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RESUMO
                                                                                                                                  
A língua inglesa é considerada, na atualidade, uma língua internacional. Na condição de língua estrangeira mais
ensinada mundialmente, ela torna possível o acesso a outras formas de conhecimento. Este artigo, baseado em alguns
resultados de uma pesquisa de Mestrado sobre os sentidos de se aprender inglês na escola regular (BERNARDO,
2010), busca trazer reflexões acerca do papel da língua inglesa no mundo globalizado e do que tem sido usualmente
ensinado como inglês nas escolas regulares. As reflexões são embasadas nos resultados obtidos a partir dos dados
coletados junto a 115 estudantes do ensino fundamental em Aracaju/SE, bem como a partir das análises de autores e
pesquisadores como Almeida Filho (2005), Rajagopalan (2005; 2009), Perin (2005), Charlot (2005, 2007), Berger
(2005), dentre outros.
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ABSTRACT
 
The English language has been considered an international language nowadays. As the most widely taught foreign
language in the world, it has made possible the access to other kinds of knowledge. This paper, based on some results
of a Masters research on the senses of learning English language in schools, aims at bringing reflections on the role of
English language in this globalized world and on which has really been taught as English language in schools. The
reflections are based on the data gathered among 115 elementary school students in Aracaju/SE, as well as in authors
such as Almeida Filho (2005), Rajagopalan (2005; 2009), Perin (2005), Charlot (2005; 2009), Berger (2005), among
others.
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1 INTRODUÇÃO
 
Atribui-se grande importância à aprendizagem de uma língua estrangeira nos dias atuais. No mundo globalizado, quem
não detém esse conhecimento priva-se do acesso a informações e conhecimentos compartilhados no mundo inteiro,
que poderiam contribuir para seu crescimento pessoal. Almeida Filho (2003, p. 31) afirma que “a aprendizagem de pelo
menos uma outra 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”. Leffa (2009, p. 123) chega até mesmo
a declarar que “não conhecer uma língua estrangeira no mundo atual é como desconhecer a escrita numa sociedade
letrada, ou não ter acesso à informação numa economia baseada no conhecimento”.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de línguas estrangeiras (BRASIL, 1998) chamam a atenção
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para a importância desse conhecimento na formação integral do indivíduo, ao enfatizar que ele contribui para a
construção da cidadania, da autopercepção e para o desenvolvimento da consciência cultural e do engajamento
discursivo necessários à ação no mundo social.
O inglês é considerado a língua da globalização, tendo alcançado o status de lingua franca das organizações
internacionais, da comunicação científica e da Internet. Além disso, vários pesquisadores são unânimes em concordar
que esta é a língua estrangeira mais ensinada em todo o mundo. Este artigo, fruto de uma pesquisa de Mestrado sobre
os sentidos de se aprender inglês na escola regular, busca trazer reflexões acerca do papel da língua inglesa e da
natureza do que tem sido usualmente ensinado como inglês nas escolas regulares, a partir dos depoimentos colhidos
junto a 115 estudantes do ensino fundamental em Aracaju/SE e de outras pesquisa da área em tela.
 
2 POR QUE O INGLÊS É TÃO ENSINADO?
 
Vários pesquisadores concordam sobre a predominância do ensino de inglês ao redor do mundo. Paiva (2005, p. 10)
afirma que “estudar inglês tornou-se um fenômeno mundial, [...] isto não acontece só no terceiro mundo. O inglês é a
principal língua estrangeira estudada em países do primeiro mundo como a Rússia por exemplo”.
Discorrendo sobre o papel do ensino das línguas estrangeiras na União Européia, que tem como um dos fundamentos o
multilinguismo, Pilhion (2008, p. 30) informa que mundialmente:
O inglês como língua estrangeira ocupa hoje na verdade uma posição dominante dentro da maior parte dos sistemas
educativos dos países não anglófonos. Certos Estados, a Suécia por exemplo, tendem mesmo a considerar seu ensino
como fazendo parte integrante dos saberes fundamentais, o que de fato equivale a não mais considerar o inglês como
uma língua estrangeira da mesma maneira que as outras.
 
