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Resumo

Na contemporaneidade, o inglês é o idioma estrangeiro mais ensinado nas escolas em todo o mundo, inclusive no
Brasil. Recentemente, em nosso país, ele se tornou a língua estrangeira obrigatória na educação básica, com a
Medida Provisória 746/2016. A despeito da posição alcançada por este idioma na legislação, seu ensino tem
apresentado certas dificuldades nas escolas brasileiras. Este artigo, fruto de reflexões iniciais para uma pesquisa de
doutorado em andamento, busca analisar as contradições existentes entre os objetivos delineados para este
componente nas diretrizes curriculares nacionais e locais (BRASIL, 1998; 2006; ARACAJU, 2008), a situação do seu
ensino nas escolas brasileiras, segundo Leffa (2011; 2016) e Miccoli (2016), bem como o lugar ocupado por essa
disciplina no currículo escolar e o seu papel no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.

Palavras-chave: Inglês, Ensino, Diretrizes Curriculares.

Abstract

Nowadays, English is the most taught foreign language in schools around the world, including in Brazil. Recently, in our
country, it became a compulsory subject in basic education, after the Provisional Measure n.º 746/2016. Despite the
position achieved by this language in legislation, its teaching has presented some difficulties in Brazilian schools. This
paper, a result of initial reflections for a doctoral research in progress, seeks to analyse the contraditions between the
objectives outlined for this component in national and local curriculum guidelines (BRASIL, 1998; 2006; ARACAJU,
2008), the conditions of its teaching in Brazilian schools, according to Leffa (2011; 2016) and Miccoli (2016), as well as
the place occupied by this subject in the school curriculum and its role in ENEM (the national high school exam).

Keywords: English Language, Teaching, Curriculum Guidelines.

1 Introdução

A aprendizagem de uma língua estrangeira faz parte da educação linguística a que todos têm direito, conforme os
Artigos 23 e 26 da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. No Brasil, atualmente, o inglês tornou-se a língua
estrangeira - doravante LE - obrigatória por meio de Medida Provisória nº 746/2016, que alterou a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional vigente, mas, antes mesmo dessa obrigatoriedade, ele vem predominando nos
currículos escolares brasileiros. As diretrizes curriculares oficiais salientam que a função da LE no currículo é
educacional, e que através dela deve-se buscar desenvolver nos estudantes a cidadania. Tudo isso por meio da
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aprendizagem de um novo idioma, ainda que seu principal foco não seja o instrumental, como ocorre nos cursos
livres.

O objetivo desse artigo é trazer uma reflexão acerca das contradições entre o que se pretende oficialmente como o
ensino de inglês e o que ocorre na prática, tanto nas escolas, quanto no âmbito das diretrizes curriculares oficiais e do
instrumento oficial de avaliação para entrada nas universidades, o Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM,
apresentando algumas estatísticas desse exame no período de 2010 a 2014 em nível nacional, bem como no estado
de Sergipe. Traz também um panorama desse ensino no Brasil, com base na literatura específica da área.

A preocupação com esse objeto de estudo justifica-se pelo fato de a escola pública ser, para a maioria dos estudantes
brasileiros, o único local onde eles podem ter acesso à aprendizagem de um idioma de forma gratuita. Portanto, se a
escola não possibilita seu ensino com qualidade, esses estudantes ficam em desvantagem em relação àqueles que
têm alternativas de acesso a esse ensino. Finardi (2016) afirma que a não garantia de um ensino de inglês de
qualidade na escola produz uma lacuna social entre os que podem arcar com os chamados cursos livres - ou
particulares - e aqueles que não podem. Especialmente porque a LE em nossa sociedade de consumo é geralmente
vista como uma commodity, ou um produto que pode beneficiar aqueles que detém os meios para adquiri-lo.

2 O que dizem as diretrizes oficiais de ensino

As diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio convergem para o reconhecimento
da importância da aprendizagem de um idioma estrangeiro. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as
línguas estrangeiras, que tratam das diretrizes para o Ensino Fundamental II, chamam a atenção para a relevância da
aprendizagem de uma LE na formação integral do indivíduo. Enfatizam seu objetivo educacional, ressaltando que ela
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. Esse documento recomenda que o foco do ensino deve
ser dado à habilidade de leitura, embora não descarte os ensino das outras habilidades linguísticas, tais como a fala, a
compreensão oral e a escrita (BRASIL, 1998).

