobre as inovações tecnológicas na construção civil,
a canção Masters of War do Bob Dylan e uns versos do poema The Road Not Taken de Robert Frost sobre as escolhas
na vida. As perguntas não ficaram totalmente claras, pois na questão 95, poderia ter deixado dúvidas entre as opções A
e C que tratam, respectivamente, do eu lírico festejar o fato de ter sido ousado na escolha que fez; e, o eu lírico viajar
pouco e que uma certa escolha fez diferença. A compreensão global e local são abordadas, assim como, textos verbais
e não verbais, apesar que, semelhante a prova de 2013, a quantidade de textos não verbais foi menor. O conhecimento
prévio foi contemplado, por exemplo, na questão 91 traz alguns conceitos/palavras chave que podem identificar com
mais clareza qual o assunto retratado, por meio da imagem da xícara, algumas palavras que se referem a comida,
inferindo-se a respeito do compartilhamento, doação, além de poder relacionar a palavra “feed” com outros contextos de
uso como suporte para entender este, no qual está sendo utilizada; na questão 92 traz o nome de alguns países,
passando a ideia sobre a diversidade; na questão 93 também menciona nomes de alguns lugares muito conhecidos
mundialmente; na questão 94 o próprio enunciado deixa claro que se trata de uma letra de canção e na questão 95
aborda a respeito do poema que também é informado no enunciado. Os conteúdos gramaticais estão ausentes.
Podemos afirmar que as avaliações do Enem tem sido focadas no uso de gêneros diferentes, com o uso de textos não
verbais que colaboram e facilitam o entendimento dos textos e que aos poucos a avaliação se tornou mais baseada no
texto do que nos recursos não textuais (anos de 2013 e 2014) do que nos anos anteriores. Isso implica em um ensino
pautado no empoderamento dos alunos no que concerne ao reconhecimento de gêneros, aos usos da língua
(formalidade, informalidade, tipos de estruturas e seus usos sociais e formas para se comunicar) e a integralização de
conhecimentos acadêmicos e informais.
No tocante aos docentes, foram entrevistados professores de Inglês de escolas públicas a respeito do ensino de língua
inglesa e o Enem. As entrevistas ocorreram com cada professor separadamente e foram gravadas e posteriormente
transcritas. Quatro desses professores ensinam na rede pública estadual, sendo que dois pertencem a uma escola na
capital e os outros dois a uma de um munícipio vizinho, o quinto e último professor entrevistado ensinava em uma
instituição federal. Os docentes serão designados por letras: A e B, da escola em Aracaju; C e D do município próximo e
E, o professor do ensino federal.
Quando perguntados sobre a mudança que a prova de língua inglesa do Enem trouxe, o professor A respondeu: “Ah
sim, eu achei que a prova do Enem veio pra facilitar, facilitar mesmo a vida do aluno, inclusive tem questões que é uma
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vergonha, é ou não é verdade?! eu acho uma vergonha, no mínimo vinte, vinte questões de Inglês pra pessoa, pra
saber se aquele aluno sabe realmente e cinco questões é uma vergonha, você fazer cinco questões com um texto, e
questões que qualquer pessoa do nível em Inglês, como é que chama?  Intermediate, low-intermediate pode responder.
Eu acho que não nivela ninguém. Antigamente a prova de Inglês e a prova de Matemática, ela, as duas faziam a
diferença, [...] o aluno fez, estudou até uma aulinha de Inglês assim simples e estudou um vocabulariozinho e faz a
prova de Inglês e antigamente?”. A fala da professora denota que ela apresenta uma visão tradicional da avaliação,
além disso, a afirmação da professora sobre nivelamento, aponta que ela está confundindo os objetivos da avaliação,
pois o Enem avalia o conhecimento de forma transversal, agregando conhecimentos de várias áreas e não é usado para
comprovar proficiência em uma língua estrangeira.
Apesar de demonstrar certo desapontamento com a prova de Inglês do Enem, a professora prova através dos seus
comentários que suas aulas estão baseadas nos documentos oficias da educação e discussões sobre o ensino de
língua estrangeira moderna: “Ah eu gosto de tirar textos da internet, de revistas, eu to com uma revista aqui que eu to
pensando em assinar como professora [...] tem textos atuais. Eu tiro muita coisa de revistas. Tem a Speak Up, inclusive
cai no Enem textos de revistas, músicas, filme.” Com este comentário, percebemos que a professora A se preocupa em
trabalhar com textos autênticos, que possibilitem a reflexão de seus alunos a lidarem com situações reais de
comunicação. Além disso, é visível que apesar dela demonstrar esse compromisso de ensinar uma língua estrangeira,
ela esperava que a prova de inglês no Enem promovesse outros aspectos necessários para a formação do aluno.
