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Resumo: Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre a efetividade do 
ensino das disciplinas de língua inglesa e da formação de professores de língua 
estrangeira em cursos superiores. Por meio de pesquisas bibliográficas e quantita-
tivas, o trabalho busca identificar o ideal no ensino de língua inglesa baseado em 
pesquisas teóricas e no conceito de qualidade idealizado pelos alunos.
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abstRact: This paper presents a simple discussion about the effectiveness 
of the subjects of English language on the college level and in Brazil in general, 
as well as a reality about the teaching development. Through quantitative and bi-
bliographical researches this work seeks to identify the excellence in English lan-
guage teaching based on theoretical researches and in the quality concept of the 
students in general.
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Introdução

 Os debates sobre formação de professores de língua inglesa e ensino de língua 
estão em franca expansão. Revistas indexadas, palestras, cursos de capacitação para pro-
fessores, pesquisas acadêmicas, todos têm como alvo constante esse tema que é altamente 
pertinente e essencial a quantos se preocupam com o processo de educação. Essa mani-
festação crescente, de alguma forma, também indica que está em tempo de alcançarmos 
melhores resultados nessa área.

 Explorando, de forma geral, a área de língua estrangeira, o presente trabalho “A 
Língua Inglesa: uma análise de sua aplicação na prática pedagógica” suscita uma reflexão 
sobre a realidade do ensino de inglês no Brasil e a formação de professores de inglês. 
Resultante da visão de um grupo de professores licenciados em Letras sobre a formação 
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que receberam,é feita uma reflexão sobre a realidade do ensino de inglês no Brasil e sobre 
a necessidade de se criar uma nova postura de reflexão e ação frente aos desafios que nos 
cercam como professores de Língua Estrangeira.1 

 Procura-se abrir o trabalho com uma visão geral da situação do ensino de língua 
inglesa no Brasil. Em continuidade, passa-se para a etapa exploratória, que terá como 
propósito reconhecer as expectativas, frustrações e necessidades dos professores licencia-
dos na área de língua inglesa ao avaliarem seu processo de formação. Destaca-se também 
que essa etapa foi possível somente por meio de elaboração e aplicação de questionários, 
cujas respostas foram transcritas em parte no corpo do trabalho e analisadas com base em 
reflexões teóricas. 

Figura 1: Exemplar do questionário aberto enviado para professores formados com 
habilitação em Língua Inglesa

 Pela análise das respostas, procura-se interpretar a voz dos professores e refletir 
sobre algumas questões pertinentes à formação de docentes, tais como: expectativas por 
parte do discente com relação à sua formação como professor, com relação à habilitação 
em língua inglesa e sua visão sobre propostas curriculares. A etapa seguinte, de caráter 
conclusivo e interpretativo, propõe uma reflexão crítica e um relatório final da pesquisa.

Língua inglesa: a base da conversa

 A educação, de modo geral, sofre a força da tensão provocada por uma globaliza-
ção em crise. No Brasil, o fato de a educação estar em crise não é resultado de uma ou duas 
décadas de desgaste do processo educacional. Dentre inúmeros outros fatores, essa situa-
ção pode ser resultado de gerações e gerações que vêm se acomodando com sua cultura de 
aprender e ensinar a despeito das mudanças e exigências de uma cultura dinâmica. Isso não 
é bom para a educação, pois, como afirma Abrahão (2004, p. 9), “o desvelamento das cren-
ças de professores e alunos permite uma melhor adequação de objetivos e procedimentos 
e, consequentemente, chances de maior eficácia do processo ensino aprendizagem”.

 Isso nos mostra que é preciso acompanhar as propostas teóricas para que o en-
sino de língua não seja enraizado em crenças e mitos unicamente. Quando a educação é 
feita unicamente baseada em culturas de aprender, a formação se dá de maneira insatisfa-
tória e incompleta. Insatisfatória, pois os tempos mudam e as exigências de cada tempo 
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são diferentes quanto ao uso da língua; e incompleta, porque ensinar uma língua inclui 
muito mais do que a nossa cultura de aprender e ensinar possa abranger. 