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) reafirmam a importância da LE e propõem as habilidades a
serem desenvolvidas: a leitura, a prática escrita e a comunicação oral contextualizadas (BRASIL, 2006). Esse
documento confirma que a função do ensino de LE nesse nível é a educacional e que existe um “conflito” de objetivos
quanto às expectativas em relação a esse ensino. Esse “conflito” se dá porque a sociedade brasileira, em geral, tem
requerido um ensino de inglês que extrapole a função formativo-educativa, visto que as pessoas desejam alcançar um
domínio linguístico do idioma, e que algumas famílias colocam seus filhos em cursos livres, pelo menos aquelas
famílias que podem arcar com os custos. Luciano Oliveira (2014) afirma que é tão comum estudar essa língua que os
pais de classe média costumam perguntar aos filhos quando é que eles vão começar a estudar inglês, ao invés de
perguntarem se eles pretendem estudar esse idioma ou outra língua qualquer. Nesse sentido, Rajagopalan (2003, p.
65) declara que as pessoas têm se dedicado a aprender uma LE “porque querem subir na vida” e que o domínio de
línguas estrangeiras sempre foi visto como um símbolo de intelectualidade e prestígio.

Para explicitar a específica função educacional do idioma estrangeiro no âmbito da escola, os PCN destacam que os
conteúdos abordados devem ter como base o uso da língua para a comunicação e a construção social dos
significados por meio da LE. Para tanto, afirma que os conteúdos devem ser organizados em torno de quatro eixos:
conhecimento de mundo, conhecimento sistêmico, tipos de texto e atitudes; e acrescenta:

Os conteúdos referem-se não só à aprendizagem de conceitos e procedimentos como
também ao desenvolvimento de uma consciência crítica dos valores e atitudes em relação
ao papel que a língua estrangeira representa no país, aos seus usos na sociedade, ao
modo como as pessoas são representadas no discurso, ao fato de que o uso da linguagem
envolve necessariamente a identidade social do interlocutor. (BRASIL, 1998, p. 71)
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Esse mesmo documento ressalta que esses conteúdos devem ser considerados a partir do conhecimento prévio que
os alunos têm do mundo (sua vida em família, sua língua materna, suas atividades de lazer etc).

Quanto aos conhecimentos relacionados aos tipos de texto, dizem respeito à utilização dos gêneros e tipos de
organização textuais com que os alunos estão mais familiarizados, como por exemplos história em quadrinhos,
pequenos diálogos, instrução para jogos etc.

Já o conhecimento sistêmico refere-se, por exemplo, às estruturas linguísticas e vocabulário ensinados. Segundo os
PCN, esses aspectos não devem receber tanto foco como os demais, uma vez que se visa à construção de
significados e não às regras e elementos estruturais da língua.

Quanto ao conhecimento atitudinal envolve, como o nome sugere, as atitudes de compreensão de si e do outro; a
valorização do conhecimento da sua própria cultura e das outras culturas; o reconhecimento de que uma língua
estrangeira aumenta suas possibilidades de conhecimento, dentre outros.

Essas diretrizes curriculares não pretendem se colocar como uma regra ou uma prescrição do que deve ser ensinado.
Apenas delineiam, de modo geral, orientações sobre as habilidades e valores a serem considerados e desenvolvidos
no ensino de LE, pois nesse documento não consta qualquer sugestão de conteúdo explicitamente linguístico. Há
apenas exemplos de algumas atividades e procedimentos. Em alguns momentos, ele parece ser um pouco confuso:
inicialmente enfatiza que a única razão de ser do ensino de língua estrangeira no Brasil é desenvolver a habilidade de
leitura, depois passa a argumentar em favor das demais habilidades ao discorrer sobre o “engajamento discursivo” -
envolvendo outras habilidades linguísticas - e a “produção de significado social”.

As diretrizes curriculares para o ensino de inglês da rede de ensino municipal de Aracaju recebem o nome de “Língua
Inglesa: Conteúdo Programático” e alinham-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais em sua fundamentação teórica
e objetivos. Elas fazem diversas alusões ao documento nacional ao longo do texto, corroborando seus pressupostos,
inclusive reiterando a ênfase ao ensino da leitura e escrita, bem como a utilização dos temas transversais destacados
por aquele documento, a saber: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, temas locais,
respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade, conforme a seguinte declaração:

Este material ora apresentado não se configura como algo pronto e acabado, mas sim
como um fomentador de um debate coletivo com os professores da língua inglesa no
município de Aracaju, como forma de padronizarmos os conteúdos programáticos a serem
apresentados nas escolas da rede municipal, visando, sobretudo a melhoria do ensino de
inglês. Sua existência pressupões o debate e obviamente releituras dos PCN’s [sic] de
língua estrangeira e dos temas transversais. (ARACAJU, 2008, p. 17).