No Brasil não é diferente, há muito o inglês é predominante no currículo escolar e nos cursos de idiomas. Em Sergipe,
de acordo com dados do ano de 2008, o ensino de línguas estrangeiras segue a tendência nacional do predomínio do
inglês: das 400 escolas estaduais existentes então, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, apenas quatro
ensinavam francês e três, espanhol. Segundo a Diretoria de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, no
mesmo ano, dentre as 41 escolas municipais de ensino fundamental em Aracaju, 23 mantinham turmas de 5ª a 8ª séries
- período em que se começa a estudar uma língua estrangeira na escola pública em Sergipe. Dentre essas 23 escolas,
apenas uma oferecia a língua francesa, prevalecendo, assim, o inglês como língua estrangeira.
Alguns autores, além de informarem sobre a predominância do inglês como a língua mais ensinada do planeta, explicam
os motivos pelos quais isso se dá. Moita Lopes (1996, p. 129-130) afirma:
Em termos gerais, a única LE normalmente incluída no currículo das escolas brasileiras atualmente é o inglês. [...] A
preferência do inglês está obviamente relacionada à importância inegável do inglês como uma língua internacional, o
que se deve ao poder econômico da Inglaterra e dos Estados Unidos na primeira e na segunda metade deste século,
respectivamente, e à penetração do inglês como a língua do novo imperialista (Estados Unidos) no Brasil neste século.
 
Paiva (2005, p. 10), por exemplo, explica que “o interesse de vários países em promover o ensino desse idioma é uma
forma de se ter acesso à ciência e à tecnologia ocidental, ao comércio e turismo internacional e à ajuda militar e
econômica”. Ela acrescenta ainda que:
[...] a penetração da língua inglesa no Brasil e no mundo tem, como variável que não pode ser ignorada, a presença
hegemônica dos Estados Unidos no mundo. O terceiro mundo não está mais sendo dominado essencialmente pela
força armada, mas pela língua, matéria prima do imperialismo cultural causado pela dependência econômica. (PAIVA,
2005, p. 26).
 
Moita Lopes (1999), além de referir-se à importância do inglês como língua internacional, corrobora a ideia de Paiva ao
acrescentar que o idioma serve aos objetivos imperialistas do poder econômico da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos.
Gimenez (2005, p. 210) chama a atenção para o fato de que as línguas sempre estiveram fortemente vinculadas às
questões culturais. Para esta autora, as pessoas têm se interessado em aprender línguas pelos mais diversos motivos,
dentre os quais figuram as viagens, acesso a mais conhecimento, leitura de livros clássicos no original, etc.; contudo
esta autora afirma que, na contemporaneidade, “as línguas estrangeiras assumem de modo mais explícito seus laços
com as questões econômicas, especialmente quando representam um diferencial no mercado de trabalho.”
As diretrizes curriculares oficiais endossam a tendência de rendição ao poderio econômico. Isso está visível nas
expressões “campo dos negócios”, “interesses de classes”, “trocas internacionais” e que levam à aquiescência da
introdução do inglês nos currículos escolares, conforme expostos abaixo:
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Tem sido preocupação freqüente de estudiosos da linguagem, notadamente no que se refere à situação de dominação
do inglês como segunda língua e mesmo como Língua Estrangeira. A posição do inglês nos campos dos negócios,
da cultura popular e das relações acadêmicas internacionais coloca-o como a língua do poder econômico e dos
interesses de classes [...] a aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel hegemônico nas trocas internacionais,
desde que haja consciência crítica desse fato, pode colaborar na formulação de contra-discursos em relação às
desigualdades entre países e entre grupos sociais [...]. (BRASIL, 1998, p. 39-40, grifo nosso).
 
Em sua maioria, os autores convergem para a ideia de que o inglês é tão ensinado por se tratar da “língua da
globalização”, “língua internacional” ou “língua global” e que saber no mínimo inglês (ser bilíngue) seria a regra e não a
exceção (RICHARDS E RODGERS, 2001, p.1). Mas qual a relação da globalização com a língua inglesa?
 
