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RESUMO

Depois de terem sido consideradas parte de um núcleo complementar no que diz respeito aos elementos
formativos do ensino secundário e, depois, do segundo grau, as línguas estrangeiras voltaram a ser um
componente obrigatório no currículo da Educação Básica. Este estudo investiga os discursos legislativos,
pedagógicos e linguísticos que trataram da questão, desde 1961, ano da primeira versão da Lei de Diretrizes
e Bases. Como pressupostos teóricos, utilizamos a História das Disciplinas Escolares (CHERVEL, 1990); os
estudos sobre Currículo (GOODSON, 2005) e trabalhos pioneiros no campo da Linguística Aplicada que
contribuíram para uma história do ensino das línguas no Brasil (CHAGAS, 1976; CARNEIRO LEÃO, 1935). A
legislação e a historiografia educacionais são as fontes utilizadas.
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ABSTRACT

After being considered part of a complementary level concerning the formative elements of the secondary
school education and, then, of the secondary high school education, foreign languages became a compulsory
component in the curriculum of Basic Education. This study investigates the legislative, pedagogical and
linguistic discourses which have been related to the matter since 1961, when the first Law of Basic Guidelines
for Education (known as LDB in Brazil) was implemented. The History of School Disciplines (CHERVEL, 1990);
studies about Curriculum (GOODSON, 2005) and pioneering works in the field of Applied Linguistics which
contributed towards the history of the teaching of languages in Brazil (CHAGAS, 1976; CARNEIRO LEÃO,
1935) are the theoretical assumptions I make use of. Legislation and educational historiography are the
sources in this work.
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INTRODUÇÃO

O modo como as línguas estrangeiras voltaram a ser um componente obrigatório no currículo da Educação
Básica, após terem sido consideradas parte de um núcleo complementar aos elementos formativos do ensino
secundário e, depois, do segundo grau, é o que investigo com esta proposta. Para tanto, tenho identificado e
analisado os discursos legislativos, pedagógicos e linguísticos que trataram da questão, desde 1961, ano da
primeira versão da LDB, passando pela Lei 5.692, de 1971, até a sua última e atual versão, a Lei 9.394,
datada de 1996. Como pressupostos teóricos, utilizo a História das Disciplinas Escolares (CHERVEL, 1990); os
estudos sobre Currículo (GOODSON, 2005) e trabalhos pioneiros no campo da Linguística Aplicada que
contribuíram para uma história do ensino das línguas no Brasil (CHAGAS, 1976; CARNEIRO LEÃO, 1935). A
legislação e a historiografia educacionais referentes ao período recortado são utilizadas como fontes.

O mapeamento que traço se mostra relevante, considerando o período em que o situo e o fato de que estudos
sobre a referida temática são ainda escassos na área. As principais motivações em empreender este estudo
são traduzidas através da construção de conhecimento sistematizado sobre as reformas educacionais
ocorridas entre 1961 e 1996 e da compreensão acerca das finalidades formativas dessas reformas quanto ao
ensino de línguas estrangeiras. A hipótese que lanço é a de que nunca houve preocupação inconteste quanto
às finalidades formativas em se tratando do ensino dessas línguas, sobretudo do ensino da língua inglesa - o
caso deste trabalho - e de que a pressão imposta por associações de professores, bem como pressões
políticas, foram determinantes para que houvesse a obrigatoriedade do ensino de línguas. Esses são alguns
dos aspectos que me motivam a prosseguir com a investigação, na medida em que outros pontos importantes
relacionados ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras consignados na lei podem vir a ser desvelados.

Em uma pesquisa que busca investigar o processo de institucionalização do ensino das línguas, a legislação
educacional e todas as peças a ela relacionadas constituem-se em fontes de suma importância por
representarem a ação do Estado na propagação, representação ou mesmo na omissão do ensino de línguas e,
por conseguinte, no processo de construção de uma identidade e de uma cultura nacional. (OLIVEIRA,
2010a). Tal fato reitera a validação da proposta, sobretudo porque acredito que a obrigatoriedade e a
omissão do ensino do inglês sempre estiveram atreladas a questões políticas, como buscarei demonstrar a
partir das análises.