Esse documento apresenta o diferencial de ter sido elaborado com a participação dos professores de inglês da rede
de ensino, de acordo com a declaração supracitada. Ele se estrutura por meio dos seguintes itens que são dispostos
em cada ano de ensino: Ementa, Competências, Habilidades, Objetivos e Conteúdos Programáticos. Em sua tentativa
de padronização dos conteúdos, apresenta explicitamente sob o item “Conteúdos Programáticos” elementos lexicais e
gramaticais, bem como sugestões para os temas transversais a serem trabalhados.

Quanto aos demais itens: Competências, Habilidades e Objetivos, o detalhamento é semelhante aos sumários dos
livros didáticos de inglês comumente adotados. Isto se explica logo na seção intitulada “Palavra da Secretária” (da
Secretária de Educação na época de sua publicação): “Por isso, toma-se por base os Parâmetros Curriculares
Nacionais, livros chancelados com titulação máxima pelo programa Nacional do Livro Didático do MEC e as
especificidades ecológicas e culturais da região, do estado e da cidade de Aracaju” (ARACAJU, 2008, p. 11). As
ementas de cada ano de ensino apresentam uma mescla entre os pressupostos dos PCN e os conhecimentos
sistêmicos geralmente presentes nos livros didáticos.

Em suma, as diretrizes oficiais reiteram a importância educacional do componente LE para a formação integral do
indivíduo, enfatizando o desenvolvimento de valores como a cidadania e também habilidades que possibilitem o
engajamento discursivo e a produção de sentidos para a ação social no mundo.
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3 O que diz a literatura da área

A literatura que trata do ensino/aprendizagem de inglês no Brasil, especialmente a que se refere à escola pública,
revela que a situação desse ensino/aprendizagem deixa a desejar. Os problemas apontados estão relacionados
principalmente às condições materiais inadequadas, classes numerosas, carga horária reduzida, professores não
qualificados e utilização de metodologias ultrapassadas que desanimam os alunos. Perin (2005, p. 151) afirma que
esse ensino parece causar uma “sensação de não progressão e continuidade dos conteúdos” e 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”.

Mais recentemente, outros autores confirmam essa situação quando apontam a existência de uma cultura da
ineficiência que contribui para que não se leve a sério o ensino de inglês na escola pública, e pela crença de que lá só
se ensina o verbo to be, bem como a sensação de que o inglês é só para tapear (FINARDI, 2016; MICCOLI, 2016;
COX & ASSIS-PETERSON, 2008).

Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de LE admitem que as condições na sala de aula da
maioria das escolas brasileiras são desfavoráveis para o bom andamento do processo de ensino/aprendizagem desse
componente curricular (BRASIL, 1998, p. 21).

Isso vem a ser refletido também posteriormente na vida acadêmica. A título de ilustração, no nível universitário, o
programa Ciências sem Fronteiras traz um exemplo do resultado de um ensino de inglês precário e da falta de um
investimento de base da formação dos alunos. Em 2014, muitos estudantes que tinham ido estudar em países de
língua inglesa foram “convidados” pelas universidades estrangeiras a retornar ao Brasil por não conseguirem
acompanhar os estudos, devido à baixa proficiência em inglês. Ressalte-se que a nota mínima de proficiência tinha
sido diminuída e os estudantes deveriam fazer um curso de inglês no país de destino, para então se submeter a uma
segunda chance, ou seja, muito dinheiro desperdiçado, sem contar com o constrangimento e as frustrações desses
jovens.

Almeida Filho (2003, p. 29-31) declara que “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”. Walker (2003, p. 47), por exemplo, afirma que a situação do ensino de inglês na escola pública apresenta um
“quadro desolador”, e que há um “mau aproveitamento dos sete anos de língua estrangeira na grade curricular”
(WALKER, 2003, p. 44).

