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RESUMO 

 

Esta pesquisa se apresenta com o propósito de discutir as metodologias de ensino de língua 

inglesa utilizadas no Instituto Federal do Maranhão, visando problematizar a formação do 

sujeito falante e a sua inserção no processo de Internacionalização. Inicialmente, fez-se um 

levantamento de dados documentais sobre as ações que o Instituto Federal do Maranhão 

promoveu até o presente momento para fins de internacionalização e sobre as ações para 

incentivar a formação de falantes em língua inglesa. Em seguida, houve uma problematização 

acerca da metodologia utilizada hoje pelo Instituto, a qual visa formar leitores, e as 

metodologias de formação de falantes, buscando promover a Internacionalização. Durante o 

percurso teórico-metodológico, adotamos a abordagem quantitativa e qualitativa, tendo o olhar 

crítico da Pseudoconcreticidade, a partir do materialismo histórico dialético, como método de 

análise dos dados obtidos através de questionários aplicados aos gestores, professores e alunos 

do Instituto Federal do Maranhão, campus Bacabal. A partir da análise desses dados obtidos 

através do público-alvo da pesquisa bem como das ações para internacionalização 

desenvolvidas pelo Instituto Federal do Maranhão, das discussões sobre as metodologias de 

ensino de língua inglesa, identificando aspectos relevantes que diferenciam alunos falantes dos 

alunos leitores dentro do processo de Internacionalização, foi elaborada uma cartilha, como 

produto educacional, visando sensibilizar e orientar de forma geral alunos, professores e 

gestores sobre o desenvolvimento de metodologias de ensino de língua inglesa para promover  

Internacionalização.  

 

Palavras-chave: Internacionalização, Língua Inglesa, Formação de Falantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research presents itself with the purpose of discussing the English language teaching 

methodologies used at the Federal Institute of Maranhão, aiming to problematize the formation 

of speakers and their insertion in the Internationalization process. Initially, there was a survey 

of documentary data on the actions that the Federal Institute of Maranhão has promoted to date 

for the purpose of internationalization and on actions to encourage the training of English 

speakers. Then, there was a questioning about the methodology used today by the Institute, 

which aims to train readers, and the methodologies of training speakers, seeking to promote 

Internationalization. During the theoretical-methodological path, we adopted the quantitative 

and qualitative approach, taking a critical look at Pseudoconcreticity, based on historical 

dialectical materialism, as a method of analyzing the data obtained through questionnaires 

applied to managers, teachers and students of the Federal Institute of Maranhão, Bacabal 

campus. Based on the analysis of these data obtained through the target audience of the research 

as well as the actions for internationalization developed by the Federal Institute of Maranhão, 

the discussions on the methodologies of teaching English language, identifying relevant aspects 

that differentiate speaking students from reading students within the internationalization 

process, a booklet was prepared as an educational product, aiming to raise awareness and 

provide general guidance to students, teachers and managers on the development of English 

language teaching methodologies to promote internationalization. 

 

Keywords: Internationalization, English Language, Speaker Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Etapas da pesquisa................................................................................................... 82  

Figura 2. Lócus de realização da pesquisa.............................................................................. 84 

Figura 3. Estrutura Organizacional do campus Bacabal......................................................... 86 

Figura 4. Página Inicial sobre Internacionalização................................................................111 

Figura 5. Página Inicial sobre Língua Inglesa.......................................................................112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Parcerias e acordos vigentes no IFMA.................................................................. 50 

Quadro 2. Resultado do questionário aplicado aos gestores do IFMA/Bacabal..................... 91 

Quadro 3. Resultado do questionário aplicado aos professores do IFMA/Bacabal............... 95 

Quadro 4. Resultado do questionário aplicado aos alunos do IFMA/Bacabal....................... 98 

Quadro 5. Resultado do questionário aplicado aos alunos do Centro de Idiomas do 

IFMA/Bacabal........................................................................................................................ 102 

 

Quadro 6. Resultado do questionário de validação dos alunos..............................................114 

 

Quadro 7. Resultado do questionário de validação dos professores......................................115 

 

Quadro 8. Resultado do questionário de validação dos gestores............................................116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABC            Agência Brasileira de Cooperação 

AGCS         Acordo Geral sobre Comércio e Serviços 

ANEP          Autoridade Nacional de Educação Profissional 

ARINT        Assessoria de Relações Internacionais 

BM              Banco Mundial 

BNCC          Base Nacional Comum Curricular 

BRICS         Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 

CALL          Computer Assisted Language Learning 

CAPES        Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CBI              Content Based Learning 

CEFET         Centro Federal de Educação Tecnológica 

CEP             Comitê de Ética de Pesquisa 

CEPELI       Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem 

CLIL           Content and Language Learning  

CNS            Conselho Nacional de Saúde 

CONDIR     Conselho Nacional de Saúde 

CONIF        Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica 

CNPq          Conselho Nacional de Pesquisa 

CONSUP    Conselho Superior 

DALF         Diploma Aprofundado de Língua  

DIRI            Diretoria Internacional de Relações Internacionais 

EMI             English Medium Instruction 

ESP             English for Specif Purposes 

FIC              Formação Inicial e Continuação 

FIESP          Federação de Indústrias do Estado de São Paulo 

FMI             Fundo Monetário Internacional 

IDEB           Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 

IDH             Índice de Desenvolvimento Humano 

IIE               Institute for International Education 

ILA              Inglês como Língua Adicional 



 
 

ILE              Inglês como Língua Estrangeira 

ILF              Inglês como Franca 

ISL              Inglês como Segunda Língua 

IFBA           Instituto Federal da Bahia 

IFMA          Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

LDB            Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

MCTI          Ministério da Ciência, Tecnológica e Inovação 

MEC           Ministério da Educação 

MEO           My English Online 

MRE           Ministério das Relações Exteriores 

OCEM        Organizações Curriculares do Ensino Médio 

OECD         Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

OMC           Organização Mundial do Comércio 

ONGs          Organizações Não-Governamentais 

PCNs           Parâmetros Curriculares Nacionais  

PDI              Plano de Desenvolvimento Institucional  

PEC-G         Programa de Estudantes – Convênio de Graduação 

PNE             Plano Nacional de Educação 

PRPGI         Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-graduação e Inovação  

PROEXT     Pró-Reitoria de Extensão  

QA               Asseguramento de Qualidade 

RANA         Rede de Agências Nacionais de Acreditação 

Reditec         Reunião de Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica  

RIACES       Rede Ibero-Americana para Acreditação de Qualidade de Educação Superior 

SETEC         Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

TALE           Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

TCLE           Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TOEFL        Test of English as a Foreign Language  

TOEIC        Test of English International Communication 

UNESCO    Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNILA        Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 17 

2. A INTERNACIONALIZAÇÃO E A SUA DUPLA FACE: suas bases, percursos e 

conceitos ............................................................................................................................. 25 

2.1 Conceitos e perspectivas da Internacionalização ............................................................. 25 

2.1.1 Geopolítica da Internacionalização da Educação e seus contextos no mundo e no Brasil

 ............................................................................................................................................ 31 

2.1.2 O contexto da Internacionalização na Rede Federal de Educação e no Instituto Federal do 

Maranhão ............................................................................................................................. 41 

3. METODOLOGIAS DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E SEUS CAMINHOS 

ITINERANTES .................................................................................................................. 53 

3.1 As Concepções da Língua Inglesa e seus contextos políticos, geográficos e sociais ........ 53 

3.2 Metodologias do Ensino de Língua Inglesa e suas características ................................... 63 

3.3 O Ensino de Língua Inglesa no Brasil e as Metodologias em Uso ................................... 68 

3.3.1 Breve Perfil Metodológico para Ensino de Línguas no Instituto Federal do Maranhão . 73 

4. ROTA METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO ...................................................... 78 

4.1 O olhar sobre a Pseudoconcreticidade de Kosik como instrumento de investigação ........ 78 

4.2 Etapas da Pesquisa ......................................................................................................... 82 

4.3 Lócus de realização da pesquisa ..................................................................................... 84 

4.4 Participantes ................................................................................................................... 86 

4.5 Instrumentos .................................................................................................................. 87 

4.6 Procedimentos de Coleta de Dados ................................................................................. 88 

4.7 Aspectos Éticos .............................................................................................................. 89 

5. APONTAMENTOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS .................. 90 

5.1. Sobre as respostas dos Gestores ..................................................................................... 91 

5.2. Sobre as respostas dos Professores ................................................................................ 94 

5.3. Sobre as respostas dos Alunos ....................................................................................... 98 

5.4. Sobre as respostas dos Alunos do Centro de Idiomas ................................................... 102 

6. PRODUTO EDUCACIONAL ..................................................................................... 106 

6.1 Olhar crítico sobre a cartilha......................................................................................... 108 

6.2 Apresentação da Cartilha "A Internacionalização e a Língua Inglesa: uma relação simbiótica 

e seus conceitos básicos" .................................................................................................... 110 

6.3 Aplicação e Avaliação da Cartilha ................................................................................ 113 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 118 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 126 



 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS .................................................... 140 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES ........................................ 142 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA GESTORES ............................................... 144 

APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ........ 146 

APÊNDICE E – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ............ 148 

APÊNDICE F – CARTILHA .......................................................................................... 150 

ANEXO 1.......................................................................................................................... 151 

 

 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A globalização é entendida, de forma objetiva, como um processo de livre fluxo de bens 

e serviços, tecnologias, informações e conhecimentos com a finalidade de diminuir as fronteiras 

e aumentar a integração entre todos os países, buscando uniformizar as sociedades em seus 

vários aspectos (sociais, políticos, educacionais e econômicos). 

Tal movimento influencia diretamente na maneira de fazer educação e de pensar 

metodologias de ensino, especialmente, quando se trata de ensino de línguas, já que tal atividade 

está diretamente ligada a um outro movimento que é a internacionalização, fruto desse 

entendimento de formação de uma sociedade mundial integrada, globalizada, uniforme. 

Compreender como esses processos acontecem é fundamental para entender e propor 

metodologias de ensino que, de fato, favoreçam a internacionalização como uma ferramenta de 

transformação social. 

Primeiramente, é importante enxergar a internacionalização de forma dialética, 

identificando suas possibilidades, suas formas e reais objetivos. Para tanto, é necessário 

verificar quando a internacionalização é instrumento de crescimento de um capital acadêmico, 

intelectual, na busca de um “empoderamento” das universidades que visam o mercado 

educacional, que visam lucro a partir do intercâmbio de pesquisadores que contribuam para 

pesquisas e conhecimentos científicos que aumentem o valor econômico dessas instituições. 

Por outro lado, é necessário também observar quando a internacionalização é resultado 

de uma real integração entre nações, em que há uma cooperação acadêmica, respeitando as 

diferenças culturais, havendo contribuições das nações envolvidas no sentido de buscar o 

crescimento para todos, enxergando a internacionalização como um processo solidário no qual 

a educação é tratada como um bem público e comum a todos (AZEVEDO, 2015). 

Para tal entendimento, é necessário distinguir a educação na perspectiva da 

interculturalidade e da multiculturalidade, o que pode resultar na internacionalização ou na 

transnacionalização da educação: 

[...] a contradição entre a ‘união (integração) e a ‘intersecção’ de campos sociais .... A 

primeira, a internacionalização, sendo mais próxima de valores relacionados à 

solidariedade e à interculturalidade; e a segunda, a transnacionalização, que via de 
regra, está associada a processos de mercadorização [...](AZEVEDO, 2015; p. 56). 

 

Esses pressupostos teóricos estão baseados nas teorias de campo de Pierre Bourdieu, 

especialmente, ao que diz respeito a sua obra, “A reprodução” (1983), na qual analisa os 

sistemas de educação e defende que as instituições públicas, mesmo tendo financiamento do 

Estado, devem ter sua autonomia respeitada: 



18 
 

[...] conceder ao sistema de ensino a independência absoluta à qual ele pretende ou, 

ao contrário, não ver nele senão o reflexo de um estado do sistema econômico ou a 

expressão direta do sistema de valores da ‘sociedade global’, é deixar de perceber que 

sua autonomia relativa lhe permite servir às exigências externas sob a aparência de 

independência e neutralidade, isto é, dissimular as funções sociais que ele desempenha 

e, portanto, desincumbir-se delas mais eficazmente (BOURDIEU, 1983, p. 189). 

 

 

De forma semelhante ao que acontece nos campos sociais, Bourdieu (1996) identifica 

os atores sociais coletivos que estão em busca de reconhecimento e reputação e o Estado que o 

mesmo chama de meta-ator o qual está em todos os campos sociais e no campo do poder e que 

também está em meio a disputas já que tem sido direcionado por grupos de classes dominantes 

que transformam a educação num capital o qual é convertido em capital econômico: 

[...] a reconversão do capital econômico em capital escolar é uma das estratégias pela 

qual a burguesia de negócios mantém a posição de uma parte ou da totalidade de seus 

herdeiros, permitindo-lhes receber, antecipadamente, uma parte dos lucros das 

empresas industriais e comerciais sob forma de salários, modo de apropriação mais 

bem dissimulado – e, sem dúvida, mais seguro – que outro tipo de rendimento 

(BOURDIEU, 1996, p. 129). 

  

Percebemos, portanto, que nesta perspectiva, há uma educação pensada a partir de 

sociedades de mercado, com princípios individualistas e não uma educação baseada em 

solidariedade, em integração social em que nações cooperam umas com as outras em busca de 

um crescimento para todos.  

É neste sentido que Azevedo (2015; p. 60 e 63) faz a distinção entre internacionalização 

e transnacionalização, baseado numa representação simbólica da “Teoria dos Conjuntos” do 

diagrama de Venn1. Segundo o autor, a “união’ representa a internacionalização como 

integração social e a “interseção” representa a internacionalização como transnacionalização 

em que somente uma parte ganha mais, lucra com o capital escolar: “A internacionalização no 

formato de União, apresentada no sentido da interculturalidade, é a própria integração dos 

campos de educação superior, pois visa fins comuns, respeita a diversidade cultural e promove 

a solidariedade entre os povos”. E ainda: “... em lugar da ‘união’, da promoção da solidariedade 

e da integração, pode suceder ‘interseção’ dos campos sociais, uma sorte de internacionalização 

restrita ou de transnacionalização...”. 

Podemos verificar, portanto, que na perspectiva da interculturalidade em que há uma 

integração entre nações, respeitando seus aspectos culturais, unindo suas contribuições 

culturais, científicas, tecnológicas, sociais, há uma internacionalização solidária, cooperativa. 

Ao contrário, na perspectiva da multiculturalidade em que as culturas são justapostas e não 

                                                             
1 Criação do matemático John Venn, os chamados diagramas de Venn tem o objetivo de facilitar a percepção das 

relações de união, intersecção, diferença e complemento entre conjuntos ou entre os campos sociais e seus atores.  
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integradas, não havendo a união e sim a interseção, a sobreposição de uma em relação a outra, 

há uma internacionalização interessada, mercadológica, uma transnacionalização. 

Todo esse entendimento é determinante quando se trata de compreender que a 

internacionalização é uma consequência da globalização e que a internacionalização é um 

processo de integração social, cultural, científica em dimensões internacionais e sua viabilidade 

está ligada ao acesso ao ensino de línguas, especialmente, da língua inglesa: 

 

[...] a falta de proficiência em inglês afeta a mobilidade acadêmica tanto do tipo OUT 

(para que nossos alunos possam estudar fora), quanto do tipo IN (para que possamos 

receber acadêmicos estrangeiros) e representa o maior obstáculo à internacionalização 

do ensino superior no Brasil (FINARDI & ORTIZ, 2014; p. 3). 

 

Importante ressaltar que a maioria da literatura sobre internacionalização aborda a 

realidade do ensino superior. Tal fato se dá por conta da sua própria origem ainda na Idade 

Média quando havia a peregrinatio acadêmica, uma prefiguração do que entendemos hoje 

como internacionalização, um movimento de acadêmicos para outros países em busca de 

formação com mestres (RIDDERS-SYMOENS, 2002). No entanto, essa referência não invalida 

a importância desses estudos para alunos que vivem oportunidades de internacionalização ainda 

no ensino médio, como no caso dos alunos dos Institutos Federais, no que diz respeito a este 

trabalho, aos alunos do Instituto Federal do Maranhão. 

Partindo do entendimento de como acontece a internacionalização e suas perspectivas e 

do quanto o ensino de línguas é determinante para que a mesma seja operacionalizada, é 

imprescindível discutir as metodologias de ensino de língua que são utilizadas hoje, se são 

suficientes para formar falantes, se estão atendendo às atuais necessidades da nossa sociedade, 

especialmente no que tange ao uso das novas tecnologias, considerando que o jeito de se 

comunicar tanto na vida pessoal como na vida profissional e acadêmica mudou, o que afeta a 

forma de ensino e aquisição de uma língua. Precisamos discutir se as nossas metodologias de 

ensino de línguas são suficientes para promover uma educação que, de fato, interfira na 

transformação social. 

Para tanto, é necessário ter clareza sobre os diversos tipos de metodologias de ensino de 

línguas numa perspectiva histórica, entendendo a sua evolução e o que precisamos hoje. Dessa 

forma, resumidamente, podemos verificar que, ao longo dos anos, passamos por várias 

metodologias como a Abordagem da Gramática e Tradução, a mais antiga, utilizada para o 

ensino de línguas clássicas como o grego e o latim, centrada na tradução e na memorização da 

gramática (LARSEN FREEMAN, 2000). Como essa abordagem deixava de lado a oralidade, 

surgiu, então, o Método Direto para o desenvolvimento da habilidade oral, já que tinha como 
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princípio a utilização exclusiva da língua-alvo na instrução e a apresentação indutiva de 

estruturas gramaticais (LEFFA, 1988). 

Após estudos realizados na área educacional houve a proposta de um ensino de línguas 

mais prático, assim houve a combinação da Abordagem da Gramática e Tradução com o 

Método Direto para dar origem à Abordagem para a Leitura, que enfatizava a compreensão de 

textos, priorizando a habilidade de leitura em detrimento à oralidade (LEFFA 1988). Logo após 

esse período, com a Segunda Guerra Mundial, o exército americano necessitou de formação de 

falantes com rapidez e, a partir da teoria behaviorista de aquisição, nasceu a Abordagem 

Audiolingual, voltada para a oralidade, utilizando repetições (drills) e estímulo-resposta 

(LARSEN FREEMAN, 2000). 

No início da década de 1960, houve a necessidade de um ensino de línguas mais 

comunicativo, dando ênfase ao uso, às funções, aos sentidos e não mais à estrutura, tendo a 

língua como um instrumento de comunicação, como prática social (BORGES; PAIVA, 2011). 

Assim nasceu, primeiramente, a Abordagem Comunicativa com o objetivo de desenvolver a 

competência comunicativa do aprendiz, capacitando-o a se comunicar em vários contextos, 

trabalhando as quatro habilidades de forma integrada, utilizando a língua-alvo o tempo todo em 

sala de aula.  