O interesse pelas línguas estrangeiras no decorrer da história é fato indiscutível, o que se justifica pela
necessidade que temos de aprender outros idiomas com finalidades comerciais, políticas, dentre outras.
Segundo alguns autores, o ensino oficial de línguas estrangeiras, no Brasil, teve início em 1837, com a criação
do Colégio de Pedro II. Pela primeira vez, no dado contexto, as línguas modernas passaram a ocupar uma
posição análoga aos clássicos, apesar de o Latim ainda ter assegurada a preferência como idioma clássico. O
grego foi retirado, a partir de 1915, na República e, após a Revolução de 1930, quando se criou o Ministério
da Educação e Saúde Pública, dezessete horas semanais foram destinadas ao ensino de francês e inglês,
sendo nove horas para o francês e oito horas para o inglês, da primeira à quarta série. Contudo, desde 1809,
há registros de práticas de ensino de inglês no Brasil, como se pode notar em documentos que criaram cargos
de professor e de intérprete e tradutor do referido idioma (OLIVEIRA, 2010b). Diante deste cenário, alguns
questionamentos se fazem pertinentes: no que realmente consistiam essas práticas de ensino de inglês?
Estariam elas atreladas única e exclusivamente a interesses diversos, que não os de capacitar e formar
cidadãos e profissionais qualificados para atuarem no mundo globalizado em que hoje vivemos?
Quais seriam, afinal, os reais interesses em dar início ao ensino oficial de línguas estrangeiras no Brasil?

Em 1942, com a reforma Capanema, o prestígio das línguas estrangeiras foi mantido, embora, no ginásio, o
francês ainda mantivesse sua hegemonia em relação ao inglês, visto que quatro anos de aprendizagem eram
voltados para o francês e apenas três para o inglês. No Colégio, entretanto, o ensino das duas línguas era
feito em dois anos. Tais fatos demonstram que a língua francesa tinha presença mais forte em nossa
sociedade, presença essa devido à influência da França em nossa cultura, desde os tempos do Brasil colonial.
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Somente nas primeiras décadas do século XX o francês passa a ser ameaçado pela chegada do cinema falado,
momento em que a língua inglesa começa a ganhar mais espaço no mundo.

Após o advento da Segunda Guerra Mundial, a dependência econômica e cultural do Brasil em relação aos
Estados Unidos intensifica-se e torna-se, cada vez maior, a necessidade de se aprender inglês. Juntamente
com as missões de boa vontade americanas que vieram ao Brasil, na década de 1940, e que visavam ao
estreitamento dos laços de cooperação conosco, veio também a língua inglesa, a qual, paulatinamente,
passou a tomar o lugar da então soberana língua francesa. Esses fatos corroboram, ao menos em parte, a
minha suposição sobre os interesses políticos que ditaram e ainda ditam a obrigatoriedade, ou não, do ensino
do inglês, bem como o prestígio propalado em relação à língua inglesa e à importância do seu aprendizado.

Feitas essas breves considerações, é importante resaltar que, curiosamente, o prestígio da língua inglesa
aumenta a partir do momento em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 retira a
obrigatoriedade do ensino de Línguas Estrangeiras (LE) do ensino médio e aos Estados delega a opção pela
sua inclusão nos currículos, outra dentre as problemáticas a serem abordadas em se tratando dos porquês da
omissão e, em outros momentos, da obrigatoriedade do ensino das línguas estrangeiras.

Desde o início, quando optei por realizar esta pesquisa, a importância de não realizá-la em qualquer período
era-me clara. Ao eleger como foco principal o período compreendido de 1961 a 1996, seria preciso observar
quais os estudos realizados nessa mesma vertente e se seria relevante empreender o trabalho com vistas a
lançar novas reflexões sobre a temática.

Após analisar a historiografia referente a questões sobre a história do ensino das línguas, foi possível observar
que a periodização que eu pretendia estudar carecia do preenchimento de uma lacuna referente ao
tratamento pedagógico e linguístico do ensino das línguas estrangeiras. Surgiu, então, o desejo de adquirir
conhecimentos sistematizados e aprofundados acerca do espírito e da letra da lei e suas finalidades
formativas. A partir de leituras de trabalhos e projetos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa História do
Ensino das Línguas no Brasil (GPHELB), na Universidade Federal de Sergipe, cuja proposta era investigar o
processo de institucionalização do ensino de línguas no sistema educacional no país, do ponto de vista
legislativo, no intuito de delinear suas representações e finalidades pedagógicas, políticas e culturais, concluí
ser realmente válido abordar o tema, pois o período estudado antecedia a proposta desta pesquisa e
habilitava-me a dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na área concernente ao ensino de inglês no
Brasil.