 Avaliando sua formação acadêmica, ao deixar a universidade, o personagem Brás 
Cubas, de Machado de Assis, ainda no século 19, afirmou acerca de seu bacharelado: “No 
dia em que a Universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe 
de trazer arraigada em meu cérebro, confesso que me achei de algum modo, logrado”.2 
Com a ajuda do espírito superficial da globalização, a educação corre o risco de basear-se 
na forma, na estrutura, supervalorizando os diplomas de modo que saem enganados os 
professores (porque não ensinaram) e alunos (porque não aprenderam). 

 Pode-se perceber essa realidade no relato da revista Veja3, que trouxe o resultado 
de um estudo comparativo na área educacional em 41 países. As habilidades comparadas 
foram leitura, Matemática e Ciências (as mais básicas possíveis). Resultado: o Brasil ficou 
entre os países de pior desempenho, alcançando apenas o 37º lugar. Isso mesmo, as pes-
quisas revelam que o tempo passado “em cima dos livros”, toda a “dedicação” e “investi-
mento”, entre outros, valeram para muito pouco (ou nenhum) aprendizado.

 Caso uma pesquisa comprovasse que os alunos de ensino médio passam sete 
anos, no Brasil, estudando o inglês e saem da escola sem dominar habilidades lin-
guísticas básicas, isso não seria espanto para muitos. Segundo Viana (apud AlmeidA 
Filho, 1997, p. 29), ensinar língua, nessa realidade, “restringe-se ao cumprimento de 
formalidades institucionais”. O que se pressupõe, portanto, é que a maioria das esco-
las não entrega seus alunos para o campo de trabalho preparados para ao menos se 
desenvolverem em uma das quatro habilidades (listening, speaking, writing, grammar) de 
língua estrangeira.

 Alguns podem pensar que o problema esteja com o governo, que não estimula o 
aprendizado de uma segunda língua, que não oferece uma carga horária suficiente; ou que 
o inglês não é dominado no Brasil porque o país é continental e sua população não precisa 
de outra língua; ou porque os alunos não se envolvem no processo de aprendizagem. Pode 
ser que o problema esteja com um histórico educacional, com o método, com a aborda-
gem, com as propostas do currículo, ou com os próprios professores que não foram bem 
preparados para lecionar e também não se atualizam nem se questionam. 

 É claro que poderia ser analisado exaustivamente cada um dos aspectos levanta-
dos e ainda inúmeros outros em busca de uma verdade absoluta, desvendando o problema 
do ensino de línguas nas escolas e faculdades brasileiras. Mas no presente trabalho, são 
enfatizados dois tópicos básicos que a nosso ver são indispensáveis para a análise do en-
sino de LE: o histórico do ensino da língua e a força filosófica dos currículos.  

Um caminho histórico: as reminiscências

Revisar a história do ensino de línguas e da formação de professores de Língua In-
glesa torna-se um fator indispensável ao se falar em evolução do ensino de língua inglesa 
no Brasil. Ao se considerar os paradigmas que marcaram a história da educação no país, 
pode-se perceber uma forte influência na atualidade dos paradigmas que construíram 
nossa realidade educacional.
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Lima (2003) sintetiza o histórico dos paradigmas de construção do conhecimento 
no Brasil. Primeiramente, destaca-se uma visão formalista e estruturalista de linguagem 
que ganhou muita força no início do século 19. Estudiosos e linguistas dessa época acredi-
tavam que a língua pudesse ser estudada a partir de pesquisas e conceitos científicos, por-
tanto ela era ensinada de forma sistemática e compartimentada sem valorizar o contexto, 
o uso ou a autenticidade do aprendiz. 

Em seguida, surge uma nova forma de se entender a língua e passamos para a vi-
são sociologista de linguagem. Agora a língua não mais é vista como mero instrumento a 
ser decodificado, mas se passa a valorizar as situações diversas de uso da língua e os usos 
concretos. Com o passar do tempo e com o aperfeiçoamento das pesquisas percebe-se um 
novo caminho para se interpretar a língua, e a visão de ensino e aprendizagem se amplia. 
Agora, desde 1999, os Parâmetros Curriculares Nacionais incentivam a visão funcionalista 
para ensino de LE. Essa visão privilegia a comunicação, e não a forma como alvo de ensino, 
embora reconheça o papel das estruturas. A língua deve ser vista como um fenômeno 
essencialmente social e comunicativo, e não simplesmente como um grupo de regras gra-
maticais, fonéticas e semânticas. 