3 IDIOMA DA GLOBALIZAÇÃO
 
O mundo atual vive os efeitos de mudanças ocorridas na estrutura do capitalismo, mais acentuadamente, a partir da
década de 80. Essas mudanças resultaram na abertura das fronteiras, possibilitando um maior fluxo não só de bens e
serviços como também de informações entre culturas diferentes. A esse fenômeno predominantemente econômico
chamou-se Globalização, que é compreendida neste trabalho como sendo “um conjunto de redes percorridas por fluxos
(de capitais, de informações, de populações)”, conforme Charlot (2005, p. 133). Este autor também afirma que:
 
Os lugares que não encontram uma função nessas redes articuladas são pilhados ou abandonados à sua própria sorte
– sendo o símbolo atual desse abandono o continente africano. A globalização não mundializa; ela constrói redes de
força e abandona as partes do mundo que não são úteis a essas redes.
 
Os efeitos culturais da globalização da economia podem ser observados, inclusive, através da difusão do inglês e esse
é um dos motivos pelos quais tal idioma é tão amplamente ensinado ao redor do mundo, pois é a língua da principal
potência econômica, sendo denominado por alguns como “língua da globalização”. A este respeito Charlot (2009, p.
134, grifo nosso) acrescenta:
[...] a globalização é, antes de tudo, um processo socioeconômico. Todavia, ela traz também conseqüências culturais,
através do encontro entre culturas e do aparecimento e espalhamento de novas formas de expressão. Cabe destacar a
miscigenação entre povos devido aos fenômenos de migração acrescida, a divulgação mundial de informações e
imagens pela mídia audiovisual e a Internet, a ampla difusão de produtos culturais (filmes, novelas, séries televisuais,
músicas), a generalização do uso do inglês ou de uma língua internacional baseada nele, em detrimento de outras
línguas. As conseqüências culturais e até sócio-cognitivas desses fenômenos ainda são difíceis de serem avaliadas,
mas não há dúvida de que constituem novos desafios a serem enfrentados pela escola.
 
Embora esta pesquisa não pretenda endossar que uma cultura ou língua deva prevalecer sobre outras, compreende-se
que a globalização e a consequente difusão do inglês são fenômenos irreversíveis que requerem dos indivíduos novas
competências, até mesmo no campo linguístico, o que pode envolver o domínio dessa língua internacional. Para que os
indivíduos não fiquem fora da rede de fluxos de informações e para que entendam melhor o mundo atual, faz-se
necessário que não percam “o bonde da história” (RAJAGOPALAN, 2005a, p. 149) e que verifiquem se estão
“dominando o inglês ao invés de serem dominados por ele” (RAJAGOPALAN, 2005b, p. 37). Para tanto, é preciso lançar
um olhar crítico sobre a maneira em que o seu ensino está sendo efetivado em nossas escolas, especialmente no
ensino fundamental das escolas públicas, onde há um grande contingente de crianças e adolescentes obtendo sua
formação. Esse espaço é, na maioria das vezes, o único lugar onde esses estudantes têm acesso ao ensino formal de
uma língua estrangeira.
 