Tal abordagem ainda é muito utilizada até hoje, respondendo bem à formação de 

falantes, mas, como variações dela, surgiram outras abordagens: o ESP, (English for Specific 

Purposes), que é o Inglês para fins específicos, abordagem adotada pelo Instituto Federal do 

Maranhão e em muitos Institutos Federais do país; o Ensino Baseado em Tarefas (Task Based 

Learning); o Ensino através de Conteúdos (Content and Language Integrated Learning – CLIL) 

e a Abordagem Participativa (LARSEN FREEMAN, 2000). 

Apesar da superação das abordagens ao longo dos anos e da Abordagem Comunicativa 

ser a mais eficiente até hoje, houve a crise dos métodos na década de 90, a partir de então, 

muitos autores passaram a defender o pós-método em que não há uma abordagem que 

prevalece, mas várias:  

[...] a Abordagem Comunicativa ainda é ainda hoje a metodologia entendida como a 

mais plausível para o ensino de inglês e de outras línguas em geral, com a 

particularidade de cada vez ter ganhado novas interpretações e de ter sido adaptada 

aos mais variados contextos de ensino. A crise da noção de métodos na década de 

1990 trouxe a era do pós-método onde muitos autores Prabhu (1990), Brown (2002), 
Kumaravadivelo (2003) passaram a negar a existência de um método perfeito ou 

mesmo de métodos melhores, mais eficientes ou ideais (RICHARDS E ROGERS, 

2001). 
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A partir dessa realidade, com a expansão da internet, das tecnologias digitais, muitas 

possibilidades e necessidades surgiram diante do processo de globalização, especialmente na 

Europa em que houve uma demanda por formação em línguas adicionais suscitada pelo 

Conselho Europeu fazendo com que vários países adotassem políticas de línguas. Nesse 

sentido, expandiu-se a aplicação da abordagem plurilinguística e interdisciplinar como o 

método de Ensino por Conteúdos (CLIL) ou o método bilíngue (Content Based Instruction - 

CBI) ou também conhecido como English Medium Instruction (EMI), muito utilizado como 

método visando a internacionalização (FINARDI, 2014). 

Tais abordagens são elaboradas tendo como perspectiva a língua como língua 

internacional na qual o ensino da mesma não se dá pelo ensino específico da língua-alvo, mas 

através dos conteúdos. Neste sentido, o método de Ensino por Conteúdos (CLIL) tem sido 

indicado como o mais apropriado para as necessidades atuais de internacionalização, aponta 

Giovanna (2013; p. 12): “... a integração de conteúdos e linguagem do CLIL é baseada na teoria 

do construtivismo e interacionismo social e sugere que essa integração é benéfica tanto para o 

aprendizado de conteúdos quanto para o aprendizado da linguagem”. 

Visualizar todo esse histórico de métodos, entender as preferências atuais nos grandes 

países no que se trata de política de línguas e propostas de metodologias de ensino de línguas, 

compreender os impactos sociais e os interesses globais dentro dessas perspectivas e realidades, 

ajuda a enxergar as nossas realidades de ensino de línguas no Brasil, especialmente nas escolas 

públicas e, particularmente, nos Institutos Federais, fazendo com que tenhamos uma visão 

crítica sobre as nossas metodologias e sobre o processo de internacionalização que realizamos 

e que defendemos. 

Para tanto, precisamos compreender, que essa relação entre o ensino de língua inglesa e 

a Internacionalização é uma relação dependente, imbricada, simbiótica porque a língua inglesa 

potencializa os aspectos que compõem a existência e o funcionamento da Internacionalização, 

já que esse é “um processo que integra dimensões internacional, intercultural e global aos 

propósitos, às funções primárias - de ensino, pesquisa e extensão”, descrito por Knight (2004; 

p. 2). Tudo isso se deve ao poderio político, econômico, cultural e linguístico da língua inglesa 

que vem crescendo desde a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, após a 

Segunda Guerra e hoje atinge números impressionantes:  

 

Estima-se que perto de 1,5 milhão de pessoas no mundo – isto é ¼ da população 

mundial – já possui algum grau de conhecimento da língua inglesa e/ou se encontra 

na situação de lidar com ela no seu dia-a-dia. Acrescente-se a isso o fato ainda mais 

impressionante de que algo em torno de 80 a 90% da divulgação de conhecimento 

científico ocorre em inglês. Ou seja, quem se recusa a adquirir um conhecimento 
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mínimo da língua inglesa corre o perigo de perder o bonde da história 

(RAJAGOPALAN, 2005, p. 149). 

 

Podemos perceber a hegemonia da língua inglesa especialmente no mundo científico, o 

que faz com que o inglês se espalhe por todas as áreas do conhecimento, fazendo com que 

encontros, negócios, pesquisas, publicações, invenções, inovações tecnológicas sejam 

comunicadas em inglês. Portanto é inegável a importância em ter fluência nessa língua, ainda 

que haja objeções:  

O paradoxo é que inglês é a regra, participem anglófonos ou não. Você pode estar em 

uma reunião ou participar de uma conferência telefônica com alemães, italianos e 

espanhóis, sem um só americano ou inglês no horizonte. Mas o mundo vai 

espontaneamente falar inglês, mesmo que bom número de participantes fale francês. 

Nossas pobres línguas nacionais ficam reservadas ao ‘off’ ou aos momentos de 

descanso, quando todos começam a falar de cozinha, de vinho, de cinema, da família 

(LACOSTE & RAJAGOPALAN, 2005, p. 134). 

   

Percebemos como os autores apontam a hegemonia da língua inglesa como um 

paradoxo já que prevalece sobre as outras línguas ainda em ambientes em que não haja falantes 

da mesma como primeira língua. Ela é automaticamente escolhida como língua global no 

sentido de comunicação com todos, de qualquer nacionalidade. É o que faz com que a língua 

inglesa seja concebida, hoje, não mais como língua estrangeira apenas, mas como língua 

internacional, língua franca, língua inglesa de todos e não apenas de americanos e britânicos 

(JORDÃO, 2014).  

No entanto, as objeções ao reconhecimento da língua inglesa como língua franca 

acontecem pelo fato da língua está diretamente ligada ao movimento de globalização, o qual 

tem ligações com políticas neoliberais, coordenadas pelos países anglófonos, especialmente 

Estados Unidos e países da Europa, que imprimem suas regras de mercado, de investimento, 

suas políticas econômicas e educacionais aos outros países através da chancela de órgãos de 

controle como o Banco Mundial e a UNESCO (THIESEN, 2019). 

É nessa perspectiva de demanda do capital que a Internacionalização passou a ser uma 

realidade para muitos países no mundo que desejam evoluir em pesquisa e que desejam alcançar 

status acadêmico, investindo em publicações internacionais e em mobilidade do tipo out que 

consiste no envio de alunos e professores aos países anglófonos, em especial, para troca de 

técnicas, de estudos, de conhecimento à custa de um financiamento alto ou de simples atração 

de “mentes brilhantes” por esses países anglófonos (FINARDI & GUIMARÃES, 2017). 

Esse contexto da Internacionalização, que media as relações de conhecimento, ciência 

e tecnologia entre os países, tem a língua inglesa como instrumento de comunicação de forma 

dominante, já que os países anglófonos (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e 
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Nova Zelândia) são responsáveis pela recepção de quase metade dos estudantes em mobilidade 

acadêmica no mundo, cerca de 43% (FINARDI & GUIMARÃES, 2017). Saber inglês nesse 

cenário é indispensável para ampliar o acesso dos estudantes à informação e para viabilizar a 

participação dos mesmos na era do conhecimento de ponta. 

A crítica a essa situação se constrói no sentido de que, neste contexto de Globalização 

e Internacionalização, em que a educação é tida como mercadoria, há também a comodificação 

da língua, do letramento, do ensino de línguas sob a justificativa de que saber inglês significa 

ter portas abertas no mundo (FINARDI & PORCINO, 2015).  

Portanto, saber estudar inglês ou ensinar inglês significaria, nessa perspectiva, estar a 

serviço do capital, das políticas neoliberais: 

No limite, os cientistas brasileiros se tornam defeituosos por se expressarem no idioma 

pátrio. Tal ponto de vista introjeta a condição subalterna e desviante que é atribuída 

aos periféricos pelos que ocupam o centro. (FORTES, 2016, p. 156) 

 

Reconhecer essa realidade de dominação no processo de Internacionalização e no ensino 

de língua inglesa é importante no sentido da conscientização política e ideológica, das decisões 

sobre as políticas educacionais para formação de sujeitos críticos, que entendam os papéis que 

podem assumir nessa sociedade global e como podem se valer dessa realidade para buscar 

benefícios próprios e a transformação social. Para tanto, é importante conhecer esse lado 

globalizado da Internacionalização e do ensino de língua inglesa, mas é necessário enxergar 

essas realidades por outras perspectivas.   

A Internacionalização é um processo de integração cultural, internacional e de 

dimensões globais que envolve ensino, pesquisa e extensão, como descreve Knight (2004) e 

que pode atender às demandas neoliberais, coordenadas pelos organismos de controle dos 

países anglófonos, mas, além dessa perspectiva, pode haver um outro viés que é a cooperação 

acadêmica, em que há, de fato, uma integração entre culturas e conhecimentos dos países 

envolvidos e não sobreposição dessas sobre as de outros países, como no caso da 

Internacionalização neoliberal.  

Entender a origem da Internacionalização e suas transformações ao longo da história, 

ajuda-nos a ter uma visão mais inteira desse processo e uma visão mais crítica e apurada sobre 

a mesma, o que determina os nossos posicionamentos nas políticas internas das instituições de 

ensino e nas políticas públicas do nosso país.   

Quanto ao ensino de língua inglesa, é necessário adotar a mesma postura. Entender que 

há uma hegemonia em relação a essa língua e que a mesma é instrumento de dominação dos 

países anglófonos em relação aos países periféricos é importante, no entanto, reagir a esse fato 
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tomando a decisão de estar alheio a essa língua, ignorando seu papel de colocação no mundo 

globalizado é uma atitude que isola as instituições de ensino e os países da participação na 

produção e publicação do conhecimento científico e tecnológico no mundo.  

Ao contrário, buscar se aprofundar nas discussões metodológicas acerca do ensino de 

línguas, entendendo os aspectos linguísticos, culturais e sociais evidenciados em cada uma 

dessas metodologias, ajuda-nos a fazer escolhas no sentido de promover uma formação de 

línguas mais crítica que não ensine a imitação do inglês nativo bem como a imitação dos valores 

culturais dos países anglófonos como modelo universal, mas que conduza o aprendiz a 

apropriar-se da língua inglesa de forma pessoal, incorporando à língua inglesa suas 

particularidades sociais, culturais, regionais. Tal postura auxilia na formação de indivíduos 

mais críticos, mais preparados para lidar com as diferenças e as dominações; para se colocar no 

Mundo trabalho e no mundo acadêmico (RAJAGOPALAN, 2005). 

Dessa forma, podemos verificar que a Internacionalização está fielmente associada ao 

uso da língua inglesa e tal fenômeno acontece por meio de ações decorrentes das demandas do 

capital. No entanto, é possível inteirar-se desse processo de forma diferente, valendo-se das 

contradições para buscar emancipação social. Para tanto, é necessário ter um conhecimento 

profundo tanto das ações que envolvem o processo de Internacionalização quanto dos aspectos 

trabalhados nas metodologias de ensino de línguas, especialmente da língua inglesa, que é a 

língua da Internacionalização, como podemos constatar.  

Assim, os tópicos seguintes dessa pesquisa irão se ater a descrever, primeiramente, as 

prefigurações e configurações do processo de Internacionalização nas esferas internacional, 

nacional e no Instituto Federal do Maranhão. E, em seguida, as concepções de línguas vigentes 

bem como as metodologias de ensino de línguas já trabalhadas até hoje. Além disso, trataremos 

sobre a situação do ensino de línguas no Brasil, enfatizando como ele se dá no Instituto Federal 

do Maranhão.  

Após o desenvolvimento do arcabouço teórico desta pesquisa, descreveremos a 

metodologia da mesma, abordando os fundamentos, baseados na perspectiva crítica da 

Pseudoconcreticidade do marxista Karel Kosik, os instrumentos, as etapas, os participantes 

envolvidos, o local escolhido, os problemas identificados e o procedimento aplicado em todo o 

processo de investigação. 

Depois, passaremos a análise dos resultados obtidos na aplicação da pesquisa com os 

participantes, apresentando os dados e tecendo comentários sobre as respostas dos itens 

abordados por esta pesquisa. 
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Por fim, descreveremos o produto educacional pensado a partir dessa investigação, 

apontando seus pontos positivos e como o mesmo poderá contribuir para a compreensão e para 

a solução dos problemas apontados em relação à Internacionalização e ao ensino de língua 

inglesa no Instituto Federal/Bacabal bem como nos outros campi e instituições que se 

identificarem. Apontaremos, neste momento também, os dados da avaliação dos participantes 

a respeito do produto educacional. 

 

 

2. A INTERNACIONALIZAÇÃO E A SUA DUPLA FACE: suas bases, percursos e 

conceitos 

 

2.1 Conceitos e perspectivas da Internacionalização 

 

A Internacionalização é um processo que contempla ações e funções as quais têm 

consequências diretas no processo educativo de formas diversas. Essa é uma descrição genérica 

para um movimento que vem assumindo diferentes formas ao longo do tempo desde a Idade 

Média até os dias de hoje, figurando ora como um grande avanço, um sinal de poder dentro da 

Educação na maioria dos países, especialmente na Educação Superior, e ora como um vilão 

dessa mesma Educação, já que pode ser instrumento econômico da globalização a serviço do 

contexto neoliberal no qual se destaca a comodificação da Educação. 

Nessa perspectiva, a Educação é uma moeda de troca, uma oportunidade de mercado, 

de fazer dinheiro e de transmitir poder aos países anglófonos que ditam as regras da 

Internacionalização através de organismos legitimados. Ambas visões antagônicas podem ser 

consideradas a depender do ponto de vista de quem as analisa, conforme veremos. 

Inicialmente, nos primórdios da Idade Média, a Internacionalização tinha o nome de 

peregrinatio academica e representava a busca dos estudantes da elite por cursos com novos 

mestres em universidades de outros países sem nenhum compromisso curricular ou financeiro. 

A escolha era livre e tinha cunho de cooperação acadêmica (RIDDER-SYMOENS, 2002).  

Após a Revolução Industrial e especialmente depois da Segunda Guerra, observou-se 

diferentes formas de imperialismo em busca da reconstrução da Europa articulando um 

capitalismo fordista com a mercantilização das relações sociais (HARTMANN, 2008). É nessa 

perspectiva que a Internacionalização ganha novas formas e justificativas, principalmente, a 
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partir do Processo de Bolonha2 em que houve a implementação de uma política internacional 

de Educação, adotando padrões europeus, buscando atingir o mundo para exportar serviços e 

disseminar valores, conhecimentos, formas de viver, formas de agir:  

O imperialismo benevolente irradia seu processo de dominação e exploração através 

de uma perspectiva que torna possível ampliar a forma de dominação com um mínimo 

de coerção. A hegemonia nessa forma de imperialismo se faz pela promoção de um 

modo de vida, formas de pensar, agir, consumir nos moldes da lógica do mercado 

europeu. A educação, nesse sentido, tem papel fundamental na socialização de normas 

e princípios compatíveis com esse mundo existente. (LEITE & GENRO, 2012; p. 770) 

 

Podemos observar, portanto, que a ideia de cooperação acadêmica que motivava os 

estudantes na Idade Média tomou novas formas e passou a operacionalizar um grande 

movimento capitalista, organizado sistematicamente por atores e agências globais. Porém, 

ainda permanece a cooperação em algumas instituições acadêmicas que ainda valorizam a troca 

de conhecimentos, respeitando as particularidades de cada país envolvido. É por tudo isso que 

o conceito de Internacionalização está em plena construção e reconstrução, considerando as 

perspectivas que a mesma pode referenciar e sustentar:  

Em síntese, finalizando, pode-se dizer que a internacionalização é um conceito que 

está em disputa, pois, para além do reconhecido sentido intercultural, integrativo, 
solidário, humanista e propositivo da internacionalização, há interpretações que 

potenciam a competição, o imperialismo cultural (Bourdieu; Wacquant, 1998), a 

formação de uma mercado de ensino superior transnacional e o capitalismo 

acadêmico, contribuindo para o fortalecimento de mitos, concepções enganosas e 

equívocos acerca da internacionalização [...] (AZEVEDO, 2014) 

 

Por todos esses contextos de disputas e de cooperação envolvidos no entendimento 

sobre Internacionalização, e, por ser um movimento relativamente novo, já que tomou corpo na 

década de 90, conforme Luce e Medieal (2016) e, no Brasil, vem ganhando notoriedade desde 

o Programa Ciências sem Fronteiras, implantado pelo governo federal brasileiro em 2011, a 

Internacionalização ainda não é muito compreendida em todas as suas possiblidades pelas 

instituições e agentes de educação no Brasil. Há muitas interpretações em relação ao seu 

conceito e há muitos autores que tem a Internacionalização como foco de estudo:   

[...] para alguns, significa uma série de atividades, tais como: a mobilidade acadêmica 

de estudantes e de professores, redes internacionais, associações e projetos, novos 
programas acadêmicos e iniciativas de investigação. Para outros, significa a 

transmissão da educação a outros países através das novas disposições, como 

sucursais ou franquias de universidades, usando uma variedade de técnicas presenciais 

                                                             
2 De acordo com Luce, Fagundes e Mediel (2016; p. 318), Processo de Bolonha é um conjunto de políticas firmadas 

em sucessivos anos e distintas localidades por um grupo cada vez mais alargado de universidades europeias e tem 

como objetivos construir efetivas condições de ampliação e intensificação da mobilidade acadêmica, contribuindo 

para as novas e diversificadas realidades do mercado de trabalho na Europa e colaborando para a atratividades dos 

cursos europeus tanto para seus nativos quanto para os jovens de outras regiões. 
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e à distância. Para muitos, significa a inclusão de uma dimensão internacional, 

intercultural e/ou global dentro do currículo e o processo de ensino-aprendizagem. E, 

outros, concebem a internacionalização como centros regionais de educação, hot 

spots, redes de conhecimento. Os projetos de desenvolvimento internacionais são 

percebidos tradicionalmente como parte da internacionalização e, mais recentemente, 

o aumento na ênfase no comércio da educação superior também está sendo visto como 

internacionalização. (KNIGHT, 2010; p. 1) 

 

Portanto, podemos observar que há muitas ideias acerca da Internacionalização, mas 

que não descrevem a sua totalidade e sim ações isoladas que são entendidas como se fossem 

todo o processo. Para que haja um posicionamento sobre a Internacionalização é necessário que 

haja uma compreensão do que a mesma é, desfazendo-se de mitos e enganos ou equívocos.  