Interessou-me, também, realizar a pesquisa, para ter uma compreensão mais abrangente das questões
versando sobre o ensino da língua inglesa, principalmente no que diz respeito às finalidades do idioma, pois
acredito, conforme já explicitado, que o ensino de inglês tornou-se obrigatório devido a dois fatores: o
primeiro diz respeito às questões políticas, como as alianças com os Estados Unidos, por exemplo, que
visavam impulsionar as realizações da sua política externa, dentre outras. O segundo relaciona-se à forte
influência das diversas associações de professores, cujos propósitos nunca me pareceram estar voltados às
questões das finalidades formativas do idioma ou da formação de professores. Além disso, julgo ser
pertinente e motivadora a realização de estudos que tenham como propósito transcender o campo de análise
meramente linguístico do inglês, este sempre devidamente contemplado com vasta fortuna crítica.

O meu objetivo geral é, portanto, o de investigar a dimensão formativa das línguas estrangeiras no currículo
escolar no período de 1961 a 1996 e o que levou o Estado a implementar o ensino de língua inglesa no
currículo escolar no período recortado, observando essa relação com as necessidades de formação de
professores. Como objetivos específicos, busco verificar quais foram os motivos que tornaram as línguas
estrangeiras componentes obrigatórios do currículo; demonstrar que argumentos preponderaram quando as
línguas estrangeiras deixaram de ser componentes obrigatórios do currículo; fornecer aos educadores
subsídios para uma melhor compreensão e reflexão acerca das reais funcionalidades dos cânones legais em se
tratando do ensino da língua inglesa e estabelecer relações entre as mudanças curriculares do ensino de
inglês no Brasil e a formação de professores.

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_legislacao_e_o_ensino_de_linguas_estrangeiras_o_caso_da_lingua_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Lei Nº 4.024 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

Definir e regularizar o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição é
papel da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a qual foi citada pela primeira vez na Constituição de
1934. Esta Constituição cometeu à União a tarefa de traçar as diretrizes da educação nacional. Três anos mais
tarde, a Constituição do Estado Novo reforçou a ideia das diretrizes pela adição do conceito de bases. Dessa
forma, embora em espaços distintos, surgiam no texto constitucional brasileiro essas duas noções
complementares. Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, dizia o Artigo
15, Inciso IX, que à União incumbia fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as
diretrizes a que deve obedecer à formação física, intelectual e moral da infância e da juventude. Ainda em se
tratando da referida Constituição, em linhas gerais, sabemos que a orientação político-educacional para o
mundo capitalista mostrava-se explícita em seu texto ao sugerir que houvesse a preparação de mão-de-obra
para as atividades abertas pelo mercado. Com isso, a nova Constituição enfatizava o ensino pré-vocacional e
profissional. Por outro lado propunha que o ensino, a ciência e a arte fossem livres à iniciativa individual, às
pessoas coletivas públicas e particulares e às associações, tirando do Estado o dever da educação. A
gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário foram mantidas, assim como foi mantido obrigatório o
ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e secundárias. Entre 1937 e 1947, como
podemos perceber, muitos foram os acontecimentos que nortearam as ações educativas, a exemplo da
criação da União Nacional dos Estudantes, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, da Reforma
Capanema, dos Decretos regulamentando o ensino industrial, o comercial e o secundário, da Lei Orgânica do
Ensino Primário, da Criação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentre outros. Descrito o panorama,
corroboro, uma vez mais, a minha ideia de que o ensino de língua estrangeira para contribuir com a formação
da cidadania e despertar potencialidades nos alunos, tornando-os sujeitos críticos e atuantes na sociedade,
mais próximo estava (está) de atender as necessidades de uma elite política.