Quanto à história do ensino de língua inglesa no Brasil, Celani (1997a) analisa o 
passado, suas influências no presente, e as tendências do ensino para o futuro. No início 
do século 19 foi oficializado o ensino de línguas no Brasil, incluindo o ensino do inglês, 
francês e alemão, e a metodologia de ensino deveria ser a mesma do ensino do latim, 
uma língua morta. 

Assim se deu o ensino de LE no Brasil até que na década de 70, em meio ao impac-
to das revoluções sociais e do desenvolvimento tecnológico, o questionamento do ensino 
de LE começa a se oficializar. A partir daí nota-se uma grande abertura no Brasil para se 
questionar o ensino de LE em busca não mais do ensino da forma, exclusivamente, mas 
da língua como um todo. Na década de 1980, o que se seguiu foi uma preocupação com a 
individualização da aprendizagem e uma ênfase na junção pesquisa e ensino. 

As preocupações em torno de bons estilos e metodologias de ensino ainda estão 
presentes. Como a autora ressalta, em consequência dessas preocupações tivemos uma 
ênfase nos materiais de ensino não valorizando, como se deveria, a interação social e a 
comunicação entre as línguas.

  Esses caminhos percorridos amadureceram os estudiosos e professores com 
relação à necessidade de uma ênfase na abordagem comunicativa de ensino. Por aborda-
gem comunicativa entendemos uma abordagem interativa, aquela que, conforme Almeida 
Filho (2002, p. 47) “organiza as experiências de aprender em termos de atividades/tarefas 
de real interesse e/ou necessidade do aluno para que ele se capacite a usar a L-alvo (língua 
alvo)4 para realizar ações de verdade na interação com outros falantes-usuários dessa lín-
gua”, ou seja, uma abordagem dinâmica e ao mesmo tempo teórica e prática.

Percebemos, aqui, a clara relação entre o histórico dos paradigmas de construção 
do conhecimento no Brasil e a prática do ensino de línguas, que discordam da superva-
lorização do ensino sistemático da língua em detrimento da comunicação e priorizam a 
fluência acima da correção. 
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Seguindo em sua análise, Celani (1997a) deixa claro um futuro otimista para o ensi-
no de línguas. O caminho é o crescimento e o aprimoramento cada vez mais generalizado. 
Há, entretanto, uma dependência íntima entre futuro promissor e presente consciente. 
Enfatizando a necessidade de intensificar os esforços em busca de uma pedagogia mais 
realista e apropriada para os tempos em que vivemos, Celani (1997a, p. 159) afirma:

Desses aspectos todos, talvez a necessidade de se estabelecer uma pedagogia mais realista 
seja prioritária, com definição clara dos objetivos possíveis de serem atingidos [...] É funda-
mental evitar o fracasso na aprendizagem de línguas na escola, para se acabar, de uma vez 
por todas, com a falsa ideia de que língua estrangeira só se aprende fora da escola. 

Não existe possibilidade de desenvolvimento se os professores e educadores não 
admitirem uma possibilidade real de ensino, e para tanto, é preciso rever suas crenças e 
decidirem em favor de modificações possíveis em prol de um futuro digno para o ensino 
de línguas. A autora completa suas considerações dizendo que não devem ser esquecidos 
a função social da língua estrangeira e seu papel na formação global do indivíduo.

Os pressupostos ideológicos dos currículos

Ao analisar os pressupostos ideológicos dos currículos das escolas públicas, Celani 
(1994) propõe algumas reflexões e análises muito relevantes para o assunto da formação de 
professores. Mas o que os currículos têm a ver com formação de professores? Retomando 
Celani (1997a), a autora relata que no início do século 19 foi oficializado o ensino de línguas 
no Brasil e que sua metodologia deveria ser a mesma do ensino do latim. Com relação à 
filosofia por trás dos currículos, Thomaz Tadeu Silva (apud Fleck, 2007, p. 126) afirma: 

As narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam noções parti-
culares sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, sobre os diferentes 
grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo, quais formas 
de conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e o que é errado, o que é moral 
e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo e o que é feio, quais vozes são 
autorizadas e quais não o são.