Para tanto, a autora De Wit (2011) elencou nove conceitos inadequados sobre 

Internacionalização: a) oferecer disciplinas ministradas em língua inglesa; b) estudar ou morar 

fora em um país estrangeiro; c) ofertar disciplinas com conteúdo ou conotação internacional; 

d) ter grande número de alunos estrangeiros matriculados na instituição; e) ter presença de 

alguns estudantes estrangeiros na instituição; dispensar avaliação de competências 

internacionais e interculturais por acreditar que elas serão naturalmente adquiridas através de 

atividades de teor internacional; f) quanto maior a quantidade de parcerias, mais 

internacionalizada a instituição será; g) a educação é por natureza internacionalizada; h) a 

internacionalização é um fim em si mesmo.  

É possível ver que esses conceitos errados estão no consciente de muitos professores, 

alunos e gestores de Instituições em geral, desde a Educação Básica até o Ensino Superior, no 

qual se fala mais em Internacionalização visto que foi alvo do Programa Ciências sem 

Fronteiras. Em um estudo realizado pela autora Souza (2019) sobre a Internacionalização na 

Rede Federal de Educação Profissional no Brasil, ficou clara essa incipiência dos agentes de 

Educação em relação a mesma já que o resultado sobre o conceito de Internacionalização em 

forma de nuvem trouxe as palavras: projetos, intercâmbios, acordos, ações, pesquisa, extensão, 

ensino.  

São ações desconexas que se remetem a parte do processo e não o todo. Não há, segundo 

a autora, uma concepção oficial do que venha ser internacionalização nem mesmo no próprio 

documento da SETEC/MEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 

da Educação): 

Não se percebe no documento, contudo, uma explicação sobre a concepção de 

Internacionalização, quais suas dimensões, de que forma elas podem ser inferidas no 

cotidiano institucional e quais os benefícios e riscos advindos da mesma, 

principalmente sua conexão com o processo de globalização em curso, uma vez que 

a educação brasileira é suscetível às inferências de receituários e assessorias 

internacionais. (SOUZA, 2019; p. 159) 
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Essa falta de esclarecimentos junto às instituições e a falta de posicionamentos dos 

órgãos federais, em especial, como no caso da SETEC, que é responsável pela Educação 

Profissional no país, faz com que tenhamos um entendimento raso, superficial do que é 

Internacionalização.  

Fazemos menção imediata às ações de mobilidade (intercâmbio), de presença de 

estrangeiros, de curso ministrados em língua inglesa, de projeto realizado em língua inglesa, 

como Internacionalização. Não há a compreensão de que a Internacionalização é um processo 

de integração intercultural, internacional, global aliado às funções e ações da educação de uma 

instituição: 

A internacionalização nos níveis nacional, setorial e institucional é definida como o 

processo de integração composto pela dimensão internacional, intercultural ou global 

às finalidades, funções ou oferta de educação pós-secundária. (KNIGHT, 2012; p. 2) 

 

Podemos ver, portanto, dois aspectos importantes neste conceito. O primeiro sobre o 

fato da Internacionalização ser um processo com dimensões interculturais e internacionais que 

influenciam diretamente as funções na Educação. Há, portanto, uma integração cultural, não 

deve ser uma sobreposição cultural e uma abertura para que as funções de Educação sejam 

dispostas internacionalmente, respeitando as realidades locais e os riscos e benefícios para todos 

os países envolvidos.  

O segundo aspecto importante diz respeito à educação pós-secundária. Podemos 

observar, portanto, que a Internacionalização tem funções também no Ensino Médio, o que já 

é uma realidade na Rede Federal de Educação, apesar de não haver ações em destaque para esse 

público. 

Para Knight (2012), há cinco aspectos adequados, que a autora chama de verdades no 

processo de internacionalização que se traduzem nas seguintes características: aprimoramento 

e respeito ao contexto local; um processo adaptável; benefícios, riscos e consequências não 

intencionais; não se trata de uma finalidade em si; globalização e internacionalização são 

diferentes, mas estão associadas.  

A primeira característica enfatiza o respeito pelo contexto local de forma que haja uma 

cooperação internacional no sentido de contribuir para as transformações sociais, para 

implementação de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento educacional e 

intercultural. Aqui, há uma preocupação com o caráter hegemônico da Internacionalização.  

[...] sobre o modelo de internacionalização ‘importado’ ‘de fora e pelo alto’ que 
adotamos no Brasil, nos perguntamos até que ponto esse modelo é local e nos propicia 

uma educação emancipadora que lute contra as diversas formas de dominação 



29 
 

disseminadas por modelos ‘globais’ hegemônicos. (FINARDI & GUIMARÃES, 

2017, p. 13) 

 

A segunda e a terceira características também levam em consideração esse respeito pelo 

contexto local, já que a Internacionalização deve se adaptar a esse contexto e devem ser 

analisados riscos e benefícios a todos os envolvidos bem como as consequências não 

intencionais. Nesse caso, a autora Knight (2012) exemplifica com a mobilidade acadêmica que 

pode trazer o fenômeno da “fuga de cérebros” 3  e com o risco financeiro que uma Instituição 

assume ao enviar estudantes para estudar em outros países, podendo assim faltar recursos para 

investimento nas condições de qualidade da própria Instituição, o que contribui para uma 

mercadorização da educação (commodity4)  

Quanto à característica de número quatro, sobre a Internacionalização não ter fim em si 

mesma, o próprio conceito da autora, citado acima, esclarece essa verdade já que a 

Internacionalização é um processo de integração de dimensões internacionais e interculturais 

que influenciam nas atividades da Instituição que a promove. Há um diálogo entre diversidades 

em busca de contribuições e melhorias para as Instituições envolvidas. Há uma proposta de 

desenvolver habilidades e trabalhar conhecimentos para que os alunos saibam interagir com o 

mundo e suas demandas. Dessa forma, portanto, a Internacionalização é um meio para que se 

atinja um fim e não um fim em si mesma. 

Quanto à ultima característica, trata-se da distinção entre Internacionalização e 

Globalização. Há quem acredite que ambas são da mesma natureza e há razão de acreditar nessa 

premissa já que a Internacionalização é fruto das demandas da Globalização, visto que há um 

mercado interessado em lucrar com as ações de Internacionalização, especialmente com a 

mobilidade acadêmica, mas há diferenças entre elas:  

[...] enquanto a globalização remete ao fluxo global de ideias, conhecimentos, pessoas, 
bens, serviços e tecnologias, a internacionalização, por sua vez, evidencia as relações 

entre os países, povos, culturas e instituições. (KNIGHT, 2012, p. 14) 

  

Além dessa concepção de Internacionalização de Knight já citada, há outros autores que 

pesquisam também sobre Internacionalização tais como Dale (2004); Altbach (2007; Lima e 

                                                             
3 Brain drain – fenômeno que diz respeito aos países ricos que atraem pesquisadores, intelectuais, pensadores de 

países mais pobres. 
4 Commodity - Expressão bastante utilizada no campo econômico, em que a mercadoria a ser vendida, tem o seu 

valor calculado pela sua cotação no mercado, e não no custo de sua produção. Fatores políticos, sociais e culturais 

exercem forte influência na definição do preço dessas mercadorias, segundo Scherer (2018). Morosini (2006) 

chama esse fenômeno de “macdonaldização” da Educação. 
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Maranhão (2009); Robertson (2009); De Wit (2011); Arum and Van de Water (1992); Van der 

Wende; Soderqvist (2002).  

Podemos verificar que há estudo mais antigos e mais novos. Para ilustrar a mudança 

quanto aos conceitos, a seguir veremos dois conceitos de dois autores diferentes em momentos 

diferentes. O conceito de Arum and Van de Water (1992), segundo Finardi, Guimarães e 

Cassotti (2019; p. 7): “As múltiplas atividades, programas e serviços que são incluídos em 

estudos internacionais, a educação internacional intercâmbios e cooperação técnica”. E o 

conceito um pouco mais contemporâneo: 

Um processo de mudança de uma instituição nacional de educação para uma 

instituição internacional de ensino superior, levando à inclusão de uma dimensão 

internacional em todos aspectos de sua gestão holística, a fim de melhorar a qualidade 

de ensino e aprendizagem, e alcançar as habilidades desejadas. (SODERQVIST, 

2002, p. 03) 

 

É possível observar que houve uma evolução do entendimento sobre 

Internacionalização já que, no conceito mais antigo, podemos verificar que o autor destaca 

ações tais como serviços, intercâmbio, programas, atividades, enquanto no conceito mais 

contemporâneo, o autor destaca o processo envolvendo as Instituições, considerando as 

atividades em dimensões internacionais no todo do processo. Esse ponto de vista se aproxima 

muito da concepção de Knight, citada acima, pois a mesma enfatiza que a Internacionalização 

é um processo e um processo de integração considerando a dimensão internacional, a dimensão 

e intercultural que influencia as funções da Instituições. Tal conceito descreve a 

Internacionalização de uma forma mais complexa, considerando seus vários aspectos e 

perspectivas possíveis. 

É importante destacar que esse conceito de Internacionalização diz respeito a vários 

contextos, já que a mesma assume significados diferentes, dependendo das situações em que se 

encontra, conforme Veiga (2012; p. 23): “a internacionalização se interpreta e é utilizada de 

forma diferente em distintos países”. Neste sentido, quanto ao tipo de Internacionalização há a 

ativa (do tipo IN) e a passiva (do tipo OUT). 

 A Internacionalização ativa acontece, segundo Lima e Maranhão (2009), quando as 

políticas dos países se voltam para receber os alunos em mobilidade, para oferecer serviços 

educacionais no exterior, exporta e instalar campus em outros países. Já a Internacionalização 

passiva caracteriza-se pelo envio de estudantes para outros países, já que os mesmos não 

possuem recursos materiais e humanos para receber e oferecer esse tipo de serviços educativos.  

Nesse processo, segundo Castro e Cabral Neto (2012), a maneira como os países estão 

inseridas no cenário mundial de acordo com a sua importância política, desenvolvimento 
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econômico, científico e tecnológico influi diretamente em qual processo de Internacionalização 

será predominante nesses países.  

 

2.1.1 Geopolítica da Internacionalização da Educação e seus contextos no mundo e no Brasil 

 

Como já mencionada nesta pesquisa, a Internacionalização teve sua origem antes 

mesmo da Idade Média, de acordo com Ridder-Symoens (2002; p. 280-281): “A peregrinação 

acadêmica não apareceu com a universidade do século XII. Muito antes disso, os mestres e 

estudantes tinham partido para centros de cultura de maior renome [...]”.  

Era a peregrinatio academica, um movimento de busca livre dos estudantes por 

disciplina e professores em outras universidades, fato que ajudou na formação das primeiras 

universidades da Europa, afirma Ridder-Symoens (idem): “[...] e as primeiras universidades 

surgiram em Paris e em Bolonha devido ao influxo de estudantes dos quatro cantos da Europa”. 

 Podemos verificar que, desde o início, a Internacionalização está ligada ao Ensino 

Superior e tem toda a sua evolução na história ainda ligada ao Ensino Superior ao redor do 

mundo, mas não se restringe a ela, como veremos mais adiante. Essa evolução se deu e ainda 

acontece até hoje, coordenada pelas mudanças socioeconômicas e culturais que comandam as 

demandas capitalistas das nações formando o mercado educacional.  

No entanto, a cooperação acadêmica existe, mesmo diante dos interesses do capital, do 

lucro diante da importação e exportação de serviços de Educação, dos rankings manipulados 

para favorecer as Instituições de Ensino dos países anglófonos, responsáveis pela geração de 

grandes riquezas, mesmo diante dessa hegemonia que controla desde o currículo até a língua 

de publicação das pesquisas no mundo. 

Ainda assim, existem países que pactuam em cooperar uns com os outros, respeitando 

suas particularidades, seus aspectos culturais, sem se sobrepor ao outro, sem manipular suas 

manifestações, ou seja, fazendo, de fato, uma Internacionalização e não uma 

transnacionalização5 da Educação, fato que depende de disposições nacionais e internacionais, 

como afirmam:  

A globalização contra hegemônica no domínio da ampliação e do aprofundamento da 

democracia depende em boa medida da ampliação e aprofundamento de redes 

nacionais, regionais, continentais ou globais de práticas locais. (SOUSA SANTOS & 

AYRITZER, 2009; p. 74) 

 

                                                             
5 Transnacionalização – ao contrário da Internacionalização está relacionada à integração, à solidariedade e à 

interculturalidade; a transnacionalização está associada à intercessão (sobreposição); a processos de 

mercadorização (commodification), de acordo com Azevedo (2015; p. 56 e 57). 
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A Internacionalização sofreu grandes mudanças a partir da Revolução Industrial, mas 

foi na década de 90 que aconteceram as maiores transformações as quais geraram o status atual 

do processo de Internacionalização, especialmente marcado pelos ditames neoliberais. Como 

já foi citado neste trabalho, o Processo de Bolonha foi determinante para as novas diretrizes da 

Internacionalização, já que é resultado de uma ação política dos ministros da Educação da 

Europa visando competitividade no cenário internacional: 

Em 1999, os ministros de educação dos países membros da União Europeia assinaram 

a Declaração de Bolonha para fazer convergir seus sistemas universitários e atualizar 

a qualidade e competitividade desses no cenário mundial. Tal acordo desencadeou 

uma gigantesca e complexa reforma universitária em todos os países signatários no 

sentido de adotar princípios e critérios comuns nas suas estruturas curriculares como 

na avaliação e acreditação institucional, tendo a mobilidade docente e estudantil como 

uma estratégia vital de motivação para o desenvolvimento da educação superior no 

Velho Continente. (LUCE; FAGUNDES E MEDIEL, 2016, P. 318) 

Podemos observar que os autores resumem os objetivos dessa nova Internacionalização, 

nascida a partir do cenário da década de 90, em que a Europa precisava atender às novas 

demandas do mercado e, para tanto, precisava reformular a formação profissional. Assim o 

Processo de Bolonha buscou homogeneizar o ensino no mundo, iniciando pelos países que 

dividam acordos internacionais, desde o currículo, a avaliação, a acreditação6 das instituições 

(a língua inglesa faz parte dos critérios para essa acreditação) e regras para mobilidade 

acadêmica:  

[...] a mais marcante experiência advém da União Europeia, consolidada em 1991, 

que revolucionou a economia de mercado e a mobilidade de bens e pessoas, tornando 

imprescindível a equiparação e, consequentemente, gerando uma elevada 

homogeneização dos sistemas de formação profissional entre os países signatários dos 

vários acordos de integração econômica e política. (LUCE; FAGUNDES E MEDIEL, 

2016, P. 320) 

  

Para dar respaldo aos objetivos do Espaço Europeu de Educação Superior alguns 

organismos foram essenciais tais como: OMC (Organização Mundial do Comércio) que trata a 

Educação como mercadoria no comércio global; AGCS (Acordo Geral sobre Comércio de 

Serviços – GTAS – Agreement on Trade in Services); UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), responsável em auxiliar os países membros a 

atingir as metas de Educação para Todos e, para tanto, toma parte nas decisões sobre 

financiamento das iniciativas para garantir qualidade.  

Tal qualidade (QA – Asseguramento de Qualidade) tem padrões realizados por 

instituições intermediárias (Leite e Genro, 2012); Banco Mundial (BM), responsável pelo 

                                                             
6 Acreditação - atestação de terceira-parte relacionada a um organismo de avaliação da conformidade, 

comunicando a demonstração formal da sua competência para realizar tarefas específicas de avaliação da 

conformidade, conforme a norma NBR ISO 17011:2005. 
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investimento nas instituições chanceladas pela UNESCO; OECD (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico); além de outras agências no âmbito do Mercosul 

tais como: RANA (Rede de Agências Nacionais de Acreditação); RIACES (Rede Ibero-

americana para Acreditação da Qualidade da Educação Superior). 

A maior parte desses organismos operam respeitando as regras estabelecidas desde o 

surgimento do Processo de Bolonha que traz orientação e metas para todas as vertentes do 

processo de Internacionalização. Por exemplo, no relatório de implementação (2015), as metas 

para a mobilidade acadêmica descritas levam em consideração que há dois tipos de mobilidade: 

a de grau, que se refere ao aluno que vai cursar integralmente o curso fora do país; e a de crédito, 

que se refere ao aluno que vai cursar parte do curso ou de um programa em outro país. Os 

programas mais relevantes de mobilidade destacam-se o Erasmus na Europa, mas há atuação 

também na América Latina; e o Ciência sem Fronteiras no Brasil (LUCE; FAGUNDES; 

MEDIEL, 2016). 

Da mesma forma, há orientações no Processo de Bolonha em todos os principais 

âmbitos da Internacionalização como a acreditação, a unificação curricular, além da mobilidade 

que é a principal delas.  

Todas essas ações são orientadas e, de alguma forma, controladas pelas agências de 

controle acima citadas, seguindo assim um padrão, característica própria de ações neoliberais, 

que buscam sempre manipular tantos os agentes quanto as ações, conforme Stephen Ball (2014; 

p. 230): “[...] produção de novos tipos de atores sociais, sujeitos sociais híbridos que são 

espacialmente móveis, eticamente maleáveis e capazes de falar as linguagens do público, do 

valor privado e filantrópico”. Esses efeitos dificilmente são sentidos ou vistos já que se tratam 

de regras, muitas vezes, implícitas, explica Bourdieu ao comparar o campo social com o jogo 

de xadrez:  

No jogo de xadrez, há regras explícitas, conscientes, formuladas, enunciadas, que são 

exteriores ao jogo que lhe preexistem e lhe subsistem; elas são estáveis, sob a condição 

de reforma e são admitidas explicitamente pelos jogadores que aceitam as regras do 

jogo [...] Num campo, as regras são regularidades implícitas e só uma pequeniníssima 

parte das regularidades é levada ao estado explícito [...] (BOURDIEU, 2014; p. 140-

141) 

  

Tal efeito pode ser observado no entendimento sobre o processo de Internacionalização, 

já que o que aparece são regras que encontram fundamento em aspectos humanos, como a 

descrição da UNESCO (2005) sobre a diversidade cultural, por exemplo, que através da 

Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, reconheceu 
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que a diversidade cultural é uma questão de humanidade que promove um mundo rico e variado, 

promovendo um desenvolvimento sustentável das nações e dos povos:  

Tendo em conta que a cultura é um dos principais motores do desenvolvimento, os 

aspectos culturais deste, são tão importantes como seus aspectos econômicos, sobre 

os quais os indivíduos e povos tem o direito fundamental de participação e desfrute. 

(UNESCO, 2005; p. 6) 

 

Observamos que há a defesa da diversidade cultural, no entanto, essa é uma questão de 

superioridade. Muitas nações buscam defender a sua cultura em detrimento de uma outra e 

assim, na padronização de planos de estudos, currículos, idiomas, mobilidades prevalece a 

cultura de um país sobre o outro e essa sobreposição está quase sempre atrelada ao poder 

econômico e político das mesmas, numa espécie de colonialismo cultural (LIMA & 

MARANHÃO, 2009). Essa transnacionalização está muito presente especialmente na 

mobilidade acadêmica. 