4 O inglês no ENEM

Ao final do Ensino Médio, os alunos que desejam dar continuidade aos estudos e ingressar em uma universidade são
submetidos às provas do ENEM. Paradoxalmente, visto que as orientações curriculares para esse nível de ensino
preconizam o desenvolvimento da leitura, da prática escrita e da comunicação oral, o ENEM avalia apenas a
habilidade de leitura, com foco na interpretação de textos. A prova a que são submetidos os candidatos contém
apenas cinco questões objetivas de língua estrangeira e eles têm a possibilidade de escolher previamente, quando da
inscrição no exame, entre o inglês e o espanhol.

Realizei um levantamento sobre o desempenho no inglês dos candidatos que realizaram essa prova[i], no período de
2010 a 2014, quanto ao número de acertos das cinco questões[ii]. Os dados foram obtidos no site do INEP, na seção
de Microdados. Na análise foram considerados apenas os participantes que estavam presentes na prova objetiva de
Linguagens e Códigos, na qual está incluída a prova de língua estrangeira. Foi comparado o desempenho nacional
com os dados do estado de Sergipe.

Os dados revelaram que, nacionalmente, há um maior percentual de candidatos, durante todo o período analisado,
que acerta entre 0 a 2 questões. A Tabela 1 revela que a média de acertos de questões dos sergipanos é ainda menor
do que a dos demais candidatos em nível nacional.
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Tabela 1: Distribuição da população segundo a média de acertos das questões de Inglês no ENEM,
Brasil x Sergipe, 2010-2014.

Ano Brasil Sergipe
2010 2,13 1,63
2011 2,45 1,80
2012 2,24 2,00
2013 2,40 2,10
2014 1,82 1,61

Fonte: Brasil, 2015

Essa tendência é bastante acentuada no ano de 2010 e apresenta pouca variação até o ano de 2014. Os dados
também mostraram que no ano de 2014, 20% dos candidatos sergipanos erraram todas as questões. Se
considerarmos em termos de média de acertos dos outros candidatos, há a prevalência de acerto de duas questões
em todo o Brasil, sendo que em Sergipe a média é ainda menor que a nacional.

Ao longo do período examinado, verificou-se uma tendência de opção pelo Espanhol como LE, sendo que em 2010
cerca de 55% dos participantes optaram pelo idioma supramencionado. Esse percentual aumenta para um pouco mais
de 68% em 2014. Isso talvez se deva a um sentimento de insegurança dos candidatos em relação aos seus
conhecimentos sobre o inglês, e também ao fato de o espanhol ser uma língua neolatina e aproximar-se mais da
língua portuguesa, com suas palavras cognatas. O percentual maior de opções pelo espanhol se dá majoritariamente
por parte dos candidatos oriundos da escola pública. Portanto, esse é um dos fatores que justificam as pesquisas
sobre o inglês nessa rede de ensino. Isso traz o questionamento dos motivos que levam alguém que passou a maior
parte da sua vida escolar estudando inglês a optar por outra língua, a qual provavelmente estudou menos tempo.

Pode haver certa fragilidade nos indicadores extraídos do ENEM, em virtude principalmente do número reduzido de
questões da prova de LE (apenas cinco), que talvez sejam consideradas insuficientes para se avaliar o conhecimento
dos candidatos. No entanto, tais indicadores foram utilizados por não haver outro tipo de avaliação da proficiência em
língua estrangeira, especificamente voltada para os alunos egressos do Ensino Médio, considerando o que é proposto
para esse nível de ensino nas diretrizes e programas de ensino.

5 A relatividade do conceito de proficiência

Cabe destacar que o conceito de proficiência é bastante questionável. O que é ser proficiente Proficiente em relação a
que parâmetro Esse conceito não é estático e homogêneo. Segundo Oliveira (2014, p. 59), “afirmar que uma pessoa é
proficiente em inglês não nos informa, exatamente, acerca do que essa pessoa é capaz de fazer com a língua inglesa.
Afinal, ela é proficiente em que grau”, visto que existem tantos níveis a galgar nas tabelas dos testes de proficiência. É
proficiente porque consegue atingir quais objetivos em sua aprendizagem Ela é proficiente em que habilidades Na
leitura, expressão oral, ou outras

Segundo o autor supramencionado, o conceito de competência comunicativa ajudou a esclarecer um pouco esse
impasse, pois proficiente passou a ser compreendido como aquele que é competente para comunicar-se usando uma
língua estrangeira. Mesmo assim, o conceito de proficiência é relativo porque há níveis diferentes de proficiência.