A forma como se viabiliza um discurso pode construir conceitos errôneos e fossi-
lizá-los a tal ponto que descredibilize uma prática. Fleck (2007, p. 126) ressalta: 

O discurso do currículo autoriza ou desautoriza, legitima ou deslegitima, inclui ou exclui. 
Há, dessa forma, um nexo muito estreito entre Currículo e aquilo em que nos transforma-
mos e em que, por consequência, transformamos nossos Cursos e Licenciaturas [...] não 
há como acreditar em uma nova proposta curricular se desconsiderarmos a filosofia desse 
currículo. O currículo não é neutro, ele tem um sujeito alvo.

Celani (1994) continua em sua narrativa descrevendo que a educação nacional so-
freu inúmeras reformas em seu currículo por reconhecer que ali havia uma filosofia de-
terminante. Em 1960, o que se percebia no Brasil em relação à língua estrangeira era um 
descaso a ponto de a disciplina ser considerada como inferior, supérflua e absolutamente 
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dispensável. O que se segue é o reflexo dessa desvalorização: de 1961 a 1986 as línguas es-
trangeiras foram excluídas do núcleo comum e, portanto, desconsideradas como essenciais.

Conforme foi visto, a situação do ensino de LE no Brasil tem um histórico bastante 
coerente com a sua realidade. Ressalta-se ainda o papel discriminatório no processo de 
ensino de LE que privilegiou, por muito tempo, as classes dominantes com o acesso a esse 
particular da educação. Perceber, ainda hoje, reminiscências dessa realidade é absoluta-
mente paradoxal com o contexto de democracia e globalização atuais. Dizer que alunos de 
classe baixa não precisarão do inglês é o mesmo que excluí-los da realidade à sua volta.

Giroux (2004, p. 86) afirma que:

aprender uma língua estrangeira é um empreendimento essencialmente humanístico e não 
uma tarefa afecta às elites ou estritamente metodológica, e a força da sua importância deve 
decorrer da relevância de sua função afirmativa, emancipadora e democrática. 

Assim, o domínio de uma língua estrangeira deve ser visto como uma carta de 
alforria. Aprender uma segunda língua não é se tornar-se escravo de outra cultura, mas 
tornar-se livre em diversas situações. Assim, é interessante perceber que a compreensão 
entre as culturas está diretamente ligada ao desenvolvimento de cidadãos seguros e de 
uma nação desenvolvida. 

Sob essa perspectiva, percebemos que a filosofia dos currículos de ensino de 
LE também está diretamente relacionada à realidade do ensino de LE no Brasil. Para 
tanto, diante das propostas curriculares, deveria haver por parte dos professores e 
educadores análise crítica e avaliação cerrada acerca dos objetivos que se buscam ao 
trilhar esse caminho.

Língua inglesa: um compromisso com a realidade

O fato de compreendermos o passado e o presente não faz muito sentido isolada-
mente. Celani (1997a, p. 147) ressalta: “para se contemplar o futuro torna-se imperativo 
olhar para o passado, e isso só é possível a partir do presente.” Mas, com um presente 
tão arraigado no seu passado histórico, existe possibilidade de mudanças? Até onde vai 
nossa capacidade de reforma? Celani (1996) acredita que para que se proponha alguma 
mudança, é necessário, em primeiro lugar, que consideremos a linguagem como fonte 
indispensável de formação do indivíduo. Não preparar o aluno para participar da vida 
nacional e internacional é falhar na missão de educar em LE. O domínio de uma língua 
deve ser visto como um fator de inclusão social:

O essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer a forma linguística uti-
lizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender sua significação 
numa enunciação particular. Em suma, trata-se de perceber seu caráter de novidade e não 
somente sua conformidade à norma. Em outros termos, o receptor, pertencente à mesma 
comunidade linguística, também considera a forma linguística utilizada como um signo 
variável e flexível e não como um sinal imutável e sempre idêntico a si mesmo (BAKHTIN, 
1992, p. 96).
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A realidade do ensino de inglês deve englobar a priorização do desenvolvimento 
das habilidades linguísticas e a capacidade crescente de se engajar em atos de linguagem. É 
fato que o inglês domina no mundo das transações de negócios, da cultura popular e nas 
relações acadêmicas. Portanto, a única forma de não sermos meros expectadores e consu-
midores de coisas e ideologias é pela participação ativa e argumentativa. Daí a importância 
de nos sentirmos livres para nos posicionarmos com autonomia.