No entanto, há exceções a essa tendência hegemônica, podemos citar a Universidade 

Federal da Integração Latino-americana (UNILA), inter-regional, fronteiriça entre Argentina, 

Brasil e Paraguai, explica Finardi e Guimarães (2017). Lá há instrução em várias línguas e a 

sua missão não privilegia liderança, reconhecimento internacional e poder econômico, mas sim 

a cooperação, o crescimento de todos.  

Outro exemplo observado por Stein et al (2016) trata-se de um programa para estudantes 

internacionais, predominantemente norte-americanos, em Fortaleza, para corrigir efeitos da 

pobreza existencial. Os alunos são levados a favelas e ficam lá durante semanas em 

organizações e movimentos sociais liderados por ONGs (Organizações Não Governamentais) 

e outras comunidades. Tal programa objetiva estimular a autorreflexão em relação às situações 

de violência e pobreza nos sistemas globais. Mais um exemplo de como a Internacionalização 

pode romper com o caráter hegemônico de projetos neoliberais. 

É possível visualizar que as nuances do processo de Internacionalização estão repletas 

de ideias aparentes e de situações de fato, ratificando, sob uma perspectiva marxista, a ideia do 

concreto, do que está, de fato, sustentando as relações sociais, econômicas e políticas, o que, 

mais tarde, foi acrescentado a visão crítica da Pseudoconcreticidade de Karel Kosik (1995), o 

qual aponta o que é aparente e que só parece com a realidade, mas não o é, como observaremos 

nas considerações metodológicas dessa pesquisa.  

Neste sentido, o autor Françoais Chesnais (1996), numa perspectiva marxista, ao tratar 

em sua obra sobre a mundialização do capital, analisando o comércio exterior, o investimento 

externo direto e os fluxos internacionais que mantém a forma monetária, analisando a entrada 
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e saída das tecnologias, o movimento de pessoal, o fluxo de informações além-fronteiras e como 

todo esse processo estabelece o capital, o autor chega a uma conclusão: 

Por enquanto, o triunfo da ‘mercadorização’, isto é, daquilo que Marx chamava de 

‘feitichismo da mercadoria’, é total, mais completo do que jamais foi em qualquer 

momento passado. O trabalho humano é, mais do que nunca, uma mercadoria, a qual 

ainda por cima teve seu valor venal desvalorizado pelo ‘progresso técnico’ e assistiu 

à capacidade de negociação dos seus detentores diminuir cada vez mais diante das 
empresas ou dos indivíduos abastados, suscetíveis de comprar seu uso. (CHESNAIS, 

1996, p. 42) 

 

Podemos observar, sem filtros, sem subterfúgios, sem máscaras como a mercadorização 

do trabalho humano, do fazer do homem é uma realidade. Apontada pelo autor com ênfase no 

trabalho humano, mas podemos estender esse entendimento da mercadorização aos processos 

acadêmicos, à Internacionalização das instituições que estão sob a égide dos preceitos 

neoliberais para fazer da educação uma moeda, um objeto de lucro, como podemos verificar 

nesse sistema coordenado pelos órgãos de controle explanados há pouco. 

É válido, portanto, um posicionamento crítico sobre todo esse sistema que descrevemos 

até aqui sobre a Internacionalização; é válido buscar dar importância acadêmica para a língua 

portuguesa também; é válido enxergar as armadilhas do capital por trás da unificação curricular, 

dos critérios de acreditação, do incentivo à mobilidade acadêmica que alimenta um mercado 

financeiro educacional forte; é  válido enxergar as implicações de ter a língua inglesa como 

língua principal para quem deseja publicar, para que as Instituições tenham destaque na escala 

de qualidade criada pelos organismos transnacionais. 

No entanto, é necessário se valer das contradições desse sistema, organizado para formar 

cidadão críticos, reflexivos, capazes de exercer sua cidadania, identificando a dominação, mas 

produzindo conhecimento mesmo assim, mostrando sua cultura, seus valores, suas descobertas, 

ainda que seja em uma língua estranha, conclama Finardi (2014) se referindo à língua inglesa 

na Internacionalização: 

[...] convidamos a todos a se unirem a nós para pensar políticas linguísticas e de 

internacionalização, capazes de refletir a realidade e necessidade da sociedade 

contemporânea, formando cidadãos críticos e reflexivos, capazes de exercer sua 

cidadania no mundo globalizado, através do uso do inglês como língua internacional 

e não apenas para “importar” informação, mas também para produzir e exportar 
“conhecimento” através da apropriação desse idioma como língua internacional 

(FINARDI, 2014; p. 241). 

Não há como ficar alheio e intacto diante das mudanças globais em qualquer âmbito. 

Seja na política, seja na economia, seja na educação, o lucro do capital estará presente de alguma 

forma de maneira aparente ou não. É necessário valer-se das contradições para encontrar e 

propor novos caminhos e não se adaptar ao que está estabelecido: 
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O balanço não é muito animador, mas é preciso descrever a situação como ela é. Não 

se trata aqui de enfeitá-la, para melhor declará-la ‘irreversível’ e assim obrigar a 

sociedade a concluir que só o que resta a fazer é adaptar-se. [...] não é submeter-se à 

ordem ‘tal como ela é’ e sim procurar compreendê-la e discutir sobre ela, para 

eventualmente esboçar caminhos diferentes dos que nos foram impostos. Esta função 

crítica do intelectual parece-nos hoje mais necessária do que nunca. (CHESNAIS, 

1996, p. 43) 

 

Negar-se a estar envolvido nesse mundo é alienar-se e é justamente o contrário que 

conduz à maturidade, à evolução, ao pensamento crítico que nos leva a entender o todo, a se 

identificar no todo e a buscar formas de se sobressair; de se emancipar; de se desenvolver no 

aspecto humano, intelectual e prático; de transformar o seu mundo, seu espaço, seu contexto 

social: 

Mais importantes são os compromissos que assumimos e que nos permitem fazer 

escolhas e dentro dos limites objetivos colocados pela realidade das escolas 

brasileiras, ressignificar procedimentos tendo em vista os objetivos de emancipação 

social e de promoção da autonomia dos sujeitos. (ARAÚJO & FRIGOTTO, 2015; p. 

70) 

Assim como observamos sobre o processo de Internacionalização na Europa e nos 

Estados Unidos, eivado de relações políticas e econômicas que a sustentam e a justificam, no 

Brasil esse processo não é diferente nesse sentido, já que os países da América Latina em geral 

são moldados pelos organismos reguladores, transnacionais, como vimos anteriormente. 

 Assim, desde o período da ditadura (1964-1985) que o Brasil busca reconhecimento, 

aprovação internacional e, para tanto, vem adaptando-se às exigências dos países financiadores, 

principalmente aos Estados Unidos, atendendo aos apelos neoliberais que se fazem presentes 

na Internacionalização pelos seus elementos (acreditação, rankings, mobilidade acadêmica etc) 

e suas influências culturais (SPEARS, 2014). 

A articulação do Brasil com os Estados Unidos, incentivados pela participação do Brasil 

como uma das potências do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), acontece no 

final do século passado, buscando incorporar ao grupo força política, econômica e tecnológica 

(ZAKARIA, 2011). Assim, no período pós- Plano Real no Brasil, há uma reorganização 

econômica no âmbito nacional e internacional, e as universidades públicas passaram a ter uma 

abertura para a Internacionalização, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) e evoluiu bastante nos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma 

Rousseff (2011-2016):  

O Plano Real é reconhecido como o mais bem-sucedido plano nacional brasileiro por 

acabar com três décadas de inflação crônica. Após a estabilidade econômica, as 

universidades públicas tornaram-se os pivôs do novo motor da economia brasileira, 
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mas, juntamente com oportunidade acadêmica, veio a pressão para inovar e contribuir 

para o desenvolvimento econômico de longo prazo. (SPEARS, 2014; p. 153) 

 O próprio Plano Real foi resultado de recomendações de organismos econômicos e 

financeiros dos Estados Unidos tais como o FMI (Fundo Monetário Internacional), o Banco 

Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (SPEARS, 2014). Tal articulação 

teve consequências nas universidades públicas que passaram a atender interesses políticos, 

econômicos e sociais, especialmente no Processo de Internacionalização, principalmente com 

o Programa de Mobilidade Científica, priorizando as disciplinas tecnológicas para atender às 

demandas externas, aponta Spears (2014, p. 154): “A priorização e o financiamento de 

disciplinas relacionadas à ciência e à tecnologia, por exemplo, são o resultado da necessidade 

de competição do Brasil na economia neoliberal global”. 

Dessa forma, atendendo às recomendações dos organismos americanos, o Brasil passa 

a ser inicialmente, o décimo quarto (14º) país em envio de estudantes aos Estados Unidos, alerta 

Spears (2014): “De acordo com dados compilados pelo IIE (Institute for International 

Education), 9.029 estudantes brasileiros estudaram nos Estados Unidos durante o ano de 2012”. 

Portanto, mais um país que mais alimenta o mercado financeiro da Educação americana que 

lucra bilhões, como revela a Associação de Educadores Internacionais, NAFSA (2013) que 

constata que os estudantes estrangeiros contribuem US$ 21,81 bilhões para a economia dos 

Estados Unidos através de mensalidades, taxas, despesas com moradia, alimentação, etc.   

O grande momento, o grande salto da Internacionalização no Brasil se deu através do 

Programa Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa de Internacionalização envolvendo as 

Instituições de Ensino Superior. Antes de tudo, externamente, o Programa é fruto de uma 

proposta do governo americano ao governo brasileiro, visto que as universidades americanas 

estavam expandindo seu recrutamento internacional para cobrir os cortes devido à recessão de 

2008 (SPEARS, 2014)  

Internamente, o Programa foi fruto de uma articulação conjunta dos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 

respectivas instituições de fomento tais como CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa) e Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e Secretarias de Ensino 

Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. Depois de ter concedido quase 104 mil bolsas no 

exterior e ter investido R$ 13,2 bilhões, o programa que teve início em 2011 teve seu fim em 

2017 (BRASIL, 2018). 

Durante todo o período do Programa Ciências sem Fronteiras, o Brasil foi o país da 

América Latina que mais enviou estudantes ao Estados Unidos, o que fortaleceu a relação não 
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só com os Estados Unidos, mas com a União Europeia e ainda fez mais competitivo diante dos 

países asiáticos, conforme Spears (2014; 157): “O programa de mobilidade também serve como 

um meio competitivo para melhor posicionar o Brasil contra rivais asiáticos (China, Índia e 

Coréia do Sul) como um parceiro comercial mais forte dos Estados Unidos”. 

A Educação no Brasil passou por várias modificações e adaptações para se adequar às 

necessidades do Programa dentre elas temos a implantação do Inglês Sem Fronteiras, por 

exemplo, uma iniciativa inédita do governo federal para diminuir a lacuna linguística do país, 

diretamente em relação à língua inglesa, já que desde o início do Programa havia problemas 

dos estudantes em relação à comunicação em língua inglesa e, portanto, problemas na escolha 

de países como os Estados Unidos, principal parceiro do Programa. Os estudantes preferiam 

escolher Portugal já que não tinham fluência na língua inglesa (SPEARS, 2014) 

A proficiência na língua inglesa ainda é uma questão que merece esforços no Brasil. 

Segundo, Gimenez (2013) um levantamento da empresa English First mostrou que os 

brasileiros estão em 46º lugar em um ranking de 54 países em proficiência em inglês. Apenas 

5% da população domina o inglês. Ainda não há uma política de línguas com objetivos, metas 

e metodologias claras que oriente o ensino de línguas no Brasil. Essa ausência favorece o ensino 

enfadonho nas Instituições públicas e a ideia de que só no ensino privado há possibilidades de 

adquirir uma segunda língua, promovendo assim a desigualdade de acesso ao ensino:  

Uma dessas consequências no caso da ausência de políticas linguísticas para a 

internacionalização e o ensino de inglês como língua internacional no Brasil é a 

desigualdade de oferta de cursos de inglês, favorecendo o ensino no setor privado, o 

que aumenta assim a desigualdade social por meio da terceirização da oferta de cursos 

livres de inglês que efetivamente formem falantes fluentes e proficientes do idioma. 

(FINARDI & PORCINO, 2015) 

 

 Mesmo com o baixo número de brasileiros falantes da língua inglesa, Gimenez 

(2013) constata que o desejo e o pensamento em relação à aquisição da língua são muito 

positivos, há um reconhecimento por parte da população sobre a importância da língua no 

mundo acadêmico e no mundo do trabalho.  

Como exemplo dessa visão, a autora descreve em seu livro a fala de uma escritora da 

folha de São Paulo chamada Lilian Carmine que ao ser perguntada sobre o porquê escreve em 

inglês a mesma respondeu: “Escrevi em inglês para ser lida” (GIMENEZ et al, 2011). Portanto, 

há um valor dado à proficiência da língua inglesa pela população em geral, mas falta uma 

organização curricular e estrutural que possibilite o ensino da língua de forma crítica, capaz de 
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formar não só falantes, mas cidadãos do mundo que compreendam sua cultura e a outra da qual 

a língua adquirida faz parte. 

Junto a essa exposição da necessidade de haver a democratização do acesso ao ensino 

de uma segunda língua, principalmente da língua inglesa, há também o questionamento sobre 

a priorização do inglês em detrimento de outras línguas e o fato de que promover o ensino de 

língua inglesa é uma forma de atender aos interesses neoliberais, favorecendo os países ricos, 

anglófonos, gerenciadores da Internacionalização no mundo: 

Talvez se trate de uma convergência entre o proselitismo do inglês como língua única 

nos cenários interno – com fins políticos de determinar uma integração padronizada 

dos falantes de outros idiomas, quando não de xenofobia – e externo. Esta confluência 

leva água ao moinho de empresas como Thomson Reuters, ao mesmo tempo em que 

legitima autores, textos, editoras, periódicos, indexadores e índices anglófonos – além 

de, evidentemente, facilitar-lhes a circulação da produção científica (e, como parte do 

mesmo processo, dificultar a circulação e legitimação da produção em todos os outros 

idiomas). (FORTES, 2016; p. 166) 

 

 Mais uma vez, é importante visualizar toda essa realidade descrita, entendendo que 

a língua é um instrumento de dominação também, que, portanto, pode atender aos interesses 

políticos e econômicos dos países hegemônicos. No entanto, ter domínio da língua inglesa pode 

favorecer aos brasileiros poderem comunicar suas descobertas científicas, seus resultados 

acadêmicos, sua cultura, além de oportunizar acesso às informações de países desenvolvidos, 

às experiências globais.  

Isolar-se do aprendizado da língua inglesa não é uma solução viável dentro das 

demandas atuais da sociedade em todos os âmbitos:  

 

[...] um perigo maior reside na falta de ensino de inglês, seja ele político ou não, 

instrumental ou não, no atual contexto global, na medida em que essa falta aumenta a 
lacuna entre os que têm acesso à informação global (e, por conseguinte, podem 

exercer suas cidadanias no mundo globalizado) e os que não têm. (FINARDI & 

PORCINO, 2015; p. 115) 

 

 O que deve haver, portanto, é o ensino da língua inglesa de maneira crítica não só para 

formar falantes, mas para formar cidadãos também. 

Outra consequência do processo de Internacionalização no Brasil, consequência dessa 

busca pelo reconhecimento internacional na Educação brasileira está nas alterações curriculares 

para que haja adaptação às regras dos organismos reguladores já expostos neste trabalho, 

buscando a uniformização da Educação e controle da mesma em países como o Brasil: 

Em termos educacionais o período ao redor das décadas de 1980 e 1990 é marcado 

pela eclosão de um movimento de reformas educacionais por todo o mundo, 

instaurando aquilo que Hargreaves e outros (2002) denominam de “nova ortodoxia 
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oficial”, um movimento que é caracterizado pela padronização em torno de políticas 

de avaliação, de financiamento, de formação de professores e de currículo, num 

processo de nítida sintonia entre tais políticas e a visão de desenvolvimento 

preconizada por grandes organismos financeiros internacionais como, por exemplo, o 

Banco Mundial. (WIELEWICKI & OLIVEIRA, 2010; p. 222) 

 

São ações assim que pressionam o governo a promoverem reformas, implantação de 

programas, ações de formação docente; reformulações curriculares sob o manto da inovação, 

das melhorais, da eficiência, da atualização. Tudo isso tem deixado seus resquícios não só no 

Ensino Superior, mas na Educação Básica no Brasil:  

Na Educação Básica, esses requerimentos são traduzidos fundamentalmente na 

proposição de diretrizes e demais prescrições curriculares, por intermédio de projetos 

de cooperação, pela implantação de mecanismos de avaliação externa no âmbito dos 

sistemas educativos e, ainda, pela regulação e pelo controle, por parte do Estado, via 
distribuição dos recursos financeiros – estratégias cada vez mais vinculadas à 

verificação de qualidade pelos indicadores de resultados. (THIESEN, 2019; p. 5) 

Um exemplo bem recente na Educação Básica brasileira sobre as determinações das 

orientações internacionais é a própria construção da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), uma busca pela uniformização nacional do ensino, mesma estratégia dos órgãos 

internacionais, mesma meta do Processo de Bolonha ao propor a unificação do ensino nas 

universidades europeias (MORGADO, 2009). O autor chama atenção para as perdas 

curriculares territoriais em nome de uma uniformização internacional, a chamada 

transnacionalização, isto é, sobreposição de uma cultura sobre a outra, destacando a primeira 

em detrimento da segunda (AZEVEDO, 2015). 

Todo esse processo de reformulações e adaptações são ações justificadas em parâmetros 

internacionais com status de inovador e são ações oficializadas por documentos de órgãos do 

governo. Tais ações são submetidas a avaliação dos organismos internacionais; são rankings, 

programas internacionais de avaliação em várias modalidades de ensino; verificação desses 

organismos de controle ligado à economia e a política. Um exemplo dessa prova que o governo 

brasileiro presta a esses organismos está no texto do Ministério da Educação sobre o IDEB 

(Índice de Desenvolvimento de Educação Básica): 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é o indicador objetivo para 

a verificação do cumprimento de metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso 

“Todos pela Educação”, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação fomentado 

pelo Ministério da Educação. Nesse âmbito se enquadra a ideia das metas intermediárias 

para o Ideb. O objetivo é alcançar a média de 6,0 em 2022 – período estipulado tendo 

como base a simbologia do bicentenário da Independência. Para isso, cada sistema deve 

evoluir segundo pontos de partida distintos e com esforço maior daqueles que partem 

em pior situação, visando reduzir a desigualdade educacional. A definição de uma meta 

nacional para o Ideb em 6,0 significa dizer que, considerando os anos iniciais do ensino 
fundamental, o país deve atingir em 2021 o nível de qualidade educacional médio dos 
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países membros da OCDE observado atualmente, em termos de proficiência e 

rendimento (taxa de aprovação). Essa comparação internacional foi possível devido à 

compatibilização entre a distribuição das proficiências observadas no Pisa e no Saeb. 