Em 1948, quando o 1º Projeto de Lei foi encaminhado do Poder Executivo ao Legislativo, treze anos de
debates para que o texto chegasse à sua versão final foram ainda necessários. Após lassa e penosa gestão
surge, então, a primeira LDB, publicada em 20 de dezembro de 1961, pelo presidente João Goulart. Esta foi
seguida por outra versão, em 1971, em pleno regime militar, e vigorou até a promulgação da mais recente
LDB, em 1996.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 retirou a obrigatoriedade do ensino de Língua Estrangeira no
ensino médio em todo o ciclo ginasial e colegial, deixando a cargo dos Estados a opção pela sua inclusão nos
currículos das últimas quatro séries do ginásio, o qual tinha a duração de oito anos à época. Ao deixar de
incluir as línguas estrangeiras dentre as disciplinas obrigatórias das línguas estrangeiras – Português,
Matemática, Geografia, História e Ciências –, a LDB de 1961 (assim como o fez a de 1971), ignorou a sua
importância, deixando sob a responsabilidade dos Conselhos Estaduais decidirem sobre o seu ensino. A não
obrigatoriedade do ensino de línguas, por sua vez, a princípio se mostra como um retrocesso se pensarmos
no desenvolvimento do ensino de línguas estrangeiras. Afinal, no momento em que a sociedade reconhece o
quão importante é o ensino dessas línguas e as políticas educacionais não asseguram uma inserção de
qualidade desses idiomas em nossas escolas, o fato de que alguém ficará à margem em se tratando do seu
aprendizado é evidente. Perguntamo-nos, então, se o fato de alguém ficar à margem não seria também
necessário, considerando a não obrigatoriedade do ensino de idiomas. Sendo positiva a resposta, a não
obrigatoriedade seria, então, um retrocesso?
Nesta pesquisa, compreender e revelar os porquês dessa não obrigatoriedade é o que busco.

Em resumo, podemos dizer que a Lei Nº 4.024/61 ofereceu, pela primeira vez na história da educação
brasileira, um arcabouço onde se puderam divisar as diretrizes e bases da educação nacional com relativa
clareza, constituindo-se como um passo decisivo para a democratização do ensino à época, no tocante à
equivalência de currículos e à flexibilização da estrutura de ensino. No entanto, fica-me evidenciado que
desvelar alguns pontos que perpassam as suas questões de cunho histórico e que vão além do texto legal
ainda é preciso, motivo pelo qual interessei-me em desenvolver de forma mais aprofundada esses estudos.
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LEI Nº 5.692 DE 11 DE AGOSTO DE 1971

A segunda LDB, oficialmente denominada de Lei de Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, assim como a lei
anterior, passou por um processo gestatório lento, sendo este impermeável à participação da sociedade civil e
a debates, o que me parece bastante revelador ao pensarmos em interesses, sejam os voltados aos avanços
da legislação educacional, ao ensino de idiomas ou à educação nacional. O período de governo discricionário
com as liberdades civis estranguladas tornou o processo atípico. As universidades se confrontavam com o
poder estabelecido, o que fez com que a reforma começasse pelo ensino superior, antecipando-se à reforma
dos demais níveis de ensino. Nascia, então, a Lei 5.540, em 1968, para que, três anos mais tarde, a Lei
5.692/71fosse editada.

Podemos afirmar que a Lei n.º 5.692 de 11 de agosto de 1971 trouxe, como novidade, a introdução do núcleo
comum para os currículos de ensino de 1º e 2º graus em todo o país. Esse núcleo comum, fixado e definido
na Resolução n.º 8, de 1º de dezembro de 1971, estabelecia que o ensino abrangesse as seguintes matérias:
comunicação e expressão, estudos sociais e ciências. Em Comunicação e Expressão, o único conteúdo
obrigatório era a Língua Portuguesa com uma recomendação, no seu artigo 7º, que dizia ser recomendável
acrescentar-se à Comunicação e Expressão o estudo de uma Língua Estrangeira Moderna, caso o
estabelecimento tivesse condições para administrá-la com eficiência. O Parecer 853/71 de 12/11/1971
justifica a inserção da língua estrangeira também como mera recomendação ao colocar que apesar de não
subestimar a importância dos idiomas no ‘mundo de hoje, que se apequena’, sabe que o seu ensino não tem
um mínimo de eficácia, motivo pelo qual apenas a recomendam, não tornando seu ensino obrigatório. A partir
da assertiva do Parecer supracitado, voltamos a nos questionar se, na verdade, a eficácia em se tratando do
ensino de idiomas existiu em algum momento. Parece-me que o mundo de hoje, que se apequena ainda mais,
em muito pouco se distancia do ‘mundo’ proposto pelo Parecer.