Para que o ensino de LE no Brasil alcance esse nobre objetivo, Almeida Filho 
(1999, p. 45) chama a atenção para um primeiro passo: “professores cujas abordagens 
permanecem desconhecidas por quem as pratica podem até ser bem sucedidos na prática, 
mas são mestres mágicos, dogmáticos ou teoricamente inocentes”. Para o professor e para 
o formador de outros professores, a busca pelo autoconhecimento e aprimoramento de 
sua abordagem é o caminho para uma nova perspectiva. 

 Conhecer-se, conhecer suas práticas, seus motivos e intuições, esse é o primeiro 
passo da mudança. Professores formadores de professores também são carentes desse 
novo ponto de vista. Todos os professores e educadores carecem de analisar e reconhecer 
seu papel histórico, refletir sobre sua prática, reavaliar sua formação e crenças visando, 
primeiramente, à sua sobrevivência profissional.

 Depois desse processo de investigação pessoal e autoconhecimento filosófico, 
destaca-se esse próximo passo no caminho da mudança: a ação. Validando, no pressente 
trabalho, a proposta dos PCNs de LE também para o ensino de LE na graduação, destaca-
se a ênfase desse documento na ruptura com métodos antigos e visões arcaicas sobre o 
ensino de língua. Embasado teoricamente a partir do método da Pedagogia Crítica, os 
PCNs propõem, acima de tudo, um ensino que vise ao desenvolvimento e o sucesso do 
aluno dentro da sua necessidade de atuação. 

Esses conceitos pedagógicos incentivam uma mudança paradigmática, ou seja, um 
rompimento com as forças cartesianas que direcionaram a filosofia de educação por mui-
tos anos. Em contrapartida, o foco emergente e vanguardista da pedagogia moderna é 
voltado para a totalização do conhecimento, incluindo a forma. Para que esse objetivo seja 
alcançado, é preciso um ambiente linguístico apropriado; é preciso que a ênfase do ensino 
seja voltada para a aprendizagem.

Essas propostas estão contextualizadas histórica e politicamente no século 21, por-
tanto, valorizam a cultura letrada e visual, informatizada, democratizada e, portanto, não 
poderiam ser apenas estruturais, e muito menos elitistas. O ensino deve visar à formação 
geral do aluno, incluí-lo e formá-lo integralmente, a fim de que os alunos estejam aptos a 
opinar e participar ativamente na comunidade, no país e internacionalmente conforme a 
necessidade da comunicação. 

O conceito de empowerment, também dos PCNs, vem complementar o desafio. Esse 
conceito engloba a importância de acreditar no inglês como uma forma de libertar-se da 
dominação de qualquer natureza. Em decorrência disso, as mudanças aparecem a partir 
da valorização do inglês, que é visto como indispensável para a formação global do aluno. 
A metodologia de ensino, em vez de determinista e gramaticista, enfatizará, nesse caso, a 
comunicação e a liberdade de argumentação. 
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A prática como agente de reflexão

O estudo dos caminhos pelos quais o ensino de LE passou instiga a análise do 
presente, a própria realidade e formação de professores. O presente artigo propôs, então, 
a, então, a apreciação das respostas de um questionário simples aplicado em alunos recém-
formados e habilitados a trabalharem como professores de língua inglesa. Vejamos sua 
visão e expectativas sobre o ensino de LE, e sua formação como professores. 

Destaca-se que para resguardar os entrevistados, seu nome, faculdade onde se 
formaram e lugares onde atuam como profissionais serão omitidos, mesmo porque es-
sas informações não interferem no objetivo geral deste trabalho. Preferiu-se analisar as 
respostas de forma subjetiva, uma vez que o questionário era aberto, mas procura-es 
obedecer a todas as técnicas e recomendações metodológicas para representarmos ao 
máximo a voz dos alunos. 