(BRASIL, 2014) 

É possível verificar, então, que a Educação brasileira tem cumprido sistematicamente 

as exigências dos organismos de controle da ordem econômica vigente, reformulando seus 

currículos, fortalecendo a implantação do processo de Internacionalização em universidade e 

Instituições federais, como veremos a seguir.  

Mas, nessa lógica do capital, também há oportunidade para contrariar, para fazer um 

caminho diferente, para fazer da Internacionalização uma cooperação entre Instituições, como 

no caso de uma parceria do IFBA (Instituto Federal da Bahia) com e o Benim (país da África 

Ocidental) que tinha como objetivo fortalecer as instituições de educação profissional 

beninenses, buscando o aumento maior inserção dos egressos no mundo do trabalho, através do 

fomento às práticas de cooperativismo e agroecologia. O projeto previa ações de capacitação 

docente, implantação de cooperativas e monitoramento das ações (PICCIN & FINARDI, 2019). 

Podemos observar, portanto, que houve uma cooperação acadêmica internacional sem 

interesses financeiros primeiros, mas buscando contribuir através do conhecimento, da 

intervenção profissional e científica, características que revelam que pode haver contribuições 

entre Instituições internacionais sem necessariamente haver interesses de mercado. 

 Tal ação pode ser uma alternativa aos padrões hegemônicos, possibilitando uma 

Internacionalização mais solidária. No entanto, tal atitude não significa uma libertação da 

Internacionalização de fins neoliberais, mas uma alternativa para se valer das contradições do 

sistema capitalista, de buscar emancipação e consequentemente transformação social.  

A seguir veremos como a Rede Federal de Educação no Brasil e, especialmente, a 

Instituição Federal do Maranhão se comporta em relação à Internacionalização. Veremos o 

entendimento dos mesmos acerca da Internacionalização; as ações existentes; os documentos 

orientativos elaborados até o momento e se há uma política de línguas estruturada. 

 

2.1.2 O contexto da Internacionalização na Rede Federal de Educação e no Instituto Federal do 

Maranhão 

 

Como podemos observar, a busca pelas relações e reconhecimentos internacionais no 

Brasil surgiu no período da ditadura (1945-1985), mas ganhou força, de fato, na década de 90 

e virou uma realidade urgente com a implantação do Programa Ciências sem Fronteiras pelo 
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governo federal que tinha como objetivo (Brasil, 2011, p. 11): “promover a consolidação, 

expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional”. 

Podemos verificar que havia um desejo claro de Internacionalização das Instituições e 

isso fez com que o próprio governo se movimentasse para incentivar a participação das mesmas 

no Programa. 

 Para tanto, além das mais de 100 mil bolsas pagas na mobilidade acadêmica de 

estudantes do Ensino Superior, houve outras inciativas para promover a Internacionalização tais 

como a oferta do curso Inglês sem Fronteiras e a previsão de metas para Internacionalização 

em documentos oficiais do Ministério da Educação, como o Plano Nacional de Educação (PNE 

– 2011-2020) na meta 12, estratégia 12.12 (BRASIL, 2010) que prevê: “Consolidar e ampliar 

programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e 

pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da 

formação de nível superior”. 

Outra menção à Internacionalização está na meta 13, estratégia 13.7: 

  

Fomentar a formação de consórcios entre universidades públicas de educação superior 

com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de 

desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e 

internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão. (BRASIL, 2010) 

 

E ainda há mais uma menção na meta 14, estratégia 14.5 (BRASIL, 2010): “Consolidar 

programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-

graduação brasileira, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa”. 

É possível verificar a preocupação do governo brasileiro em incentivar a mobilidade, 

enfatizando a necessidade de melhorar a formação; a preocupação em incentivar as parcerias 

internacionais, buscando dar mais visibilidade às atividades das Instituições de ensino, além da 

preocupação com o incentivo a projetos que promovam a Internacionalização.  

Portanto, é oficial a busca do governo brasileiro pelas relações internacionais 

acadêmicas para que se cumpra os interesses também econômicos e políticos, como vimos 

anteriormente, já que esse estímulo é resultado de uma largada para Internacionalização dada 

pelo Processo de Bolonha, já citado, e é mais diretamente resultado de uma proposta dos 

Estados Unidos ao governo brasileiro no sentido de estimular a mobilidade acadêmica 

(SPEARS, 2014). 
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Para atingir as metas do Ministério da Educação, marcadas no Plano Nacional de 

Educação (PNE 2011 – 2020) bem como para gerenciar as ações do Programa Ciências sem 

Fronteiras, as Instituições precisaram se articular, mudar regulamentos internos, adotar 

políticas, criar ações de preparação para mobilidade, acordos, parcerias, montar uma gestão 

específica para desenvolver a Internacionalização. Assim, a Rede Federal de Educação, 

especificamente os Institutos Federais de Educação, tiveram que se adaptar rapidamente, logo 

que foram criados pela lei 11.892/2008, às exigências da Internacionalização, já que o Programa 

Ciências sem Fronteiras nasceu em 2011. 

Dessa forma, foi necessário realizar uma série de ações para adequar as especificidades 

dos Institutos Federais às exigências para internacionalizar:  

Internacionalizar instituições que possuem uma configuração única no mundo, com 

diferentes modalidades de ensino e que são invisíveis aos olhos da maioria da 

população e da comunidade educacional mundial, é um trabalho mais que desafiador. 

Exige sensibilizar comunidades escolares e gestores, planejar ações e estratégias, 

perceber potencialidades em outros países, entre tantas outras variáveis. (SOUZA, 

2019, p. 153) 

Os Institutos enfrentaram, incialmente, vários desafios para criarem suas identidades 

desde alocar recursos para construção de novos campi no interior do país até a ampliação de 

curso e qualificação de pessoal para que houvesse um novo perfil, não mais como CEFETs 

(Centro Federal de Educação Tecnológica), mas como Institutos Federais, um todo mais 

complexo, com mais modalidades de ensino e diferentes públicos (SOUZA, 2019).  

Aliado a toda essa mudança, está o processo de Internacionalização que nos Institutos 

Federais ainda é um fato novo que ainda exige conhecimento mais aprofundado de todos os 

agentes, gestores, administrativos, docentes e discentes. Todos precisam ter um domínio maior 

e mais claro dos reais objetivos da Internacionalização e das suas possibilidades.  

As adaptações ao processo de Internacionalização são muitas vezes demandadas, como 

vimos nas metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE – 2011-2020) e como 

podemos ver também na verificação de qualidade do Ensino Superior pelo INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que acrescentou ao instrumento 

de avaliação um critério novo a respeito das atividades de Internacionalização: os programas 

institucionais de mobilidade acadêmica/intercâmbio, adesão a editais de mobilidade acadêmica, 

alunos estrangeiros na IES, oferta de língua estrangeira, oferta de disciplina em língua 

estrangeira, dentre outros. (BRASIL, 2014, p. 34) 
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Mais uma vez, o impacto da Internacionalização recai sobre o Ensino Superior7, mas 

dentro dos Institutos Federais as ações também atingem, em menor escala, o Ensino Médio já 

que os mesmos constroem políticas institucionais de Internacionalização, contemplando suas 

atividades nos seus documentos de ação e planejamento, como o PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional), por exemplo, que é um plano que estabelece metas a serem 

alcançadas num quadriênio e que atingem todas as modalidades de ensino:  

A criação da Rede Federal de Educação Profissional, conforme configuração proposta 

pela Lei 11.891/2008 (BRASIL, 2008), não pode ser desvinculada da tendência 

internacional relativa à massificação do Ensino Superior e da Educação Profissional, 

e que tem como elemento central a expansão da educação pós-secundária e terciária 

na sua relação com o mundo do trabalho, sistemas de transição e emergência de novas 

instituições educacionais para contemplar a necessidade de mobilidade social do 

mundo pós-guerra. (SOUZA, 2019; p. 156) 

 

Portanto, não são só ações voltadas ao Ensino Superior, mas a todos os cursos para o 

mundo do trabalho como são os cursos do Ensino Médio técnico integrado, concomitante e 

subsequente nos Institutos Federais. As iniciativas para Internacionalização nos Institutos 

Federais são, portanto, aferidas pelos órgãos de controle nacionais e internacionais, como vimos 

anteriormente, e atingem de forma mais abrangente o Ensino Superior, mas atinge também as 

outras modalidades de Ensino.  

No entanto, as ações para internacionalizar ainda são incipientes devido à tardia criação 

dos cursos superiores nos Institutos Federais, antes CEFETs, e devido à falta de recursos, após 

a extinção do Programa Ciências sem Fronteiras, em 2017, para financiar iniciativas de 

Internacionalização. 

Assim, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (CONIF) e a SETEC/MEC formaram um grupo de trabalho com o 

intuito de discutir e desenvolver demandas para ações de Internacionalização nos Institutos. Os 

resultados foram apresentados na Reunião de Dirigentes das Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (Reditec) na qual se reúnem reitores, pró-reitores e diretores dos 

Institutos e CEFETs e do Colégio Dom Pedro II.  

Nos resultados, constatou-se, segundo Souza (2019) que: a) ainda não há uma definição 

oficializada sobre Internacionalização nos documentos, o que é fundamental para que os 

gestores, professores, administrativos e discentes estejam atentos às discussões geopolíticas 

                                                             
7 Ensino Superior nos Institutos Federais - somente com o Decreto 5224/2004 (BRASIL, 2004) todos os CEFETs 

obtiveram autonomia para criação de cursos superiores e de pós-graduação, o que até então era permitido apenas 

para os cinco CEFETs criados até 1997: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Maranhão. 
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globais e possam se posicionar diante das proposta e ações de Internacionalização; b) há pouca 

mobilidade in (ativa – aquela que se refere ao fato de receber estudantes estrangeiros) e muito 

mais mobilidade out (passiva – aquela que se refere ao fato de enviar estudantes para outros 

países), o que pode ser justificável, visto que os Institutos são recentes e não são prioridade no 

financiamento do governo federal em relação às ações de Internacionalização, assim os 

Institutos ainda não oferecem infraestrutura adequada para receber estrangeiros nem políticas 

para tal; c) quanto aos acordos internacionais, identificou-se que as parcerias prioritárias são 

com Portugal, Canadá, França e Estados Unidos, as mesmas preferência para o mobilidade out. 

Portanto, podemos observar como o processo de Internacionalização ainda precisa 

evoluir muito dentre dos Institutos Federais, considerando que as ações ainda precisam ser 

amadurecidas, bem pensadas em relação à conjuntura política e econômica em que vivemos, 

assimiladas pelos agentes que atuam na Educação.  

É necessário considerar o fato de que os Institutos ainda não têm a tradição, a marca de 

credibilidade que as Universidades Federais têm, já que são de constituição recente e são 

historicamente alijados no âmbito da Educação, considerando que estão ligados à Educação 

Profissional a qual tinha como objetivo inicial atender às demandas da classe social 

marginalizada, que não tinha acesso à educação geral, humana, intelectual e, portanto, era 

considerada uma Educação de segunda categoria (SOUZA, 2019). Esse ainda é um estigma que 

os Institutos carregam e que precisa ser superado. 

A partir dessa perspectiva geral a respeito dos Institutos Federais, verificaremos como 

a Internacionalização está estruturada até o momento no Instituto Federal do Maranhão no 

âmbito geral. Entenderemos sua constituição estrutural e como acontecem as ações de 

Internacionalização nos campi. 

A primeira estrutura específica criada para pensar e fomentar ações de 

Internacionalização no Instituto Federal do Maranhão foi a ARINT (Assessoria de Relações 

Internacionais), instituída em 2012 (Resolução CONSUP 061/2012), um pequeno núcleo ligado 

diretamente à Reitoria e às Pró-reitorias. Em 2014, foram determinadas as responsabilidades da 

ARINT em relação à assessoria ao reitor, além de elaborar, executar e acompanhar políticas e 

ações de Internacionalização, principalmente, intercâmbios (Resolução CONSUP 030/2014).  

Em 2014 também foram regulamentados um Programa Institucional de apoio individual 

para participação em eventos internacionais (Resolução 042/2014) e a política de assistência ao 

educando que regula programas em apoio à participação estudantil em mobilidade acadêmica, 

financiando gastos como retirada de vistos, hospedagem, alimentação, passaporte etc 

(Resolução 064/2014). 



46 
 

Além dessas iniciativas, houve a previsão de metas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI – 2014 a 2018) através de ações que seriam executadas pela ARINT 

(Assessoria de Relações Internacionais) no ensino, pesquisa e extensão. Houve também um 

relatório de gestão, em 2015, da Assessoria de Relações Internacionais (ARINT) demonstrando 

os dados sobre as ações de Internacionalização tais como acordos, parcerias, intercâmbios e 

avaliação de indicadores do PDI.  

Neste relatório houve um pequeno diagnóstico a respeito das lacunas quanto às línguas 

adicionais em geral, mostrando a sobra de vagas em cursos ofertados pelo IFMA, mostrando 

também cursos ofertados pelo E-Tec Idiomas (Ensino de Idiomas à distância) no IFMA, 

preenchendo 624 vagas (ARINT/IFMA, 2015). 

As estratégias de Internacionalização no Instituto Federal do Maranhão, sob a 

responsabilidade e coordenação da ARINT, estão concentradas nas ações sobre mobilidade, 

idiomas e acordos. Assim, desde 2012, aos poucos a Internacionalização foi ganhando formas, 

estrutura e foi desenvolvendo atividades que envolviam vários agentes professores, estudantes 

e gestores, apoiando campi da capital da Maranhão, mas sensibilizando e apoiando ações em 

todos os campi do interior do Estado até chegar na estrutura que tem hoje. 

Hoje, desde 2018, a Assessoria de Relações Internacionais (ARINT) passou a ser uma 

diretoria, Diretoria de Relações Internacionais (DIRI), passando a fazer parte da estrutura 

organizacional da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), órgão superior da Reitoria, responsável 

por coordenar, fomentar, planejar e acompanhar atividades e políticas de extensão relacionadas 

com a comunidade, com o ensino, pesquisa e inovação (Resolução CONSUP 106/2018). 

Assim, a DIRI ampliou sua ação sistêmica na Instituição e hoje tem como atribuições: 

a) executar ações da Pró-Reitoria de Extensão, representando a mesma em relação à 

Internacionalização; b) dar suporte às demais Pró-Reitorias, aos campi e às demais unidades 

sobre Internacionalização; c) promover Internacionalização no IFMA; implementar e gerenciar 

a política de Relações Internacionais do IFMA; d) propor diretrizes para uma política 

institucional na área de cooperação internacional; e) regulamentar e coordenar o pleno 

funcionamento do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem – CEPELI; f) receber 

demanda externa de propostas de cooperação internacional;  

São ainda atribuições: g) implementar acordos e convênios internacionais de cooperação 

técnico-tecnológica, científica e cultural; h) articular e assistir acordos bilaterais; i) representar 

o IFMA no Fórum de Relações Internacionais; j) promover atividades voltadas ao 

desenvolvimento de programas e ações de cooperação técnico-científico-cultural com 

organismos internacionais; l) acompanhar e analisar o cenário internacional de ciência e 



47 
 

tecnologia nas áreas prioritárias de atuação do IFMA; m) organizar e dar suporte às missões do 

IFMA no exterior, entre outras atribuições (Resolução 106/2018). 

Percebemos, portanto, que há uma organização oficializada em documentos principais 

da Instituição; há uma organização política e estrutural básica com relações internacionais, com 

ações de Internacionalização. No entanto, o que se percebe também é que essa organização 

atinge, naturalmente, mais a Reitoria e os campi da capital maranhense, precisando, de fato, 

mobilizar todos os campi, especialmente os do interior, a fim que as possibilidades de 

Internacionalização cheguem para todos, a fim de que todos, gestores, professores, 

administrativos, estudantes possam ser envolvidos no processo e possam contribuir para que a 

implementação aconteça no Instituto como um todo, e dessa forma, as ações possam se 

desenvolver para que as oportunidades sejam iguais a todos.  

No tocante à mobilidade acadêmica, muito foi feito para o Programa Ciências sem 

Fronteiras e em decorrência dele. Foram reformuladas as normas dos cursos de graduação 

através da Resolução CONSUP 117/2013, regulamentando matrículas decorrentes de 

intercâmbio, entrada e saída de estudantes estrangeiros, integração de cursos para 

aproveitamento de disciplinas e estágio nos países estrangeiros, o que possibilitou a 

regularização dos estudantes em situação de Internacionalização. Essa regulamentação é citada 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI – 2014 a 2018) no item “Organização Didático 

Pedagógica”, capítulo terceiro, subitem 3.7:  

Com o entendimento de que devem ser dadas ao estudante da graduação todas as 

oportunidades de ampliação da formação: meios, espaços e tempo diversificados, o 

IFMA prever de forma regulamentar a mobilidade acadêmica dos estudantes, 

possibilitando nos cursos de graduação o intercâmbio estudantil com outras 

instituições de educação superior no Brasil e no exterior. As condições dessa 

mobilidade estão regulamentadas em Resolução que trata das Normas Gerais dos 

Cursos de Graduação do IFMA. 

 

Podemos verificar a ênfase que a Instituição coloca na mobilidade acadêmica do tipo 

out, destacando as contribuições que a mesma pode oferecer aos estudantes. No documento não 

há mais nenhum destaque para qualquer outra ação de Internacionalização o que mostra a 

centralização na mobilidade acadêmica, tanto que foram 248 alunos enviados a outros países e 

no período de 2012 a 20168, além de oito (8) docentes, sendo que a maioria pertencia aos campi 

da capital. 

                                                             
8 Dados obtidos pelo site do IFMA: https://proext.ifma.edu.br/diretoria-de-relacoes-internacionais/mobilidade/ 

https://proext.ifma.edu.br/diretoria-de-relacoes-internacionais/mobilidade/
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 Além do Programa Ciências sem Fronteiras, o IFMA também teve o Programa Abrace 

o Mundo em 2015 e 2016, um projeto destinado aos alunos da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio matriculados no campus São Luís-Monte Castelo. Os estudantes viajaram para 

outro país com as despesas pagas a fim de aprimorar o conhecimento em inglês.  

Atualmente, o projeto de Internacionalização em que o IFMA está mais engajado é o 

Lapassion (Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network), que 

é parte do programa de capacitação internacional Erasmus+ Capacity Building Program, o qual 

envolve treze instituições de ensino espalhadas pelo Brasil, Chile, Uruguai, Espanha, Finlândia 

e Portugal.   