4 AFINAL, QUE INGLÊS É ESSE?
 
Uma das consequências da difusão do inglês em escala mundial, além do temor de uma possível homogeneização
cultural, é a sua própria modificação. Um idioma tão presente nas mais diversas partes do mundo é passível de sofrer
alterações por aqueles que o utilizam. É por isso que já se fala do Globish ou “globês”, criado pelo francês Jean-Paul
Nerriere, que de acordo com Berger é constituído por “1500 palavras em inglês combinadas com gestos, expressões
faciais e termos técnicos que são escolhidos pelos falantes, a depender da natureza de suas profissões”. Nerriere apud
Berger afirma não estar criando um idioma, mas uma ferramenta para a comunicação entre pessoas de diferentes
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nacionalidades em que os falantes não precisam ser fluentes no idioma em foco para se comunicar entre si (BERGER,
2005, p. 94-95).
Alguns autores cunharam de outras formas essas variações do inglês. Rajagopalan (2005a; 2009) utiliza o termo World
English e afirma que a língua inglesa deixou de ser propriedade desse ou daquele país, devendo ser caracterizada
como língua internacional porque há muito deixou de ser monopólio de uma única nação. Para este autor, não faz mais
sentido o termo “falantes nativos”, pois essa língua, ou na sua acepção, esse fenômeno linguístico “pertence a todos
aqueles que dela fazem uso no seu dia a dia, por mais limitado ou restrito que ele seja (como consultar bibliografia, ouvir
músicas, ler manuais de instrução, etc.)”. Nesse caso, este autor argumenta que os chamados “falantes autênticos”
terão de se adaptar e até mesmo aprender novas formas de ouvir, visto que tal idioma é falado por pessoas com os
mais diversos sotaques e provenientes de várias partes do mundo (RAJAGOPALAN, 2009, p. 42). Isso pode servir de
reflexão sobre a prática do ensino de inglês quanto a se estamos tolhendo a espontaneidade dos aprendizes e sua
capacidade comunicativa se, por exemplo, entre outras coisas, tivermos o hábito de insistir para que nossos alunos
alcancem a perfeição na pronúncia nos moldes de um suposto falante nativo.
A expressão utilizada por Kachru para o inglês (apud Brown, 2000) aparece no plural, World Englishes. Essas duas
últimas denominações não possuem a mesma configuração do Globish de Nerriere, pois o autor francês chegou a
escrever um livro com os verbetes a serem utilizados internacionalmente, enquanto os outros se ocuparam em discutir
resultados de pesquisas e em analisar os processos de mundialização do inglês.
Alguns pesquisadores apontam os prováveis fatores que contribuíram para que o inglês se tornasse a língua mais
ensinada mundialmente nas escolas e é desse inglês multifacetado que este artigo trata. Uma língua que venha inserir
os que a aprendem em uma comunidade maior de falantes, sem que seja necessária a imitação dos chamados “falantes
nativos”. Algo que lhes possibilite uma abertura de horizontes para novos conhecimentos e para melhor entender o
mundo e que contribua para o desenvolvimento de sua autonomia como aprendizes e cidadãos. Entende-se nesta
pesquisa o domínio de uma língua estrangeira como um bem cultural a que todos devem ter acesso com um ensino de
qualidade. Poderia ser qualquer outra língua ou línguas que não fosse(m) o inglês, como já foi o francês no Brasil e
talvez, como possa vir a ser o espanhol, que agora começa a ganhar destaque nacional, inclusive no Ensino Básico. No
entanto, o contexto atual ainda coloca a língua inglesa como língua internacional e mais ensinada nas escolas
mundialmente. Sendo assim, que se ensine o World English ou World Englishes, de modo a propiciar aos seus
aprendizes oportunidades para seu crescimento pessoal.
 