De forma geral, as perguntas foram elaboradas para ver nível de satisfação dos 
professores recém-habilitados a lecionarem língua inglesa. As respostas dadas também 
nos podem esclarecer um pouco das crenças e expectativas dos alunos quanto à formação 
de professores de uma língua estrangeira. Primeiramente, percebemos que a maioria de-
les acredita que o ideal seria sair da faculdade falando e escrevendo na língua alvo, como 
vemos na seguinte resposta de um dos entrevistados: “Senti falta de uma boa base para 
falar mais fluentemente o idioma”. E outro ainda especifica: “Ainda estou envolvido com 
a instituição cursando tradução, mas creio que levando em consideração o ambiente da 
faculdade, as escassas oportunidades de utilizar o inglês falado em circunstâncias reais do 
dia a dia é o que mais faz (faria) falta.” E outro ainda enfatiza: “Estou trabalhando fora do 
Brasil com uma empresa americana e tinha vergonha de dizer que sou professor de Inglês 
porque não sabia falar, entendia muito bem, mas não sabia falar e isso porque estudei em 
escola de Inglês até nível avançado!!!  Senti falta de se saber falar!!!” Numa outra resposta, 
fica claro que os pressupostos ideológicos das ementas estavam enraizados no ensino da 
gramática, e não na comunicação: “Acredito que o ensino da língua em termos da opera-
ção (regras gramaticais) da mesma, a faculdade fez a sua parte, no entanto, o entusiasmo 
pela língua ao ensinar e o incentivo ao futuro professor de se aprimorar e se tornar fluente 
ficou a desejar.” Com esses exemplares de resposta fica claro que os entrevistados senti-
ram falta de praticar mais a língua na faculdade a fim de se tornarem mais seguros como 
professores do idioma. 

Outra questão abordada é que eles sentiram falta de habilidades metodológicas 
para desenvolver os conteúdos com os alunos. Eles esperavam sugestões técnicas e prá-
ticas para ajudá-los em sala de aula, ideias de como dar as aulas e aplicar os conteúdos, 
como vemos neste seguinte exemplo: “Percebi que não sabia o suficiente para dar aula. 
Me faltou um pouco mais de conhecimento de metodologia.” 

Vale explorar um pouco mais as respostas relacionadas à ementa ou pressupostos 
ideológicos da formação de professores de língua inglesa. Quando questionado se houve 
harmonia entre a ementa e a prática pedagógica em sala de aula, um dos entrevistados 
respondeu: “Houve, porém, superficialmente. Aliás, em 3 anos, tudo ficou mais ou menos 
superficial”, e outro insiste: “Sim, acho que a ementa foi cumprida por isso acho que devia 
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se valorizar um pouco mais a conversação!!”
 Analisando o teor das respostas como um todo e diante dessas amostras que 

refletem uma realidade, propomo-nos a uma reflexão crítica e à exposição de um relatório 
da pesquisa que são claramente subjetivos e passíveis de outras interpretações. Entretanto, 
as amostras ressaltadas representam a maioria das respostas dadas e revelam as crenças e 
expectativas sobre a formação dos professores. Destacaremos, em princípio, apenas duas 
crenças visíveis nessas respostas: a primeira crença nítida dos alunos é que eles sairiam 
preparados para enfrentar os diferentes desafios da sala de aula e dominando uma meto-
dologia de ensino de línguas; e, em segundo lugar, os alunos acreditavam que seu nível de 
domínio de inglês cresceria visivelmente durante o seu curso de graduação.

 De forma geral, as respostas mostram que, com relação à perspectiva dos alunos 
quanto a um curso de formação de professores em LE, suas expectativas não foram com-
pletamente supridas. Os alunos, agora professores, sentem falta de técnicas metodológicas 
e abordagens teóricas para administrar as situações em sala de aula e sentem falta de um 
maior domínio da língua. Eles enfatizam que gostariam de mais conversação e mais práti-
ca de língua. Existe uma coerência no nível de expectativa desses professores e, de alguma 
forma, eles não saíram preparados como gostariam, nem para se comunicar em inglês, 
nem para lecionarem aulas de línguas. Como resposta a essa necessidade, Celani (1997a, 
p. 160) destaca que é hora de se 

refletir cuidadosamente sobre a razão mesma de nosso trabalho: o aluno, aqui, o aluno bra-
sileiro. É para ele que estamos ensinando a língua estrangeira, no Brasil. Devemos, portan-
to, levar em conta suas necessidades, seus desejos, o uso que poderá fazer da língua como 
instrumento de trabalho ou de estudo.