Segundo informações do site do IFMA, o objetivo é desenvolver projetos 

multidisciplinares que possuem como características principais o atendimento de demandas da 

comunidade que sejam resultados de ideias inovadoras e visem a criação de novos protótipos, 

produtos e serviços envolvendo domínios de conhecimento diferentes, bem como grupos de 

estudantes de diferentes países, priorizando ainda o desenvolvimento de habilidades como 

trabalho em equipe, liderança, gerenciamento de conflitos, negociação, etc. 

Mais uma vez, na seleção de estudantes para participarem em mais um Programa de 

Internacionalização a maioria dos selecionados foram estudantes dos campi da capital. Das 

quinze vagas ofertadas, apenas duas foram ocupadas por alunos do interior9, o que mostra, 

novamente, como os campi distantes da capital precisam ser mais atendidos quanto às ações de 

Internacionalização; gestores, professores, administrativos e estudantes precisam ser 

sensibilizados para que iniciativas para internacionalizar aconteçam.  

Uma das etapas da seleção desse edital era uma entrevista em inglês, talvez seja o que 

possa justificar tão poucos selecionados do interior, já que os campi do interior carecem de 

acesso ao ensino de língua inglesa para falantes, uma lacuna que há em boa parte dos campi do 

IFMA, no entanto, os alunos da capital têm mais opções para fazer curso de língua inglesa tanto 

em turmas pontuais abertas pelos campi como em opções mais baratas na cidade de São Luís; 

oportunidade esta que os alunos do interior não têm. Além do não acesso democrático ao ensino 

de línguas, os alunos do interior ainda têm despesas com alimentação e, às vezes passagens, já 

que nem todos os campi disponibilizam carro para o transporte dos mesmo até a capital para 

cumprir etapas da seleção. 

Além da mobilidade do tipo out, o IFMA também dispõe de ações na mobilidade in, a 

que ser refere a entrada de estrangeiros na Instituição. Segundo informações do site do IFMA, 

                                                             
9 Edital PRPGI Nº 149, de 13 de novembro de 2018 - Seleção de Alunos de Graduação do IFMA para o 

Desenvolvimento de Projetos Multidisciplinares no Projeto Lapassion (Erasmus+) 
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há um Programa de Estudantes – Convênio de Graduação PEC-G, o qual oferece oportunidades 

de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém 

acordos educacionais e culturais. O aluno estrangeiro selecionado cursa gratuitamente a 

graduação. Esse aluno precisa provar que é capaz de custear suas despesas no Brasil, ter 

certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente e proficiência em língua 

portuguesa.  

Outra ação de mobilidade in é a 2ª Ação Simplificada de Formação de Formadores de 

Moçambique no Brasil, que tem como área prioritária as Ciências Agrárias, e resulta da 

cooperação entre a Autoridade Nacional de Educação Profissional (ANEP), em Moçambique, 

e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC/MEC), pelo Brasil. 

 A implementação das ações é feita pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), com coordenação da 

Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores 

(ABC/MRE). No IFMA, as ações se desenvolveram como projeto de extensão, no formato do 

“Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Formadores Moçambicanos da Área de 

Agricultura”, coordenado por professores de um campus da capital, chamado campus 

Maracanã. 

Dessa forma, podemos perceber que o IFMA dispõe de uma política mais enfática em 

mobilidade acadêmica, no entanto, precisa ampliar seu olhar para outras áreas que precisam se 

adequar às exigências para internacionalizar tais como currículo, pesquisa, publicações que 

destacamos neste trabalho já que a Internacionalização é um processo de integração das 

dimensões interculturais e internacionais às funções da Instituição (KNIGHT, 2014).  

Para tanto, é necessário que haja uma integração às ações de ensino, pesquisa e extensão, 

é necessário, portanto, que haja regulamentação em todos esses âmbitos também, tendo sempre 

o cuidado em entender qual o papel da Instituição no todo para que haja não só uma 

Internacionalização a serviço dos interesses econômicos e políticos neoliberais, mas que 

também haja cooperação acadêmica internacional, buscando assim contribuir com a 

emancipação e a transformação social. 

Quanto às parcerias, acordos e convênios internacionais, há relação do IFMA com 

dezessete (17) Instituições fora do Brasil, além de acordos com mais quatro (4) Instituições pelo 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - CONIF. Um número modesto, porém, significativo diante do pouco tempo de 
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existência da Diretoria de Relações Internacionais (DIRI) que possui muitas atribuições 

inclusive a de formalizar acordos e parcerias internacionais. Vejamos o quadro a seguir:  

Quadro 1: Parcerias e acordos vigentes no IFMA 

 

INSTITUIÇÃO PARCEIRA PARCERIA PAÍS  

Boston University Cooperação acadêmica na área de Física; pesquisa conjunta; 

intercâmbio de alunos, professores e pesquisadores; intercâmbio 

de publicações científicas e informativos 

 

EUA 

John Abbott 

CEGEP/COLLEGE 

Intercâmbio acadêmico, científico e cultural; pesquisa conjunta; 

programas de ensino de línguas; programas de treinamento para 

professores de idiomas 

 

Canadá 

Sault College Intercâmbio acadêmico e cultural; cooperação mútua em ensino 
e pesquisa 

 

Canadá 

Mohawk College Intercâmbio acadêmico e cultural; cooperação mútua em ensino 

e pesquisa 

 

Canadá  

Niagara College Canadá Intercâmbio acadêmico, científico e cultural; cooperação mútua 

em ensino e pesquisa; qualificação profissional; implantação de 

programas curriculares comuns; organização conjunta de 

eventos  internacionais 

Canadá 

Dalhousie University Cooperação acadêmica na área de Ciência da Computação; 

pesquisa conjunta; intercâmbio de alunos, professores e 

pesquisadores; intercâmbio de publicações científicas e 

informativos. 

Canadá 

Université Laval Intercâmbio acadêmico e científico; cooperação mútua em 

ensino e pesquisa; organização conjunta de cursos e eventos 

internacionais 

Canadá 

Universite D’orleans Intercâmbio acadêmico, científico e cultural; pesquisa conjunta; 

intercâmbio de pesquisadores 

França 

Efrei Paris SUD Ingénieurs en 

mouvemente 

Intercâmbio acadêmico, científico e cultural; pesquisa Conjunta França 

Universidade do Porto Intercâmbio acadêmico, científico e cultural; cooperação mútua 

nas áreas do ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária 

Portugal 

Universidade de Aveiro Intercâmbio de alunos e servidores; cooperação mútua em 

atividades de pesquisa aplicada, ensino, dupla diplomação e 

extensão; acordos de Cooperação Técnica bilaterais e 

multilaterais 

Portugal 

Instituto Politécnico do Porto Intercâmbio de alunos, docentes e pesquisadores; pesquisa 

conjunta; cooperação mútua no desenvolvimento de programas 

de ensino e extensão; intercâmbio científico; organização 

conjunta de eventos internacionais 

Portugal 

Instituto Politécnico da Guarda Intercâmbio de alunos, pesquisadores e servidores; intercâmbio 

de publicações acadêmicas; pesquisa conjunta 

Portugal 

Institut Català de Recerca de 

l’Aigua 

Intercâmbio de pesquisadores; pesquisa conjunta; transferência 

de conhecimento; formação e difusão na área de gestão e ciclo 
da água 

Espanha 

Universidad Nacional de San 

Luis 

Intercâmbio científico e tecnológico; cooperação mútua no 

desenvolvimento de novos conhecimentos e criação e aplicação 

de novas tecnologias e empreendimentos 

Argentina 

Rhine-Waal University of 

Applied Sciences 

Intercâmbio de professores, funcionários e estudantes no âmbito 

do estudo, ensino e pesquisa; pesquisa conjunta; atividades 

acadêmicas e culturais conjuntas; intercâmbio de publicações 

científicas e informativos 

Alemanha 
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Universidad de Vigo Cooperação acadêmica no desenvolvimento de projetos 

multidisciplinares; parceria nos campos da criatividade, 

inovação social e aplicações tecnológicas e/ou científicas; 

intercâmbio de alunos e docentes pesquisadores; intercâmbio de 

publicações científicas e informativos 

Espanha 

ACORDOS INTERNACIONAIS – CONIF - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica 

   

Conselho Coordenador dos 

Institutos Superiores 

Politécnicos 

Fomento mútuo da cooperação e mobilidade acadêmica nas 

áreas do estudo, ensino e pesquisa; Cooperação mútua no 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e transferência de tecnologia 

e conhecimento. 

Portugal  

Consejo de Educación Técnico 

Profesional da Universidad del 

Trabajo de Uruguay 

Intercâmbio acadêmico, científico e técnico 

Desenvolvimento acadêmico e cultural; cooperação mútua na 

área do ensino e formação técnica especializada em gestão 
educacional; pesquisa conjunta 

Uruguai 

Colleges and Institutes Canada Intercâmbio acadêmico, científico e técnico 

Desenvolvimento acadêmico e cultural; cooperação mútua na 

área do ensino e formação técnica especializada em gestão 

educacional; pesquisa conjunta 

Canadá 

AFS Intercultura Brasil Fomento mútuo na consecução de atividades de ensino, 

pesquisa, extensão ou cooperação técnica, em programas e 

projetos de internacionalização da educação 

Brasil 

Fonte: site do IFMA (https://proext.ifma.edu.br/diretoria-de-relacoes-internacionais/parcerias/) 

 

Quanto às iniciativas a respeito de idiomas, essas, assim como as iniciativas de 

mobilidade e as parcerias, aconteceram de forma mais intensa também devido ao Programa 

Ciências sem Fronteiras que, de forma generalizada, deixou às claras a falta de proficiência em 

línguas adicionais na Educação brasileira de maneira geral tanto na Educação Básica quanto no 

Ensino Superior já estão ambos conectados.  

No IFMA, há um Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem – CEPELI, 

regulamentado pela Resolução CONSUP 179/2017, e esse centro tem a missão de fomentar a 

criação de espaços de ensino e aprendizagem de línguas, de pesquisa, formação profissional e 

de extensão, em todos os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA.  

Aliado ao CEPELI, foi criado pela DIRI, um comitê de Relações Internacionais, 

regulamentado pela Resolução CONSUP 155/2017, formado por um representante indicado 

pelo diretor de cada campus. O comitê tem como objetivo promover a inserção internacional 

dos campi do IFMA através da cooperação e intercâmbio científico, tecnológico, cultural e 

acadêmico e estimular a cooperação internacional científica, tecnológica, cultural e acadêmica, 

apoiando docentes, discentes e técnicos administrativos em educação. 

As ações do CEPELI voltadas para a oferta de programas e/ou cursos de línguas em 

Centro de Idiomas ou turmas isoladas nos campi são regulamentas pela Resolução CONSUP 

047/2015 que trata sobre a Política de Programas e Projetos de Extensão. Assim, cada campus 

https://proext.ifma.edu.br/diretoria-de-relacoes-internacionais/parcerias/
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é estimulado a ter seu CEPELI funcionando como um núcleo sistêmico no campus, ajudando a 

promover a Internacionalização com várias ações, principalmente, a oferta de curso de línguas 

com Centro de Idiomas ou em turmas pontuais. Hoje há CEPELI em funcionamento em quatro 

campi (Centro Histórico, localizado em São Luís; Caxias; localizado na cidade de Caxias, 

Bacabal, localizado na cidade de Bacabal; e Monte Castelo, localizado em São Luís), dos vinte 

e seis campi existentes no IFMA, mais quatro campi avançados. 

Outra ação importante em relação a idiomas, realizada através do Programa Idiomas 

sem Fronteiras é a oferta de testes de proficiência. O IFMA oferece o DELF – Diplôme 

d’/Études en Langue Française (Diploma de Estudos em Língua Francesa) e o DALF – 

Diplôme Approfondi de Langue Française (Diploma Aprofundado de Língua Francesa) são os 

diplomas que certificam as competências em francês dos candidatos estrangeiros; oferece 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ITP (Institutional Testing Program), o exame 

avalia qual é o nível de proficiência em que o estudante ou profissional se encontra, ainda que 

tenha pouco conhecimento em língua inglesa; TOEIC (Test of English for International 

Communication) Brigde, consiste de uma avaliação escrita que busca aferir a habilidade de 

ouvir e ler em inglês, contribuindo para que se estabeleçam metas de estudo a partir do 

progresso de quem é examinado10. 

Além dessas ações, existem também o E-Tec Idiomas sem Fronteiras, que é um 

Programa de ensino de línguas a distância realizado pela Rede Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia e o My English Online (MEO) que é um curso online, interativo, para aprender 

inglês, com acesso a livros, leituras graduadas, exercícios de gramática, práticas e testes de 

acompanhamento. 

Podemos, então, perceber que há uma política de línguas em formação no Instituto 

Federal do Maranhão com ações pontuais através do CEPELI; com a aplicação de testes de 

proficiência e com a oferta de cursos on line.  

Ademais, podemos verificar que, além da equipe de quatro pessoas (uma diretora, uma 

coordenadora de Mobilidade e Idiomas, uma coordenadora de apoios e parcerias e uma 

professora de Ensino Básico e Tecnológico) que compõe o núcleo da Diretoria de Relações 

Internacionais, há uma equipe espalhada por quase todos os campi que é o comitê de Relações 

Internacionais, tendo como representantes professores de línguas de cada campus, o que 

favorece a criação de projetos voltados para o acesso ao ensino de língua voltado para formação 

de falantes, já que, no currículo do IFMA, há oferta da língua inglesa como língua instrumental, 

                                                             
10 Dados do site do IFMA: https://proext.ifma.edu.br/diretoria-de-relacoes-internacionais/idiomas/testes-de-

proficiencia/ 

https://proext.ifma.edu.br/diretoria-de-relacoes-internacionais/idiomas/testes-de-proficiencia/
https://proext.ifma.edu.br/diretoria-de-relacoes-internacionais/idiomas/testes-de-proficiencia/
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dentro da abordagem de Ensino para Fins Específicos (ESP), ou seja, apesar da abordagem 

prevê o uso da oralidade, há um foco maior nas habilidades da escrita e da leitura, o que não 

permite uma preparação linguística adequada para que haja formação de falantes e, por 

conseguinte, para que haja a promoção da Internacionalização, como veremos a seguir.  

 

3. METODOLOGIAS DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E SEUS CAMINHOS 

ITINERANTES 

 

3.1 As Concepções da Língua Inglesa e seus contextos políticos, geográficos e sociais 

 

Antes de tratarmos sobre as metodologias de ensino de língua inglesa e suas evoluções, 

é importante compreendermos as nuances a respeito do status que a língua inglesa ocupa no 

âmbito político, geográfico e social pelo mundo, especialmente no que tange ao aspecto 

dominante da língua, dela como instrumento de poder e de transformação, como estratégia de 

expansão econômica, política de países anglófonos e de emancipação social, científica e cultural 

dos países do chamado Círculo em expansão11, congregando, portanto, aspectos positivos e 

negativos, pontos de vistas antagônicos, mas um fator preponderante entre os diversos autores, 

que é o fato da língua inglesa estar estabelecida como a língua-padrão do mundo 

(RAJAGOPALAN, 2005). 

Dentro de uma perspectiva de dominação no campo científico, por exemplo, que a 

língua inglesa exerce, os países anglófonos ou do Círculo Interno são protagonistas em avanços 

científicos e tecnológicos, o que faz com que os mesmos ditem as regras no que diz respeito às 

publicações, à chancela do que é internacional e relevante para a ciência e às políticas 

educacionais que devem ser seguidas pelos países do Círculo em expansão.  

Dessa forma, alguns autores como Ortiz (2004; p. 6) apontam pontos obscuros 

subjacentes à dominação dessa língua: “A escolha do inglês como língua única significa a 

afirmação de uma hegemonia travestida em verdade linguística”. Já Fortes (2016) faz uma lista 

desses pontos:  

[...] a elaboração e citação de artigos em inglês; a produção de bases de dados e 

estatísticas de citações considerando exclusivamente a produção em inglês 

                                                             
11Classificação adotada pelo linguista indiano Braj B. Kachru, ao analisar as variedades linguísticas pela 

perspectiva da sociolinguística, considerando como Círculo Externo os países nos quais o inglês é a segunda língua 

oficial; Círculo Interno, referindo-se aos países que tem o inglês como língua materna e Círculo em Expansão, 

referindo-se aos países que tem o inglês como língua estrangeira (MACKENZIE, 2014; p. 10) 
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(naturalizada como a única língua para expressão da ciência); caráter ‘instrumental e 

eficiente’; a escolha arbitrária e naturalização dos artigos como forma preferencial de 

divulgação do conhecimento científico; a adoção de paradigmas, lógica das ciências 

naturais que não se aplica às Ciências Humanas Sociais e Sociais Aplicadas. 

(FORTES, 2016, p. 153) 

De fato, a hegemonia dos países anglófonos acontece também por meio da língua 

inglesa. Há um determinismo quanto à avaliação das produções científicas que devem sempre 

ser traduzidas para o inglês a fim de que sejam aceitas pela comunidade mundial e esse conceito 

de mundial é também determinado por esses países. Assim, há a elaboração de um molde em 

que todos precisam se encaixar para que possam, de fato, existirem no mundo científico. Tudo 

sob a égide dos órgãos de controle já apontados quando falamos de Internacionalização, tais 

como o Banco Mundial e a UNESCO, já que são instituições que falam uma língua 

predominante que é o inglês. 

Nesse contexto de destaque de uma língua só como a língua padrão, Ortiz (2004) 

pondera que é necessário levar em consideração a diversidade como fator de enriquecimento 

social:  

[...] se obter, não uma universalização do espírito, mas uma biblioteca de idiomas a 

serviço de uma maior riqueza do pensamento. Embora isso seja irrealizável, é 

importante tê-lo em mente, pois o cosmopolitismo das ideias somente pode existir 

quando levamos em consideração a diversidade dos contextos e os “sotaques” das 

tradições sociológicas. (ORTIZ, 2004, p. 18) 

Além dessa crítica sobre a falta de diversidade linguística, o que empobrece o arcabouço 

teórico de qualquer ambiente científico já que a diversidade linguística carrega a diversidade 

cultural e a expressão social, há também a questão da citação como fator de prestígio aos autores 

de outros países no meio científico. Funciona como um certificado de que aquilo que foi escrito 

por autores alheios aos países anglófonos, é científico, no entanto, para que isso aconteça é 

preciso escrever para agradar:  

Mesmo quem o faz há anos raramente é lido ou citado, pois ler e citar são resultado 

de um conjunto de variáveis: os modismos (citar o que está na moda e/ou o que os 

pares estão citando); citar o que fica bem citar (autores consagrados; autores cuja 

presença na bibliografia supostamente afere a qualidade do texto); citar o que os pares 

esperam que se cite. (FORTES, 2016; p. 157) 

Outro aspecto que demonstra o domínio da língua inglesa são os diferentes 

comportamentos dos países anglófonos, países do Círculo Interno em que há pouquíssimas 

traduções das produções dos seus autores para outras línguas, e o comportamento dos outros 

países que precisam traduzir suas produções para a língua inglesa para que seus autores possam 

figurar no cenário mundial e serem ouvidos: 

[...] o que se observa é um movimento na direção contrária a qualquer tipo de 

diversidade das interpretações. O mercado mundial das traduções nos dá uma boa 
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imagem desse fato. Nos Estados Unidos e no Reino Unido menos de 5% das obras 

publicadas são traduções (incluindo obras literárias); na França e na Alemanha esse 

número gira em torno de 12%. [...] (ORTIZ, 2004; p. 19) 

Percebe-se, portanto, um desinteresse dos países anglófonos quanto às produções dos 

outros países que não têm a língua inglesa como língua materna, o que também pode ser 

observado no campo do cinematográfico no qual os filmes de língua inglesa são referenciados 

como os principais (FORTES, 2016). Mais uma clara mostra de que a língua inglesa pode ser 

instrumento para marcar a hegemonia política, econômica, social e cultural desses países do 

Círculo Interno. 