5 O ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA: O QUE REVELAM AS PESQUISAS
 
As pesquisas que tratam do ensino de línguas estrangeiras e, por extensão, do ensino de inglês na escola regular,
especialmente na escola pública, são unânimes em afirmar que este ensino apresenta problemas. Parece estar em
descompasso com o que se espera de uma língua franca de integrar a comunicação em escala mundial. Berger (2005,
p. 14) ressalta que:
O ensino de língua inglesa que está sendo ministrado na maioria das escolas de ensino fundamental e médio brasileiras
ainda faz uso de metodologia ultrapassada, baseada na prática da tradução e no ensino da gramática, não
contemplando as quatro habilidades lingüísticas já citadas. Tal quadro constitui-se como problemático, visto que esse
tipo de ensino não desenvolve no aprendiz todas as habilidades lingüísticas necessárias para a prática comunicativa,
hoje tão importante para a formação do cidadão, que está cada vez mais inserido em uma sociedade globalizada,
marcada pela troca de informações.
Outros problemas mencionados são: pouca qualificação do professor, metodologias inadequadas, condições materiais
de ensino precárias e salas superlotadas. Walker (2003, p. 47) afirma que a situação do ensino de inglês na escola
pública, por exemplo, apresenta um “quadro desolador”. Almeida Filho (2003, p. 29-31) declara que “o ensino regular de
língua nas escolas regulares produz resultados menores do que as expectativas do público e muito menores do que os
especialistas cogitam”. Esse mesmo autor chega a afirmar que o ensino de línguas no Brasil apresenta um “quadro
desbotado”, pois “a prática secular no Brasil privilegia o estudo da língua pela língua, muita forma gramatical que se
enfeixa num colar de conhecimentos desaplicados que se vão de nossa memória sem aviso prévio”.
Perin 2005 (p. 150) aponta alguns problemas que ocorrem no dia a dia do ensino de inglês em uma escola pública de
Maringá, no estado do Paraná:
A alta rotatividade de professores faz com que muitos, por não se estabelecerem por muito tempo em uma escola, não
se mostrem engajados e interessados em se desenvolverem individualmente e em grupo [...] o que os faz partir para
práticas de atuação individualizada. Este trabalho individualizado produzido pelo entra-e-sai de professores faz com que
um programa progressivo para a disciplina não seja desenvolvido, causando em grande parte dos alunos e em alguns
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gestores escolares a sensação de não progressão e continuidade dos conteúdos. A sensação é de se estar sempre
ensinando e aprendendo a mesma coisa, o que acarreta na definição de não-seriedade da atuação do professor e na
conseqüente desvalorização da disciplina dentro da instituição. (PERIN, 2005, p. 151)
 
Alguns resultados obtidos em minha pesquisa de mestrado corroboraram esse quadro negativo apontado pelos autores
supracitados, permitindo também entrever as expectativas dos alunos sobre como deveriam ser suas aulas de inglês.
Havia depoimentos sobre a monotonia dessas aulas, a repetição exaustiva de conteúdos gramaticais desarticulados do
uso do idioma, sugestões de que o(a) professor(a) deveria falar mais inglês na sala de aula e relatos sobre a impressão
de que o inglês na escola era ensinado de forma muito “básica” ou “fraca” (BERNARDO, 2010).
Na pesquisa de mestrado citada foram utilizados questionários semiestruturados e entrevistas, nas quais os estudantes,
tanto da escola pública como da particular, relataram a respeito dos conteúdos ensinados:
Espero aprender a falar coisas mais complexas e não aquele negocinho de alfabeto, de it, he, she, eu não aguento mais
estudar isso. [...] Acho que deveria ser uma coisa que preste, não a mesma coisa de sempre. [...] Porque eu sempre
aprendo as (Se eu fosse professor de Inglês), cada ano seria diferente. Porque todo santo inglês é igual, sempre
aprende a mesma coisa. (Estudante da 6ª série de uma escola particular)
 
                A fala desse estudante ilustra a afirmação de Perin (2005) quanto à descontinuidade de conteúdos, bem como
revela uma extrema insatisfação com os mesmos. O estudante até mesmo inverte a ordem dos pronomes pessoais,
possivelmente numa tentativa de demonstrar o tédio e de expressar a monotonia das aulas. Outros alunos, comparando
o ensino da escola ao dos cursinhos livres, declaram:
Porque na escola é mais a escrita e no curso se aprende mais a falar e a colocar as palavras numa frase, num texto. Na
escola é um inglês bem básico. No cursinho, ensinam a pessoa a se comunicar, treinar a habilidade de compreensão
nas conversas (listening) e fazem uma base na escrita. Pois o inglês escolar é um inglês básico, só para os alunos
saberem um pouco, já nos cursinhos, eles preparam a pessoa para sair dali sabendo inglês o suficiente para se
comunicar no exterior. (Estudante da escola particular / 9º ano)
Porque as professoras do colégio não ensinam tudo... Aqui pra a gente (os da escola pública) só começa na quinta série
(6º ano), então a gente aprende as coisas que tinha que aprender na primeira série. (Estudante da escola pública / 6º
ano)
 