O professor B, da mesma instituição disse: “ A prova do Enem diferente do vestibular de antigamente, provas que eram
mais focadas na gramática, hoje o aluno tem que ter uma percepção melhor da vida, ele tem que entender um texto,
então talvez agora o foco seja o vocabulário.” Nessa visão, constatamos que este professor vê a prova como uma
oportunidade de ampliar os conhecimentos dos estudantes, de forma que a prova avalie aspectos mais abragentes nas
competências que são necessárias para serem levadas em consideração.
O professor C da outra escola da rede pública estadual respondeu a pergunta dizendo que “ [...] A da língua inglesa
mudou, mudou, ficou bem diferente, mas eu sou um pouco crítico, acho que por exemplo a nossa realidade aqui,
pública, ela, não está de acordo com a avaliação do Enem, por exemplo [...] O conhecimento da língua. E fica dificil
quando não tem assim uma forma de trabalhar justamente a língua na escola. Então pra um aluno que não lê de forma
alguma uma frase, numa avaliação pede para traduzir uma sentença numa avaliação da própria língua inglesa, como
ele vai interpretar um texto? Como ele vai e, e compreender um texto numa prova de, de no caso do Enem. Então fica
dificil!” É evidente que o professor C critica a prova de inglês no Enem, uma vez que ela não está adequada para
atender a toda a diversidade no tocante a realidade do aluno. O entrevistado concorda que o problema está a partir do
momento que o aluno estuda uma língua estrangeira na escola regular. Percebemos que a realidade educacional tem
sofrido mudanças significativas, mas ainda assim, alguns aspectos sobre abordagem metodológica de ensino de LE não
foram tranformados totalmente, a ponto de contribuir efetivamente para a vida dos alunos, principalmente no que
concerne ao nível de leitura em segunda língua.
O professor D da mesma escola disse: “[...] se eu for pensar no vestibular ao qual eu me submeti pra o que o Enem
propõe, eu acredito que já houve avanços, a gente já tem um trabalho mais com texto, ainda que seja em língua inglesa,
mas já há uma proposta mais diferenciada, não tanto de focar apenas o gramatical. Não que o gramatical seja ruim, é
necessário também, porque é uma das facetas para a gente trabalhar a língua, mas eu acho que não precisa focalizar
só na gramatica e eu acho que agora a proposta do Enem já muda um pouco esse viés.” Nesse ponto de vista, o
professor D concorda que o Enem tem focado mais a inserção de textos autênticos, sem levar tanto em conta, a
presença de conteúdos gramaticais de forma isolada, e sim aparecem de maneira conjugada/dialogada/contextualizada.
O professor da instituição federal disse que “ Houve, porque hoje em dia ta muito mais voltado para os gêneros textuais
né? Então eles têm trabalhado com os gêneros textuais, com as características de cada gênero textual e as questões
são muito mais de compreensão e de interpretação, do que propriamente de conhecimento linguístico. Antes a gente
tinha as perguntas voltadas para o conhecimento linguístico, hoje já é muito mais de interpretação, de conhecimento
geral, de conhecimento de mundo, de conhecimento de estilo do gênero textual do que propriamente da estrutura
linguística.” Este professor também vê essa nova versão do Enem como forma de trabalhar asssuntos contextualizados,
utilizando-se de textos autênticos, sendo levados em conta diversos conhecimentos, dentre eles, o de mundo, geral,
prévio.
Com relação a preferência ou não dos professores pela forma com que o Enem avalia os alunos a respeito do
conhecimento sobre a língua inglesa. O professor A respondeu que “ eu preferiria o vestibular tradicional, eu acho o
Enem uma vergonha pra Inglês, mas a prova de Inglês eu não sei se os outros professores concordam, como é que ta,
minhas colegas. É uma provinha né, um textozinho que eu acho que não mede proficiência. Ai sim, passar cinco
questões pra dez questões, na minha opinião passaria pra vinte. Eu gostaria de ver uma prova de Inglês com vinte
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questões, você teria mais opções de saber se o aluno sabe compreender a gramática, estrutura da língua, estrutura da
gramática, porque gramática é estrutura, mas não tem como com cinco questões de identificar nada disso, inclusive
minha prova não faço com cinco questões. Não dá pra saber! Ok?”
O outro professor da mesma escola, B, disse: “ Eu acho que o Enem é uma boa experiência, eles podem se adiantar,
fazer a prova antes da, da necessidade mesmo que eles tem de fazer. Eu acho que o Enem talvez seja mais válido.”
O professor C respondeu: “Eu prefiro o Enem. Porque eu acho que faz o aluno pensar né, faz o aluno pensar, faz o
aluno ler, faz o aluno interpretar, Eu acho que pelo que eu tenho acompanhado desde que o Enem surgiu eu acho que
com relação as avaliações, o aluno realmente se dedica na hora de fazer a prova, é como eu to falando pensar mesmo.”