Uma das reações mais evidentes a esse poderio da língua inglesa no Brasil, por exemplo, 

apontada por Rajagopalan (2005), foi um projeto de lei nº 1676 de 1999 de autoria do deputado 

Aldo Rabelo que tinha como proposta o combate aos estrangeirismos na língua portuguesa no 

Brasil. Alguns autores concordam que a ocasião era uma oportunidade de se discutir com a 

população sobre os conceitos de língua e sua importância na sociedade: 

 

[...] mais do que a possibilidade de termos uma lei que corre o risco de não ser 

cumprida, temos no projeto de Aldo Rabelo um excelente documento para explorar 

os diversos entendimentos do que sejam a língua e seus sentidos para diferentes 

grupos sociais. (GIMENEZ, 2001; p. 14) 

 

No entanto, tal fato nunca foi uma realidade no Brasil, ainda não houve uma discussão 

de forma abrangente que tratasse sobre a língua nacional (RAJAGOPALAN, 2005). 

Essa ausência de reflexão sobre o idioma dificulta a luta por algumas medidas, faz com 

que não haja publicações nacionais em portais do exterior, por exemplo, fazendo assim, com 

que se perca a oportunidade de expandir a língua portuguesa, o que seria uma contrapartida, 

segundo alguns autores, em relação às traduções dos trabalhos dos pesquisadores brasileiros 

para a língua inglesa no intuito de conseguir publicação fora do país: 

O diagnóstico de que ‘muito pouco tem sido feito no sentido de incentivar a inclusão 

de periódicos e livros eletrônicos nacionais em portais no exterior’ não é 

acompanhado de uma reflexão sobre o idioma e o acesso pago como entraves 

sistêmicos a tal inclusão, nem sobre os mecanismos de pressão que o governo 

brasileiro poderia adotar para que as empresas das quais compra serviços aceitassem 

como contrapartida a inclusão do português e/ou de periódicos brasileiros (FORTES, 

2016, p. 171). 

Portanto, com a ausência do incentivo a publicações em língua portuguesa, é uma 

preocupação latente dos autores brasileiros escrever em duas línguas. Na língua inglesa, para 

garantir que suas produções sejam internacionais e tenham reconhecimento, e na língua 

materna, atendendo a uma demanda nacional. No entanto, nem todos conseguem a publicação 

nas duas línguas, o que os limita: 
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Os cientistas buscam visibilidade internacional por meio da publicação em inglês, ou 

em periódicos nacionais ou em periódicos internacionais de alta relevância; 

contrariamente, eles esperam atrair uma maior audiência regional por meio da 

publicação em sua língua-mãe ou escolhem um periódico nacional porque não são 

suficientemente fluentes em inglês (MENEGHINI & PACKER, 2007, p. 113). 

                 Tal realidade revolta alguns autores que enxergam a língua inglesa 

unicamente como instrumento para servir à hegemonia dos países anglófonos, que veem essa 

situação como a continuação do sistema de colonização:  

Os autores praticamente dividem o mundo entre os perfeitos (quem fala inglês como 

primeira língua e quem conseguiu chegar próximo disso quanto à redação científica) 

e defeituosos (os demais), cabendo aos últimos a opção de se conformar ou de lutar 

para superar sua deficiência (voltarei a este ponto adiante). À época da colonização 

da América Latina, tratava-se de aprender o espanhol ou português e converter-se ao 

catolicismo, abandonando línguas e crenças ancestrais, para fins de homogeneidade e 

integração. Civilizar os selvagens, estes não europeus que se expressavam em línguas 

bárbaras. Hoje, no campo científico, impõe-se a conversão ao inglês, idioma e credo 

da internacionalização (FORTES, 2016, p. 176). 

Nota-se a inquietação do autor com o domínio da língua inglesa em relação ao mundo 

científico e ao processo de Internacionalização, especialmente sobre as publicações, numa 

tentativa de mostrar que somos dominados, ainda “colonizados” porque servimos aos interesses 

dos países ricos, detentores dos recursos e do aval para reconhecer as produções científicas de 

outros países e seguimos as suas regras, suas exigências para isso.  

No entanto, é necessário considerar que essa visibilidade das produções brasileiras, 

ainda que condicionadas aos moldes desses países anglófonos, trazem benefícios às Instituições 

desse país. Reconhecer a dominação e enxergar como se está inserido nela é importante para 

entendermos todo o processo, mas valer-se da mesma para buscar contribuições internas é uma 

prática de emancipação social. 

É necessário observar as ações hegemônicas por trás da expansão de uma língua, além 

de todos os mecanismos que a fazem gerenciar interesses do capital os quais favorecem alguns 

países que se valem do domínio neoliberal.  

Enxergar como todas essas relações acontecem é uma forma de ter consciência do lugar 

que cada um ocupa nesse universo e também uma forma de defesa, já que, tendo essa 

consciência da totalidade, conseguimos entender quando estamos sendo dominados e quando 

estamos contribuindo para essa dominação. Nesse sentido, há, portanto, três reações prováveis 

a essa expansão do inglês: a rejeição absoluta à língua; a aceitação absoluta da mesma e a 

proposição de um contrapeso, uma outra língua para rivalizar com o inglês (RAJAGOPALAN, 

2005). 

Primeiramente, é importante entender que uma língua tem seu viés político, social, 

geográfico, linguístico, mas também tem seus aspectos simbólicos e emocionais. Todas essas 
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facetas contribuem para a expansão de uma língua (RAJAGOPALAN, 2005). Somos cientes 

do poderio econômico, político, social e bélico dos Estados Unidos, especialmente após a 

Segunda Guerra Mundial. A partir de então, a língua inglesa foi ganhando cada vez mais espaço, 

sem contar os países que já falavam inglês bem antes devido ao Imperialismo britânico em 

países da África e Índia, por exemplo. Portanto, há uma motivação política, nacionalista que, 

muitas vezes, faz com que essa rejeição linguística aconteça, mas para os linguistas esse é um 

processo natural:  

Graças à sua insistência em descrever as coisas como as coisas são (e, na melhor das 

hipóteses, explicar por que são como são) e jamais prescrever como elas devem ser, 

os linguistas do mundo inteiro se acham de mãos atadas quando o assunto é o que 

fazer para enfrentar a ameaça representada pelo avanço do inglês no mundo de hoje. 

A única resposta que a ciência da linguagem permite oferecer é: ‘Que ameaça? Não 

vejo ameaça coisíssima nenhuma! As línguas têm suas vidas próprias. Elas mudam o 

tempo todo. E essas mudanças não são nem para melhor nem para pior, mas 

simplesmente acompanham mudanças que ocorrem em outras esferas’. Ou ainda: ‘Em 

outros tempos, era a vez de o inglês absorver palavras estrangeiras. Por que reclamar 

se hoje as demais línguas estão passando pela mesma experiência? ’ 

(RAJAGOPALAN, 2005, p. 142). 

Dessa forma, podemos perceber que para a ciência da linguagem esse é um movimento 

comum o qual outras línguas já passaram e por motivos similares. A própria língua portuguesa 

já se expandiu por conta do poderio de Portugal e o Brasil, mais sete países, são lugares 

resultados dessa expansão. Portanto, o fato do inglês se expandir por muitos países por uma 

questão de dominação política e econômica, não é algo novo, o fato da língua juntamente com 

a cultura adentrar aos países dominados bem como se moldarem no âmbito da economia, da 

política e da educação de acordo com as regras e demandas dos países dominantes, também não 

é algo novo.  

O que é novo é a língua dominante, as formas de dominação e os países que estão 

ditando as regras. E assim como a ciência e a tecnologia evoluem para também fortalecer essa 

dominação em todos esses âmbitos citados, a capacidade de resistência e de consciência desses 

processos também crescem, o que significa que há possibilidades de benefício daqueles que são 

explorados, que são dominados. 

Assim, é possível compreender que a rejeição absoluta à língua inglesa é tão inócua 

quanto a aceitação absoluta, resignada, como descreve o linguista indiano:  

A atitude diametralmente oposta à rejeição sumária do inglês é a aceitação pura e 

simples do idioma, sob o argumento de que não há o que fazer diante de sua expansão 

no mundo, acoplada ao poderio econômico, político, militar e cultural do mundo 
anglófonos após a Segunda Guerra Mundial e, mais notadamente, após a queda do 

muro de Berlim. (RAJAGOPALAN, 2005, p. 141) 
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A aceitação absoluta paralisa, cega, não permite reações políticas conscientes, muito 

menos atitudes de mudanças, de busca de transformação social, de oportunidades de benefícios 

diante das imposições de todos os itens de uma dominação do capital. É necessário entender as 

entrelinhas, conhecer o que não é dito oficialmente, lembrando, mais uma vez, da perspectiva 

crítica da Pseudoconcreticidade abordada por Kosik (2010), da busca pelo entendimento dos 

processos nas suas relações mais íntimas, revelando o que está escondido e que esclarece muito 

do que está aparente, como veremos melhor na metodologia desta pesquisa. 

Podemos verificar que diante a avassaladora expansão da língua inglesa, segundo 

Rajagopalan (2005), com a estimativa de que um quarto da população mundial tem algum 

conhecimento do inglês e que cerca de 90% da divulgação da produção científica acontece na 

língua inglesa, é inevitável manter a língua pura, somente com a variante americana e a 

britânica, as contribuições de cada país são naturais. Tal fenômeno é defendido pelo linguista 

indiano como uma nova língua, chamada de World English:  

O World English não é simplesmente a língua inglesa que se tornou uma língua mundi. 

Consideremos, antes de mais nada, um fato curioso, porém nem sempre lembrado nas 

discussões acerca do papel da língua inglesa no mundo. A língua inglesa que circula 

no mundo que serve como meio de comunicação entre os diferentes povos do mundo 

de hoje, não pode ser confundida com a língua que se fala nos Estados Unidos, no 

Reino Unido, na Austrália ou onde quer que seja (RAJAGOPALAN, 2005, p. 151). 

Essa é uma mudança cada vez mais consolidada, da qual os países anglófonos não têm 

mais controle. O inglês tem se expandido largamente, como um forte apelo político desses 

países do Círculo Interno, mas as influências regionais não podem ser controladas: 

 

[...] a expansão e a variação linguística não podem ser concebidas mediante 

arcabouços conceituais que envolvem agentes impondo suas línguas a recipientes 

passivos. Pelo contrário, trata-se de um processo no qual o ator essencial é a 

comunidade linguística adquirente (GRIFFLER, 2002; p. 23). 

 

É claro que essa realidade de hibridismo linguístico não agrada aos povos anglófonos 

porque significa perda de poderio, de dominação cultural de alguma forma, o que fere o orgulho 

dos mesmos, aponta Widdowson (2014; p. 385): “É motivo de enorme orgulho e satisfação para 

os falantes nativos do inglês que sua língua seja um meio internacional de comunicação”. 

Assim, aos países anglófonos, não há mais como ditar regras como proprietários da língua 

inglesa. Ela se internacionalizou e vem, cada vez mais, apresentando diferenças, apropriações 

que também se internacionalizam. 

A partir dessas variantes da língua inglesa e desse olhar híbrido do World English, a 

metodologias de ensino de língua inglesa são diretamente afetadas e partem de conceitos sobre 

essa língua, tais como: língua franca, língua internacional, língua global, língua adicional, 
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língua estrangeira. O olhar sobre a língua a partir de cada uma dessas concepções da língua traz 

aspectos diferentes sobre a mesma, modificando a função e a finalidade da língua em cada uma 

dessas concepções, e o entendimento sobre essas concepções não é unanimidade no meio 

linguístico.  

De acordo com Friedrich e Matsuda (2010), há uma definição da língua quanto à sua 

função e quanto ao seu uso em diferentes contextos. Assim, para determinar a concepção do 

Inglês de forma mais abrangente, como uma língua falada entre os não-nativos ao redor do 

mundo, os autores nomeiam a língua inglesa como língua franca (ILF – Inglês como Língua 

Franca), considerando nesse conceito as relações de poder que envolvem a língua inglesa:  

[...] o termo ILF tem sido o termo preferencial (em detrimento do ILE), por remeter 

às discussões sobre os usos, funções e contextos de aprendizagem do inglês no cenário 

internacional, levando em conta a necessidade de modificar as relações de poder entre 

os donos da língua inglesa (seus falantes ‘nativos’) e os seus usuários de vários países 

que não aqueles em que esta língua é usada como primeira língua (JORDÃO, 2014; 

p. 19). 

Portanto, o termo Língua Franca tem uma conotação muito mais abrangente do que 

Língua Estrangeira (ILE – Inglês como Língua Estrangeira) que se refere a uma relação 

linguística subalterna dos não-nativos falantes em relação aos nativos falantes da língua: 

 

[...] os usuários do inglês na perspectiva de língua estrangeira, tem como objetivo 

‘aproximar-se o máximo possível da variante nativa’, enquanto que ‘no paradigma do 
ILF’, continuam, as diferenças de uso do inglês são consideradas como ‘características 

emergentes ou potenciais do ILF’ (JENKINS; COGO & DEWEY, 2011; p. 284). 

 

Há um sentido pejorativo, portanto, no uso do inglês como Língua Estrangeira, já que 

refere ao uso da língua em que se respeita as regras estruturais dos nativos e o inglês como 

Língua Franca permite que a funcionalidade da língua sobressaia às regras estruturais, ou seja, 

abre-se a permissão de não-nativos em regulamentar a língua inglesa, considerando suas 

particularidades, suas idiossincrasias. Dessa forma, há uma sensação de igualdade entre os 

falantes, já que o falante não-nativo é tido como um construtor da língua também:  

Em suma, posicionar o inglês como língua franca constitui-se em uma tentativa de 

retirá-lo da normatividade centralizadora dependente das regras estabelecidas pelos 

falantes nativos, construindo aos seus usuários – nativos ou não – a possibilidade de 

que estabeleçam, eles mesmos, as “normas” para o inglês: o uso contextual e efetivo 

em termos comunicativos é que vai determinar as “regras” para um bom uso da língua. 

(JORDÃO, 2014, p. 22-23) 

Além do termo ILF (Inglês como Língua Franca), há a concepção da língua como 

Internacional (ILI – Inglês como Língua Internacional), que são termos sinônimos para muitos 

autores, mas, segundo Friedrich e Matsuda (2010) a ILI é um subitem do ILF pois o inglês 

como Língua Internacional é o inglês falado entre pessoas de países diferentes com línguas 
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maternas diferentes e o inglês como Língua Franca é aquele que se refere a essa situação do ILI 

e também do inglês falado como língua intranacional, como no caso da Índia, em que o país 

tem suas línguas maternas e ainda o inglês como língua de comunicação. É uma diferença 

discreta, por isso, ambas são usadas para se referir a esse parâmetro de uma língua inglesa falada 

pelo mundo e que respeita as peculiaridades que cada povo acrescenta à língua. 

Em contraponto ao termo ILE (Inglês como Língua Estrangeira) temos também a 

concepção de língua como língua adicional, ILA (Inglês como Língua Adicional) ou ISL (Inglês 

como Segunda Língua) que refere ao inglês que é aprendido por imigrantes que moram em 

países em que a língua materna é a língua inglesa. Já o uso do inglês como Língua Estrangeira 

(ILE) diz respeito à língua ensinada e aprendida por falantes não-nativos em países em que a 

língua inglesa não é língua materna e em que pode haver interferência de uma outra língua, 

como no caso do Brasil (JORDÃO, 2014). 

Percebe-se que a língua estrangeira tem sempre uma conotação negativa, 

desprivilegiada em relação a todas as outras concepções. No Brasil, o uso da língua inglesa 

como língua adicional tem crescido, considerando a perspectiva de que se aprende mais do que 

uma língua estrangeira, portanto, o inglês passa a ser mais uma língua, uma língua adicional, 

como um item aditivo, guardando a possibilidade de se falar mais do que uma língua a mais, 

como o espanhol e o francês, por exemplo. 

 O ILA, portanto, tem sido usado como algo inovador, em consonância com as 

mudanças globais, em contraposição ao uso do inglês como Língua Estrangeira, que tem sido 

uma referência a algo ultrapassado, subserviente aos nativos. Todas essas nomenclaturas e 

ideias tentam aliviar as relações de poder que envolvem a língua inglesa:  

[...] pode-se aceitar a teoria da conspiração que diz que houve uma intencionalidade 

de usar a língua inglesa para a dominação, mas o pressuposto de que tal intenção tenha 

sido bem-sucedida, que é frequentemente tomado como necessariamente um efeito 

desta intencionalidade, está baseado num conceito de língua como código invariável, 

de comunicação como a simples transmissão de mensagens codificadas por falantes-

ouvintes ideais em comunidades de fala homogêneas (WIDDOWSON, 2003; p. 46). 

Não há inocência quanto ao uso de uma língua seja ela qual for. A linguagem 

responsável pelo discurso é sempre intencional; não é um encadeamento de frases neutras que 

tem uma finalidade em si mesma; há sempre uma intenção que coordena as palavras. Dentre 

vários autores que já abordaram esses aspectos, Foucault, na obra “A ordem do Discurso”, 

destaca as relações de poder na linguagem:  

 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
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acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 

2012, p. 8-9). 

 

Sabemos que a língua inglesa pode estar ligada às questões de ordem política e 

econômica, seguindo exigências da globalização e suas premissas neoliberais por movimentos 

como a Internacionalização, quando esta se destina a atender a interesses do capital, regulada 

por órgão de controle como o Banco Mundial, como analisamos anteriormente. Portanto, ainda 

que haja termos que posicionem a língua inglesa como uma língua democrática, que pertence a 

todos, na qual todos podem se manifestar, não podemos perder de vista que ainda há relações 

de poder subjacentes a ela:  

Silenciá-las com o uso de termos mais neutros como ILA ou ILF pode não ser um 
caminho produtivo para diminuir as diferenças, pois oculta (ou tenta ocultar) questões 

voltadas à construção do capital cultural associado à língua inglesa em comunidades 

específicas, assim como mascara (ou tenta mascarar) o consequente posicionamento 

dos sujeitos reconhecidos como detentores ou não deste capital. A língua e as 

comunidades que se constroem nela resistem a sistematizações e formalizações 

rígidas e se ressignificam constantemente (JORDÃO, 2014; p. 27). 