As respostas mostram que, de forma geral, os professores cumprem as propos-
tas da ementa de sua disciplina, mas essa realidade pede uma reflexão. Se o professor 
simplesmente cumpre o conteúdo ao qual se propôs, isso não necessariamente prova 
que ele cumpriu seu objetivo máximo e ideal de ensino de língua. Corre-se um risco de 
supervalorizar a forma no processo de ensino de LE, como foi destacado por um dos 
entrevistados e já transcrito acima. Corre-se esse risco a começar pela submissão do pro-
fessor aos métodos e propostas de ensino. Essa submissão à ementa pode representar 
uma obediência cega à filosofia dos currículos apresentados, por isso o professor precisa 
avaliar os caminhos sugeridos e sentir se essa proposta o levará à efetivação do ensino. Se 
o professor é um agente passivo no processo de educação, sua figura apenas maximizará 
e fertilizará uma ideologia curricular operatória.

Considerações finais

É muito interessante perceber que os mesmos problemas que incomodavam os crí-
ticos da linguagem no século 19 ainda nos incomodam hoje tanto como alunos de língua 
inglesa, quanto como profissionais. O ponto mais evidente em discussão em ambas as 
épocas é: há necessidade presente de reforma no ensino de línguas, seja em nível superior, 
seja em básico e médio. Este problema está presente, como se percebe, no discurso de 
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jovens professores recém-formados na área de línguas.
 A proposta inicial deste trabalho era proporcionar uma reflexão sobre a situação 

do ensino de inglês a partir da avaliação de um grupo de alunos, e pôde-se ter uma noção 
sobre a voz desse grupo depois de seus membros formados como professores de língua 
inglesa. Por intermédio de suas respostas pode-se analisar a formação que receberam e 
refletir se esses professores não estão simplesmente reproduzindo a forma como ‘apren-
deram’ língua de geração em geração.

Os resultados indicam que, de forma geral, os alunos-professores estão satisfeitos 
com a sua formação, mas acham que poderia ter sido melhor. Entretanto, no que diz res-
peito às particularidades, algumas respostas mereceram um destaque maior e individual, 
pois foi possível maximizar a voz de um grupo por meio daquela única voz. 

Como método de pesquisa, a investigação restringiu-se a reflexões teóricas, tendo 
como alvo professores recém-formados com habilitação em língua inglesa. A análise das 
respostas foi complementada com inserções das respostas dos próprios alunos para repre-
sentá-los melhor. Os métodos e procedimentos de pesquisa de avaliação e satisfação des-
ses professores foram exaustivamente analisados quanto aos seus pressupostos filosóficos 
e técnicos com o objetivo de representar o melhor possível a voz dos entrevistados. 

 A vontade ao se realizar uma pesquisa assim é de alcançar exatamente o diagnós-
tico da realidade do ensino e propor uma solução já definitiva. Mas o fato é que se encon-
traram diferentes respostas e possibilidades de análise para uma mesma questão. Como a 
entrevista se deu a partir de um questionário aberto, ela proporcionou respostas abertas 
e com difíceis possibilidades de serem enquadradas em fôrmas a fim de se alcançarem 
resultados não variáveis.

Ademais, fica claro que uma pesquisa feita apenas com discentes não pode avaliar 
todo um processo de formação. Não obstante, uma pesquisa é sempre relevante e feita 
com uma parte representativa do corpo que forma uma voz que merece reflexão. 

A primeira conclusão é que essas respostas representam uma fatia da realidade brasi-
leira no que se refere a processo de ensino e formação em LE. Há necessidade de melhores 
resultados no ensino de LE tanto na formação de professores, quanto no ensino da língua. 

Dentro desse desafio, cabe a cada professor uma revisão das suas crenças de ensino 
e na formação de professores. Mais que isso, porém, ressalta-se a necessidade de os pro-
fessores de LE estarem sempre em busca de atualização das suas abordagens para que o 
ensino deixe de ser linguístico, simplesmente, e seja em maior grau humanístico e social.

Notas

1 Doravante LE.
2 ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 7. ed. – São Paulo: Ática, 2003, p. 42.
3  Veja de 9 de julho de 2003 (ano 36, edição 1.810, p. 53).
4 Explicação própria do trabalho.
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