Mediante o exposto, a não obrigatoriedade do ensino de línguas, tal qual o fizera a Lei n.º 4.024/61, trouxe
consequências drásticas (ou não) no que concerne à falta de uma política nacional de ensino de línguas
estrangeiras para o país, além de outros pontos que as relegaram a um patamar inferior ao das demais
disciplinas obrigatórias. Em 1976, a Resolução n.º 58 de 1º de dezembro resgatou, parcialmente, o prestígio
de línguas estrangeiras, tornando obrigatório o ensino das mesmas para o ensino de 2º grau, ao estabelecer,
em um dos seus artigos, que o estudo de Língua Estrangeira Moderna passava a fazer parte do núcleo
comum, com obrigatoriedade para o ensino de 2º grau, recomendando-se a sua inclusão nos currículos de 1º
grau onde as condições o indicassem e permitissem. Aqui, perguntamo-nos: que condições seriam essas?
A quem caberia dar, ou não, a permissão para o ensino da Língua Estrangeira Moderna?

A educação no Brasil, em 1971, como se pode observar, se vê diante de uma nova LDB, na qual o ensino
passa a ser obrigatório dos sete aos quatorze anos, e que prevê um currículo comum para o primeiro e
segundo graus e uma parte diversificada em função das diferenças regionais. No entanto, ainda se mostra
distante de ser ajustada à nossa realidade cultural, a uma sociedade em transformação e a um projeto de
desenvolvimento nacional. Tal como a lei anterior, apesar de representar progresso real para o
desenvolvimento do nosso processo educativo e um dos passos decisivos na marcha para a implantação de
uma educação nacional, alguns creditaram à LDB de 1971 a falta de um sentido de inteireza - por tratar o
ensino de forma esquartejada - e por ter substituído a substância educativa por razões meramente técnicas.

O Ministério da Educação foi criado em 1930, após a chegada de Getúlio Vargas ao poder com o nome de
Ministério da Educação e Saúde Pública. À época, a instituição desenvolvia atividades pertinentes a vários
ministérios, como saúde, esporte, educação e meio ambiente. Faz-se importante ressaltar que, até então, os
assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da
Justiça. Até 1953, foi Ministério da Educação e Saúde. Até 1960, o sistema educacional brasileiro era
centralizado e todos os estados e municípios se guiavam a partir de um mesmo modelo. Com a aprovação da
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961, os órgãos estaduais e municipais ganharam
mais autonomia, diminuindo a centralização do MEC. Com a autonomia dada à área da saúde, surge o
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Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC. O Ministério da Cultura foi criado em 1985 e, em 1992,
uma lei federal o transforma no Ministério da Educação e do Desporto. Entretanto, é somente em 1995 que a
instituição passa a ser responsável apenas pela área da educação. É nesse contexto histórico que, em 1996,
uma nova reforma na educação brasileira é implementada: a LDB Nº 9.394/96, sobre a qual trato no excerto
a seguir.

LEI Nº 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta nova LDB tornou obrigatório o ensino de línguas estrangeiras a partir da quinta série do Ensino
Fundamental, conforme o seu Artigo 26, § 5.º: “Na parte diversificada do currículo será incluído,
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição”. Além disso, em se
tratando do Ensino Médio, o seu Art. 36, Inciso III estabelece a inclusão de uma língua estrangeira moderna
como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro
das possibilidades da instituição. Quão significativa foi essa obrigatoriedade e o que efetivamente mudou a
partir de então?
Essas são algumas das perguntas que também carecem ser matizadas neste estudo.

Notadamente, o fato de o ensino de línguas estrangeiras ter a sua importância legitimada ao ser acolhido pela
legislação educacional parecia ter solucionado, se não todos, ao menos alguns dos problemas históricos
referentes a este campo. No entanto, algumas ações governamentais e brechas nas letras da lei
demonstraram, uma vez mais, que o ensino de idiomas ainda era visto como algo pouco relevante, fato que
também me instiga à investigação e reforça as minhas suspeitas sobre a pouca importância atribuída ao
ensino de idiomas até os nossos dias.