Há uma tendência de se criar expectativas muito altas em relação aos resultados da aprendizagem de inglês na
escola. Uma concepção de aprendizagem como processo parece estar subjacente às outras disciplinas do currículo e
tende-se a requerer do ensino de inglês um produto muito mais do que é exequível. Concordo com Moita Lopes
quando argumenta que:

O que está implícito aqui é uma compreensão de aprendizagem como produto que
requereria que o aluno-aprendiz dominasse a LE ao final do segundo grau. Por outro lado,
ninguém exige o mesmo de história ou matemática, por exemplo. Da mesma forma que
ninguém termina o segundo grau sendo um historiador e matemático, ninguém precisa, ao
fim do segundo grau, ter domínio completo de uma LE, o que quer que isso seja. Na
verdade, ninguém conclui o segundo grau com o mesmo nível de domínio de outras
matérias que se exige da LEs. (MOITA LOPES, 1996, p. 128-129)
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Esse autor ressalta que ninguém precisa ter um domínio completo da LE, no entanto, isso não descarta que é preciso
saber algo, ter algum tipo ou nível de conhecimento. As diretrizes curriculares também possibilitam essa interpretação
quando falam dos objetivos da LE no currículo. Apesar de serem, principalmente, objetivos educacionais, as OCEM
declaram que o ensino de LE na escola “visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros
compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas
preocupações educacionais” (BRASIL, 2006, p. 91, grifo meu). Os PCN também mencionam os objetivos educacionais
e acrescentam que a aprendizagem de um LE deve garantir ao aluno seu engajamento discursivo na língua-alvo,
embora defenda que a justificativa social do ensino de uma LE no Brasil é o desenvolvimento da habilidade de leitura,
argumentando que é o único uso que se faz de uma LE em nosso país. Esse documento não descarta, no entanto, o
desenvolvimento das outras habilidades comunicativas, quando possível.

Portanto, independentemente das divergências sobre as habilidades a serem destacadas no ensino, do nível de
domínio do idioma e da suposta proficiência a ser alcançada, espera-se que a escola, em sua função educacional do
ensino de línguas, realize algo que vá além do verbo to be durante os sete anos de ensino (no caso da escola
pública). Mas, o que dizer do lugar e do tempo concedido às línguas estrangeiras no currículo escolar

6 Qual a hora e a vez do inglês no currículo escolar

Apesar de todo o discurso laudatório sobre a importância do inglês para a formação do cidadão contemporâneo, tal
idioma como LE tem desempenhado o papel do primo pobre das disciplinas escolares. A esse componente é
dispensado em geral apenas duas aulas semanais de 50 minutos cada. Há relatos de escolas que praticam apenas
uma aula por semana. Miccoli (2016) ressalta que essa carga horária não corresponde ao que se dispõe realmente,
pois, subtraindo-se o tempo gasto para obter a atenção dos alunos e orientá-los quanto ao dever de casa, restam 48
horas/aula por ano. Mas há ainda as avaliações, eventos escolares ou feriados que podem tomar tempo dessa carga
horária, para os quais a autora faz um cálculo, destinando dois dias por etapa para as avaliações, o que faz a carga
horária baixar para 30 horas/aula por ano. Seguindo esses cálculos, Miccoli afirma que, no total de sete anos de
estudo, um aluno de escola pública com duas aulas de inglês por semana tem acesso a 210 horas/aula, o que
equivale a três semestres e meio de um cursinho de idiomas. A autora argumenta que, apesar de esse tempo ser
pouco, “é suficiente para [se] ter direito a mais que, simplesmente, a eterna revisão do verbo to be” (MICCOLI, 2016,
p. 17).

Some-se a essa reduzida carga horária o número ínfimo de questões destinado à prova do ENEM. Isso provoca uma
reflexão sobre quão seriamente o ensino de LE na escola é levado a sério pela política educacional. Quais seriam os
critérios adotados para reservar a uma disciplina apenas cinco das quarenta e quatro questões presentes no caderno
de provas “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” Seriam motivados pela ideia amplamente difundida de que “o
brasileiro, principalmente o pobre, não conhece nem a própria língua” (LEFFA, 2011, p. 20). Leffa argumenta que com
essa visão “tenta-se tirar dele [do aluno brasileiro e pobre] a oportunidade de aprender a língua estrangeira. Insiste-se
em dar um conhecimento que ele já tem (a língua nacional), negando-lhe o acesso a um conhecimento que ele não
tem (a língua estrangeira)”.