Outro aluno, ao ser perguntado sobre o que aprendeu em inglês na escola, respondeu:
Os verbos. Aprendi os verbos, aprendi.... a como transferir as frases do português para o inglês e de inglês para o
português, aprendi também a conjugar os verbos, o “to be” .... ou ... vários verbos, aprendi várias coisas assim. No
cursinho já é especificado a você falar inglês, não é verbos assim não. Aqui no colégio é mais os verbos e você aprende
a teoria, lá já é a prática. (Entrevista / Aluno da escola particular/ 9º ano)
Alguns depoimentos enfatizaram o anseio por uma forma de explicação mais paciente e calma:
Porque eu ensinaria a outras pessoas muito bem e se elas não entendessem, eu iria explicar com calma. (Aluna da
escola pública / 6º ano).
 
A mesma aluna confirmou, em entrevista, a necessidade de compreender melhor o que a professora ensinava. Quando
fizemos a seguinte pergunta: “O que leva uma pessoa a estudar em um curso de idiomas se ela já estuda inglês na
escola?”, ela respondeu:
Porque a professora aqui não ensina bem. É ... assim ... ela vai para o quadro e fica lá mais de meia hora ... porque a
professora passa o dever mas não explica. Ela fica com ... eh ... preguiça de fazer, eu acho ... aí, ela chega e apaga o
quadro. Não dá tempo de copiar. (Idem)
 
Aprender inglês dessa forma assemelha-se a uma luta que consiste em copiar demais em uma língua estrangeira, algo
que leva tempo e não é agradável, especialmente para as crianças mais novas. Não foi proporcionado tempo suficiente
para a aluna terminar sua tarefa de copiar. Além de não ter conseguido cumprir o tempo destinado a essa atividade, ela
se viu privada da explicação. Dessa forma, a língua não se “desestrangeiriza” para ela (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 15).
Na escola particular, quando perguntados sobre como seriam suas aulas se eles fossem professores de inglês, os
alunos afirmaram que a professora deveria utilizar mais a língua alvo durante as aulas:
(Minha aula) seria toda em inglês. Porque eu acho que assim iria incentivar meus alunos a falarem, escreverem ... fazer
tudo na aula em inglês, inclusive pedir para ir ao banheiro só em inglês, se pedisse em português eu não deixaria.
(Aluno da escola particular / 9º ano)
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Outro aluno da mesma escola e do mesmo ano acrescentou:
Para começar, eu só falaria inglês. Para mim, você só consegue entender um idioma se você usá-lo. Portanto, utilizar
somente o inglês na aula é fundamental para “dominá-lo”. (Aluno da escola particular / 9º ano, grifo do aluno)
 
                No 6º ano da escola particular também são encontradas “sugestões” desse tipo:
Eu iria falar para os alunos em inglês. (Aluna da escola particular / 6º ano).
Os alunos deveriam falar o máximo em inglês. Para se adaptar ao vocabulário em inglês. (Aluno da escola particular / 6º
ano).
 
Enquanto os alunos da escola pública referem-se à necessidade de uma explicação melhor do assunto em língua
materna, os da escola particular, que, muitas vezes, contam com recursos extracurriculares, como o acesso aos cursos
de idiomas, por exemplo, percebem-se como prontos para a utilização da língua-alvo na comunicação oral.
Depois das respostas que colocam em evidência a atuação do professor, a maioria das ocorrências sobre o tipo de
aulas que esses alunos queriam ressaltava a preferência pela utilização dos aspectos lúdicos no ensino. Querem aulas
dinâmicas, com brincadeiras, jogos e música:
Interativa, pois acho que para se aprender com mais facilidade é preciso se divertir um pouco, ensinaria através de
jogos, brincadeiras e músicas, etc. (Aluno da escola particular / 9º ano)
Minha aula seria com brincadeira. Porque os alunos aprendem mais rápido o inglês com uma brincadeira. (Aluno da
escola pública / 9º ano)
Seria divertida e descontraída, com brincadeiras. Pois sei que ninguém gosta de ter aula de idiomas chata, com
monotonia. (Aluno da escola particular / 9º ano)
Bem divertida. Eu levaria jogos em inglês, levaria música em inglês para aprender e etc. (Aluna da escola pública / 6º
ano)
Com jogos, músicas, vídeos, atividades, etc. (Aluno da escola pública / 6º ano)
Divertida, interagindo com meus alunos. Porque assim a criança aprende. (Aluno da escola particular / 6º ano)
               