O outro docente da mesma instituição falou que “ Eu prefiro o Enem pelas razões que eu já coloquei no início, eu vejo
uma nova perspectiva, uma nova abordagem de avaliação, então não é desprezar a gramática, mas acredito que
gramática não é apenas o foco. Eu acho que vem a gramática e muitas outras coisas, que a gente sabe que quem
trabalha com língua tem que contemplar e inclusive [...] essa questão cultural, essa questão de mobilizar estratégias,
inclusive cognitivas pra você conseguir fazer leituras em Inglês, pra você conseguir ser capaz de escrever em outra
língua, não só em Inglês, mas em qualquer língua estrangeira.”
O professor E afirmou que “ Eu acho que o Enem  requer do aluno uma integralização dos assuntos de todas as
materias, uma preocupação com o conhecimento, com um conhecimento maior que não seja necessariamente um
conhecimento formal, esse conhecimento informal mesmo, né, um conhecimento cultural, um conhecimento que vá, que
transcende, ultrapassa os muros da escola, né, e a escola tem que se adequar a essa realidade e fazer com o que é
visto em sala de aula tenha uma repercusão prática e habilite esses alunos a trabalhar, a se inserir no mercado de
trabalho, mas também num contexto globalizado em que a gente vive. [...] hoje em dia a gente tem essa
transversalidade muito maior, né entre as materias, entre as áreas de conhecimento. Eu acho que isso é uma
característica muito marcante e interessante da proposta do Enem né, acho que a gente ainda precisa melhorar muito
em como preparar o caminho pra prova, mas acho que a proposta é boa.”
No tocante a forma como o Enem avalia, percebemos que os entrevistados concordam com essa mudança de foco nas
provas de inglês, posto que as questões estão mais voltadas para o conhecimento de mundo, o diálogo entre culturas,
já que algumas trazem informações a respeito de outras nações/países. A prova possibilita o aluno a pensar/refletir
sobre situações diversas, com o auxílio dos gêneros textuais presentes em todas as provas. Além disso, apenas o
professor A mostrou sua preferência pela prova antiga, em que focalizava mais o conteúdo gramatical e também
preferiria que houvesse um maior número de questões avaliativas, pois, assim, promoveria realmente uma avaliação
mais efetiva.  Essa atitude diferenciada dos professores pode ser influencia pela formação deles, pois o professor A se
licenciou em Letras a mais tempo do que os outros, portanto é possível perceber o motivo de desejar uma prova mais
longa e/ou complexa. Os demais professores se formaram mais recentemente do que o primeiro e haviam acabado de
terminar uma especialização, mestrado ou um curso de aperfeiçoamento sobre língua inglesa.
Disso, podemos entender o quanto a formação continuada colabora na atualização do profissional às novas discussões
e abordagens. Até mesmo para poder se posicionar criticamente como o professor C fez ao indicar a dificuldade de
proporcionar um ensino baseado na diversidade quando a escola possui poucas possibilidades, como acesso a internet,
TVs, DVDs, ou inclusive o excesso de alunos em uma sala.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das considerações mencionadas ao longo deste estudo, tentamos discutir a respeito do percurso histórico dos
rumos que aconteceram com o ensino brasileiro, no tocante ao ensino de línguas estrangeiras modernas. Além disso,
tentamos analisar os motivos que levaram a ausência no Enem das provas de língua inglesa antes de 2010, assim
como explicitamos alguns comentários referentes as de 2010 a 2014, no tocante as competências necessárias de
estarem presentes nessas provas. Também, expomos trechos de entrevistas realizadas com cinco professores da rede
estadual e federal de ensino básico, procurando saber a opinião deles sobre a estrutrura das provas de língua inglesa
abordada no Enem.
No tocante a aplicação da prova de língua estrangeira no Enem só após tantos anos, é possível analisar o quanto as
alterações referentes ao estabelecimento de uma matriz de ensino nacional dificultaram a análise de como estava o
ensino básico, já que a obrigatoriedade da língua estrangeira só foi determinada em 1996, apesar da presença de
ensino de segunda lingua existir no Brasil desde a chegada dos jesuítas. Em segundo lugar, as provas de Inglês no
Enem apresentam concordância com as mais recentes discussões sobre o ensino de língua estrangeira moderna: com
gêneros diversos, recorrendo a textos autênticos ou no máximo adaptados, utilizando da transversalidade nos temas
abordados, assim como, usando questões mais sucintas sobre compreensão global e específica.
Por fim, destacamos o quanto é importante que os docentes, mesmo que não concordem de modo geral com a forma
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como o Enem avalia os alunos, conheçam como a prova é organizada, pois esse exame é uma oportunidade de acesso
ao ensino superior que os alunos têm. Portanto, seria relevante que os alunos tivessem acesso a aulas que pelo menos
apontassem para o uso de gêneros autênticos, a presença de certas estruturas em contextos sociais, etc. No mais, se a
avaliação não propõe questões mais diversificadas sobre a língua inglesa, isso não implica dizer que o professor está
impedido de ensinar os seus alunos outros aspectos sobre o Inglês que ele acredite ser importante para o discente.
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