Portanto, os discursos oficiais sobre a LE, o modo de implementação das políticas públicas para seu ensino e
avaliação, bem como a organização do currículo escolar parecem estar em constante descompasso.

Considerações Finais

Este artigo iniciou com um questionamento sobre o que se pretende do ensino de inglês na escola regular. Apesar de
as diretrizes curriculares oficiais valorizarem o ensino e a aprendizagem da LE, elas reconhecem seu fracasso devido
às contingências e ao afirmarem que os professores têm realizado um ensino mais focado nos aspectos linguísticos
e/ou instrumentais. O ensino de LE no nível médio parece sofrer o efeito retroativo do ENEM, formatando práticas de
priorização da leitura e dos aspectos gramaticais da língua, visando à aprovação dos alunos no referido exame que,
por sua vez, não avalia quase nada do que é proposto nas diretrizes oficiais, nem quantitativamente, tampouco
qualitativamente. Além disso, na prática, reserva-se pouco espaço para a língua estrangeira no currículo escolar e
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opera-se sua subvalorização no âmbito quantitativo das questões do ENEM.

Portanto, no aspecto linguístico, tendo em vista a média baixa de acertos das cinco questões nessa prova, que exige
dos participantes apenas a habilidade da leitura e interpretação de textos, parece que a escola tem fracassado.
Quanto à função educacional, devido à ênfase que tem sido dada, na prática, aos aspectos linguísticos, presume-se
que ela tem sido pouco ou nada considerada. Tal função deve ser desenvolvida com a utilização da língua-alvo, visto
que se trata da disciplina de uma outra língua diferente da materna, mas, se julgarmos pela opção da maioria dos
candidatos pela prova de espanhol, podemos supor um nível baixo de contato, frequência e familiaridade com o
inglês.

Sem querer dar conta da totalidade de um assunto tão complexo, nem encerrar o debate, presume-se que, pelo
menos no nível superficial do discurso, não se sabe exatamente aonde se quer chegar com o ensino de inglês na
escola, considerando-se os discursos oficiais e as práticas; e isso é agravado pelas condições materiais efetivas do
“como” chegar a algum lugar, dadas às condições estruturais precárias tão enfatizadas no discurso docente presente
nas pesquisas e literatura da área. Quanto ao nível do discurso que considere as ideologias subjacentes, esses
descaminhos do inglês têm outra explicação. Nada é como parece ser. Mas aí já é tema para outro artigo.
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[1] O caderno de provas denominado “Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” apresenta cinco questões
de cada língua estrangeira (Inglês e Espanhol), sendo que a opção por uma das línguas é feita no momento da
inscrição no referido exame.

[2] A proficiência no ENEM é mensurada através da Teoria da Resposta ao Item (TRI), que modela a probabilidade de
um indivíduo responder corretamente a um item por meio de uma função monotônica crescente, a qual indica que
quanto maior a proficiência do avaliado, maior será a sua probabilidade de acertar o item considerado na análise.
Portanto, duas pessoas com a mesma quantidade de acertos na prova são avaliadas de forma diferente, a depender
de quais itens acertaram ou erraram e podem, assim, ter habilidades diferentes. Em minha análise, para termos uma
ideia do desempenho dos candidatos, consideramos apenas a quantidade de acertos às questões, tendo em vista a
impossibilidade de estimar o comportamento de cada participante, relativo aos itens da prova, sobretudo, por se tratar
de um banco volumoso, com milhões de dados de todo o território nacional, o que demandaria a utilização de métodos
estatísticos avançados e softwares dispendiosos, e não representar o foco desta pesquisa de doutorado. Os
microdados disponíveis na plataforma do INEP encontram-se em estado bruto, o que exigiu a filtragem das cinco
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questões de inglês do caderno de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. O referido caderno
apresenta-se em quatro versões, nas quais as questões variam de posição nas provas, que estão distribuídas em
cadernos diferenciados pela cor da capa. O trabalho estatístico de filtragem dos microdados do ENEM foi realizado
pela Empresa Júnior de Ciências Atuariais e Estatísticas da Universidade Federal de Sergipe. Para maiores
informações sobre os critérios de correção das provas objetivas, ver a Nota Técnica para procedimento de cálculo das
notas do ENEM, emitida pelo INEP em dezembro de 2011, disponível no portal www.inep.gov.br.
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