Ao observarmos os registros feitos, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Estrangeira (PCN) para o ensino fundamental, em 1998, em se tratando do ensino das habilidades orais,
percebemos que o documento, ao invés de enfatizar a necessidade de que sejam criadas condições para que
a obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras na LDB de 1996 e a consequente necessidade de
mudança nas condições de seu ensino alterem o contexto adverso gerado pela legislação anterior, acabam
por fornecer justificativas para a não realização do enunciado.

Além dessas proposições, o impacto na formação dos professores de inglês é outro aspecto que também
pretendo observar no desenrolar dos estudos, visto que este está intrinsecamente relacionado a toda essa
problemática em torno do ensino das línguas estrangeiras, embora não se constitua no ponto fulcral deste
trabalho.

Podemos concluir que, apesar dos progressos advindos das inúmeras reformas educacionais, essas não
causaram o impacto necessário na área e pouca atenção ainda é dada ao ensino de línguas estrangeiras e,
por conseguinte, à formação de professores. Sabemos que questões como essas, de tão alta complexidade,
merecem estudos mais aprofundados e carecem da existência de olhares diferenciados. Segundo Santos
(2010), é preciso reconstituir os passos seguidos pela história do ensino de inglês, seus métodos, sua
constituição como disciplina escolar e acadêmica e sua contribuição para o processo de construção das
identidades nacionais, já que as línguas podem ser consideradas como forças motrizes para o processo de
formação de uma consciência nacional.

A simples reprodução das legislações e seus desdobramentos, sem a devida observância do contexto histórico
e dos aspectos doutrinários e filosóficos que os norteiam, conforme exposto anteriormente, podem dificultar a
promoção das desejadas reformas que muitos ainda almejam.

De qualquer forma, apesar de todas as limitações da legislação concernente ao ensino do inglês e das línguas
estrangeiras em geral, não há dúvidas de que essas leis representaram um passo decisivo na marcha para a
implantação de uma educação nacional e um progresso para o desenvolvimento do nosso processo educativo:
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um lineamento estruturado para a educação no país, enfim. Além disso, as LDB implicaram, em diversos
segmentos, radicais mudanças de perspectiva e as suas virtualidades, se devidamente exploradas, podem
ainda contribuir para promovermos transformações em nossas estruturas de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de conclusão, podemos entrever que as Leis de Diretrizes e Bases repercutiram e ainda repercutem
em vários segmentos da sociedade, sobretudo na área educacional, como não o poderia deixar de ser.
Sabemos, por exemplo, que a mais nova LDB ‘presenteou-nos’ com uma série de contribuições, tais como:
resgatar a figura do professor e redimensionar seu papel visando, assim, à formação integral do indivíduo e o
desenvolvimento pleno de competências que o capacitassem para a vida, para o trabalho e para a prática da
cidadania, considerando que ter acesso a esta formação é direito de cada um e oferecê-la é dever do Estado.
Estatuiu, ainda, que 25% da jornada devem ser preenchidos com uma parte diversificada, ou currículo
transversal, composto de temas relevantes para a vida social e cidadã; buscou rever a formação dos
professores e não mais tolerar os improvisos e despreparos por parte destes, motivo pelo qual aos mesmos
deve ser assegurada a oportunidade de aperfeiçoamento continuado, com “período reservado a estudo,
planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho”, dentre outras. Isso posto, nos mostra que se faz
imprescindível compreender toda a trajetória que nos permitiu contar com esses avanços e que motivações
estiveram (estão) por trás dos discursos político-pedagógicos dos cânones legais em se tratando do ensino de
línguas estrangeiras. Investigar e definir até que ponto essas contribuições foram significativas, ou não, é o
que pretendo com este estudo.

Espero que os pontos mais importantes relacionados à história do ensino de inglês à luz das legislações com
as quais trabalharei sejam elucidados e que novas propostas surjam a partir das reflexões que vierem a ser
lançadas ao término da pesquisa.
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