Nas situações de aprendizagem o lúdico desempenha um papel muito importante. Ultimamente, o “aprender brincando”
parece estar na preferência não só de crianças e adolescentes, mas também dos próprios adultos. Vygotsky (1998, p.
136) destacou a importância do brinquedo no desenvolvimento da criança e afirmou que na idade escolar, ele “não
desaparece, mas permeia a atitude em relação à realidade. Ele tem sua própria continuação interior na instrução escolar
e no trabalho (atividade compulsória baseada em regras)”. Este mesmo autor explica que as brincadeiras de uma
criança no final do seu desenvolvimento apresentam outro estágio, com o surgimento de regras que contribuem para
evitar que tais atividades tornem-se entediantes e sem atrativo para ela. Ensinar utilizando recursos lúdicos requer
cuidadoso planejamento e clareza de objetivos para que as brincadeiras sejam bem reguladas visando a um objetivo
mais específico que é o de possibilitar a aprendizagem.
Vimos relatos sobre os conteúdos centrados predominantemente em aspectos gramaticais, sobre as práticas voltadas
para a memorização e a cópia, metodologias que visam à tradução de frases e o uso escasso do idioma alvo na sala de
aula. Vimos também que a expectativa dos estudantes pesquisados é de aprender uma língua estrangeira para fins
comunicativos e esse desejo está bem sintonizado com as demandas da atualidade. Berger (2005) argumenta que no
atual mundo globalizado, em que a língua inglesa tem sido usada como elemento facilitador em diversas situações de
comunicação, seu aprendizado efetivo é uma necessidade. Ela considera um aprendizado efetivo aquele que capacite o
aprendiz a interagir e a negociar utilizando a língua inglesa em diferentes situações.
Portanto, faz-se necessário um questionamento sobre em que consiste o inglês que geralmente se ensina nas escolas.
Será que ele contribui para que os estudantes desenvolvam competências e habilidades comunicativas que os
capacitem a compreender melhor esse mundo globalizado? Ou se ensina apenas os verbos e um parco vocabulário?
Esse inglês lança sólidas bases para os testes de proficiência para os que querem entrar e prosseguir na carreira
acadêmica? Poderia o World English ou World Englishes apresentar-se como alternativa para o ensino nesse mundo
globalizado? Para isso seria necessário também que as pesquisas se debruçassem para analisar o que significa esse
World English linguisticamente falando, ao invés de pairar no óbvio de que é o idioma da globalização (ORTIZ, 2008)
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Este artigo procurou fazer uma reflexão a respeito do papel da língua inglesa no mundo contemporâneo e sobre
o que tem sido ensinado como inglês nas escolas regulares. A sociedade brasileira parece requerer um ensino de inglês
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que extrapole meramente a função formativa, visto que algumas famílias colocam seus filhos em cursos livres de
idiomas, pois uma língua estrangeira é exigida nos exames do ENEM, alguns concursos, provas de proficiência nas
universidades, que podem propiciar o acesso a intercâmbios em outros países, tendo em vista a tendência de
internacionalização do ensino. O idioma também é requerido nas provas de proficiência para as pós-graduações stricto
sensu. Da maneira como tem sido ensinado dificilmente pode lograr êxito em mobilizar os alunos em engajar-se nesse
aprendizado, especialmente com o contínuo e veloz desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação em
que imperam as redes sociais como grandes atrativos e concorrentes para as aulas tradicionais. Para além dessas
razões de cunho prático e imediato, aprender uma língua estrangeira é também tornar-se um outro (REVUZ, 1998),
ressignificando nossas identidades e nossas relações com os outros e com o mundo.
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