 

Portanto, é importante enxergar essas relações intrínsecas ao uso e às funções da língua 

para que possamos nos posicionar diante da mesma tendo consciência de que há toda uma 

relação de poder e dominação ligado a ela, mas que podemos nos valer dessa mesma língua 

para buscar objetivos e benefícios próprios. Essa é uma consciência necessária principalmente 

aos professores de línguas que, muitas vezes, podem se sentir como peça de uma máquina do 

capital, contribuindo para preparar alunos falantes para alimentar o mundo da 

Internacionalização globalizada:  

Minha posição é a de que o professor de inglês não terá nenhuma razão para se sentir 
culpado, desde que encare sua tarefa não como alguém que alimenta e perpetua as 

desigualdades que ... a aprendizagem de uma língua estrangeira pode produzir, mas 

como alguém que está aí para empoderar o aprendiz de língua estrangeira – 

auxiliando-o a dominar a língua estrangeira em vez de se deixar ser dominado por ela. 

(RAJAGOPALAN, 2005, p. 154) 

 

O autor indiano destaca a importância do professor se posicionar e de ajudar em uma 

formação de falantes de maneira que os mesmos possam dominar a língua em todas as suas 

possibilidades, fazendo uso da mesma de forma consciente dos seus benefícios e dos interesses 

em que ela está envolvida, sem se deixar seduzir por mitos, ilusões e invenções sobre o que a 

língua inglesa pode proporcionar:  

[...] o mito de ILI despolitiza o inglês, e o faz ao não ignorar o inglês, mas sim ao falar 

dele constantemente, fazendo dele algo inocente, dando a ele uma justificativa eterna 

e natural, uma clareza não em sua descrição, mas no pressuposto de que seja um fato. 



62 
 

O mito do ILI lida não apenas com a invenção do inglês, mas com as estratégias que 

constantemente mantêm essa invenção em voga, com a repetição incansável de 

histórias e contos sobre essa coisa chamada inglês. Precisamos desinventar o inglês, 

desmitologizá-lo, e então olhar para como uma reinvenção do inglês poderá nos ajudar 

a compreender mais claramente com o que é que estamos lidando (PENNYCOOK, 

2007, p.109). 

 

Dessa forma, tão importante quanto classificar as concepções da língua inglesa como 

franca, internacional, adicional, estrangeira, é identificar as relações sociais, políticas, 

econômicas que estão em volta da aquisição de uma língua para que todos os agentes envolvidos 

no processo possam, mesmo entendendo a relação de poder do capital, buscar valer-se das 

contradições para que a língua atinja seus objetivos, para a que língua possa ser instrumento de 

comunicação livre, de conquistas, de realizações, de transformações sociais e não de obediência 

às normas estabelecidas, conforme aos moldes dos nativos, como esclarece Widdowson:  

Do ponto de vista pedagógico, Widdowson argumenta ainda que uma abordagem 

verdadeiramente centrada no aluno levaria em conta a não conformidade com regras 

convencionadas para falantes nativos, ou seja, tomaria como foco central o alcance da 

comunicação e não a aderência a normas pré-estabelecidas em contextos de língua 

nativa, até porque essa obediência provocaria efeito contrário, ou seja, levaria a uma 

não comunicação (GIMENEZ, 2013, p. 133). 

 

A democracia não só no acesso à aquisição de uma língua, mas na forma de expressão 

linguística também de cada nacionalidade, como se propõe o inglês como Língua Franca, é um 

passo relevante na busca por uma formação de línguas comprometida não apenas com a 

estrutura da língua e seu funcionamento, mas com os aspectos sociais, pessoais, simbólicos, 

que fazem com que o falante se aproprie da língua e tenha mais liberdade de demonstrar seus 

pensamentos e suas legítimas intenções, exercendo, portanto, o real sentido comunicativo de 

uma língua, como preconiza Almeida Filho (2010) ao recomendar que as tarefas no ensino de 

língua precisam estar conectadas com as reais necessidades do falante:  

 

[...] 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 língua-alvo para 

realizar ações autênticas na interação com outros falantes-usuários dessa língua. 

(FILHO, 2010, p. 36) 

 

Percebemos, então, que os conceitos, as concepções da língua bem como o 

entendimento das relações sociais, políticas, econômicas afetam diretamente a maneira como 

ela é pensada, falada e ensinada, ou seja, essa formação de falantes conscientes do papel da 

língua no mundo e na sua realidade necessita de uma metodologia que promova essa postura, 

esse posicionamento. No entanto, nem sempre a escolha de uma metodologia é, de fato, 
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pensada, mas poderemos verificar que ela pode determinar o tipo de falante e, 

consequentemente, a sociedade que formamos. Essas possibilidades metodológicas ficarão 

mais claras a seguir. 

 

3.2 Metodologias do Ensino de Língua Inglesa e suas características 

 

Inicialmente, após abordarmos as concepções da língua inglesa, é importante 

entendermos que existe o papel formador de uma língua o qual se refere a capacidade de 

enxergar no outro não só uma língua diferente, mas uma cultura diferente também, respeitando 

suas particularidades e, para tanto, as concepções da língua são relevantes tais como ver a língua 

inglesa como Língua Franca (ILF); Língua Internacional (ILI); Língua Adicional (ILA); Língua 

Estrangeira (ILE), entendendo suas funções. E uma outra perspectiva da língua é o seu papel 

instrumental que tem mais a ver com a capacidade técnica do indivíduo em se comunicar, diz 

respeito mais ao lado metodológico: 

Entendemos que o papel formador da língua adicional se relaciona com o 

desenvolvimento da capacidade do indivíduo de ver e entender o outro por meio de 

outra língua e cultura, enquanto o papel instrumental ou funcional da língua adicional 

está mais relacionado ao desenvolvimento da capacidade do indivíduo de usar essa 

língua para se comunicar, acessando e produzindo informação nesta. (FINARDI & 

PORCINO, 2014, p. 113-114)  

 

Assim, como já vimos algumas definições e contrapontos a respeito das concepções da 

língua inglesa, entendendo a sua importância na construção da aquisição da língua, vejamos 

algumas descrições e características dos principais métodos do ensino de língua inglesa até 

hoje, destacando o papel do professor e do aluno e destacando também a proposta de pós-

método e da metodologia mais aceita hoje para a promoção da Internacionalização em todos os 

países, inclusive no Brasil. 

A metodologia mais antiga de ensino de línguas é a Abordagem de Gramática e 

Tradução, utilizada entre os anos de 1840 a 1940 e que tinha como principais características: a) 

o principal objetivo era aprender uma língua para fins literários ou em benefício próprio para o 

desenvolvimento intelectual; b) o estudo da língua se dava por regras gramaticais e tradução de 

sentenças; c) leitura e escrita eram as habilidades principais; d) o vocabulário era baseado nos 

textos e era ensinado nas duas línguas por memorização; e) a gramática era ensinada de forma 
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dedutiva; f) o professor era aquele que expõe as regras e o nativo é meio de instrução para fazer 

comparações e explicar itens (RICHARDS & ROGERS, 2001). 

Acreditava-se que, através desse método, o aprendiz desenvolvia processos cognitivos 

complexos que o levavam a um amadurecimento intelectual. Não havia nenhuma priorização 

da fala. O livro era fundamental para desenvolver as principais habilidades que eram a leitura 

e a escrita, conhecendo as estruturas da língua estrangeira e comparando-a com a língua materna 

(LARSEN-FREEMAN, 2000). O papel do aluno era passivo, já que o mesmo só recebia as 

exposições do professor e o papel do professor era ativo pois o mesmo expunha as regras 

gramaticais e o vocabulário. 

Ainda no século XIX, paralelo à Abordagem de Gramática e Tradução, alguns autores 

começaram a construir uma nova metodologia a partir da observação da aprendizagem de língua 

pelas crianças, entendendo que o método de línguas precisava ser algo mais natural, que deveria 

acontecer na língua-alvo, sem traduções e, assim, nasceu o Método Direto que tinha como 

características: a) instruções em sala apenas na língua-alvo; b) somente o vocabulário do dia 

era ensinado; c) a comunicação oral era construída progressivamente, dependendo da troca de 

perguntas e respostas entre o professor e o aluno; d) a gramática era ensinada indutivamente; e) 

o vocabulário era demonstrado através de objetos ou de associações; f) havia correção da 

pronúncia e de erros gramaticais de forma enfática (RICHARDS & ROGERS, 2001). 

O Método Direto, portanto, destacava-se pelo foco na oralidade, apesar de propor a 

interação entre as quatro habilidades. Havia uma lista de exigências em relação ao professor a 

respeito do que ele nunca poderia fazer. Por tamanha exigência e por posicionamentos duros, o 

método foi pouco difundido e houve pouca adesão por parte das instituições e dos professores 

(LEFFA, 1988). O método era muito centrado no professor e o aluno tinha um papel bastante 

passivo. 

A partir da década de 20, houve um entendimento de que a metodologia de ensino 

deveria ser algo mais prático e, então, houve uma combinação entre a Abordagem de Gramática 

e Tradução e o Método Direto que deu origem à Abordagem de Leitura a qual caracteriza-se 

por ter o enfoque na leitura de textos, destacando as regras gramaticais e vocabulário. Foi uma 

abordagem muito usada nas escolas secundárias nos Estados Unidos até o final da Segunda 

Guerra Mundial (RICHARDS & ROGERS, 2001). Método ainda centrado no professor e com 

aprendiz passivo. 

Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade 

de se criar um método sucinto que pudesse, rapidamente, formar pessoas fluentes em várias 

línguas, para que houvesse intérpretes, tradutores e assistentes de sala no período de guerra. 
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Dessa forma, estabeleceu-se um programa de treinamento especializado do exército, em 1942, 

no qual várias universidades estavam envolvidas. 

 O treinamento durou dois anos, mas não houve um embasamento teórico. Assim, a 

partir de contribuições de linguistas estruturalistas da universidade de Michigan e das novidades 

da psicologia behaviorista de Skinner, nasceu a Abordagem Audiolingual (RICHARDS & 

ROGERS, 2001). Essa abordagem tem muita ênfase na oralidade, especialmente na pronúncia 

que é aperfeiçoada pelo uso dos drills, exercícios de repetição. Aqui, a aprendizagem se dá pelo 

estímulo e resposta a qual é reforçada quando está correta, ou seja, erros não são aceitos 

(LARSEN-FREEMAN, 2000). 

A Abordagem Audiolingual esteve no auge entre as décadas de 50 a 70, mas, para alguns 

autores, ela durou bem mais, durou até a década de 90 e pode estar viva até hoje com outras 

características (LYRIO, 2012). A grande crítica à metodologia é que, por haver muitas 

repetições de estruturas prontas, os aprendizes não conseguiam se comunicar em situações reais. 

Por outro lado, essa abordagem trouxe um grande ganho tecnológico com o laboratório de áudio 

para interação entre professor e aluno e aluno com aluno, neste caso, o professor deixa de ser o 

centro e o ensino passa a ser o ponto principal (BORGES; PAIVA, 2011). 

O uso desses laboratórios de áudio deu origem ao uso de laboratório de computadores 

para implementar uma Aprendizagem de Língua Mediada por Computador (CALL- Computer-

Assisted Language Learning), que era um programa de computador que elaborava exercícios 

gramaticais e de vocabulário com correção automática. Tudo ainda baseado nos princípios 

behavioristas (LEFFA, 2006). 

Após esse período, com o surgimento das ideias do gerativismo-transformacional de 

Chomsky, com a psicologia humanística-cognitivista de Carl Rogers; a Sugestologia de 

Lozanov; o Método de Aprendizagem por aconselhamento por Curran; as hipóteses de 

aquisição de Krashen fomentaram o nascimento de uma metodologia mais voltada para a 

comunicação com uma concepção de língua voltada para a prática social, capacitando os 

aprendizes para a comunicação em situações reais (LYRIO, 2012). 

Assim, primeiramente, surgiu o Nocional-funcional, baseado em aspectos linguísticos 

relacionados à psicolinguística, à sociolinguística e à pragmática, uma prefiguração da 

metodologia que estava por vir, a Abordagem Comunicativa. Essa é a metodologia ainda que é 

a mais utilizada até hoje (FINARDI & PORCINO, 2014).  

A Abordagem Comunicativa, nascida na década de 60, consiste em uma abordagem 

mais voltada para a habilidade oral com foco na competência comunicativa e tem a seguintes 

características: a) diálogos centrados nas funções comunicativas e não na memorização; b) 
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contextualização é uma premissa básica; c) a aprendizagem da língua tem foco em atividades 

significativas com fim na comunicação; d) a competência comunicativa é o objetivo principal, 

a habilidade de utilizar a língua de forma efetiva e apropriada; e) a variedade linguística é o 

conceito central para escolha de material; f) a tentativa para se comunicar deve ser encorajada 

desde o início; g) a escrita e a leitura podem ser iniciadas desde o primeiro dia; h) a 

aprendizagem deve se dar na língua-alvo, mas a tradução pode ocorrer quando necessário, 

quando houver benefício do aprendiz (RICHARD & ROGERS, 2001). 

De acordo com Larsen-Freeman (2000), após a expansão da Abordagem Comunicativa, 

outras abordagens afins surgiram como subitens da Abordagem Comunicativa, tais como: o 

Inglês para fins específicos (ESP- English for Specific Purposes), que privilegia as necessidades 

dos alunos; o Ensino Baseado em Tarefas, que tem como foco a solução de tarefas de forma 

comunicativa, fazendo que com que o aprendiz utilize a língua em situações reais; a Abordagem 

Participativa, baseada nas perspectivas de Freire (2008), tem foco na formação cidadã, crítica, 

estimulando a conscientização do aprendiz sobre a sociedade em que está inserido; e o Ensino 

através de Conteúdos  (CLIL- Content and Language Integrated Learning), a qual tem o 

objetivo de ensinar conteúdos através de uma língua-alvo sem ter essa última como fim, mas, 

apenas, como meio (LARSEN-FREEMAN, 2000).  

No entanto, muitos defendem que a Abordagem Comunicativa ainda é a metodologia 

mais utilizada hoje no ensino de língua inglesa e de outras línguas. Porém, desde a década de 

90, a ideia do pós-método passou a ganhar força e muitos autores passaram a defender que não 

havia um método melhor, mas que o ideal seria uma união de vários métodos mais eficientes 

(RICHARDS & ROGERS, 2001). Tal realidade favoreceu a busca por novidades, pelo uso de 

tecnologias, harmonizando as aulas virtuais com aulas presenciais, favorecendo a fase da Web 

2.0 que inaugurou fase do usuário buscar a internet como instrumento de construção de saberes 

individuais e coletivos (PAIVA, no prelo).  

Nesse sentido, acompanhando as demandas recentes da proficiência em língua inglesa, 

que tem, cada vez mais, servido aos interesses da Internacionalização, a Abordagem de 

Conteúdos Integrados tem sido indicada por muitos autores como a mais eficaz para a 

mobilidade de estudantes, para as ações de intercâmbio de alunos e de conhecimentos, para a 

operacionalização dos ditames da Internacionalização.  

A Abordagem de Ensino por Conteúdos (CLIL – Content and Language Integrated 

Learning) foi criada por David Marsh, na Finlândia, em 1994 (MEYER, 2010). Tal metodologia 

pode ser conceituada pelo próprio Marsh (1994; p. 12): “CLIL se refere às situações em que os 

conteúdos, ou parte dos conteúdos, são ensinados em uma língua estrangeira com um objetivo 
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duplo, a aprendizagem de conteúdos conjuntamente com a aprendizagem de uma língua 

estrangeira”.12 

Coyle, Hood e Marsh explicam um pouco mais sobre o conceito dessa metodologia:  

CLIL é uma abordagem educacional com foco duplo, onde uma língua adicional é 

utilizada para o ensino e aprendizagem tanto de língua quanto de conteúdo. Isto é, no 

processo de ensino/aprendizagem, existe um foco não apenas no conteúdo, e não 

apenas na língua, ambos estão interligados. Mesmo se a ênfase for maior em um do 

que em outro em um determinado momento. CLIL não é uma nova forma de ensino 

de línguas, também não é uma nova forma de ensino de conteúdo. É uma fusão 

inovadora de ambos. (COYLE, HOOD & MARSH, 2010, p. 1) 

 

Observamos, portanto, que a abordagem propõe dar ênfase tanto no conteúdo quanto na 

língua, no entanto, não tem foco na última, mas a mesma é adquirida por ser meio de 

aprendizagem de algum conteúdo diverso. Tal dinâmica assemelha-se à educação bilíngue que 

tem proposta com os mesmos objetivos de integração de conteúdos e linguagem (Gajo, 2007).  

Essa é uma concepção comum a todos, no entanto, existem vários modelos de 

abordagem CLIL, há várias formas de aplicação dessa metodologia que se modificam de acordo 

com a região em que é adotada, o que reafirma o fato de que a língua inglesa, por exemplo, não 

é uma propriedade de americanos e britânicos, mas uma língua mundial, franca, internacional 

que se adapta às políticas e objetivos de diferentes países, como colocado no item anterior dessa 

pesquisa:  

Devido à sua natureza prática e flexível, CLIL pode ser incorporado em diferentes 

tipos de escolas: públicas e/ou particulares. A diversidade de abordagens pode ser 

observada através de uma variedade de modalidades. No que diz respeito à idade dos 

alunos, as experiências vão desde o jardim de infância ao nível secundário de 
educação. CLIL pode ser usado por determinados períodos de tempo, como tarefas no 

currículo escolar e da estrutura educacional ou implementado como disciplinas 

opcionais nas escolas de nível secundário. Conteúdos, módulos e projetos, tudo pode 

ensinado por meio de CLIL (MARSH & LANGÉ, 2000, p. 84). 

 

Portanto, a metodologia se propõe como um caminho versátil para fazer aprender uma 

língua e conteúdos em qualquer nível de ensino, reunindo em uma metodologia várias outras, 

como ressalta Papaja (2014, p. 3): “Content and Language Integrated Learning (CLIL) é um 

termo que se refere a uma dúzia ou mais de abordagens educacionais (e. g. imersão, educação 

bilíngue, educação multilíngue”. 

Podemos perceber, portanto, que as vantagens da Abordagem de Ensino por Conteúdo 

(CLIL) são significativas e trazem aspectos agregadores às metodologias de ensino de línguas 

                                                             
12 CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual 

focus aims, namely the learning of content and the simultaneous learning of a foreign language. (Marsh, 1994, 

p.12) 
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já postas até o momento, prometendo uma formação mais completa na perspectiva das novas 

exigências mundiais. No entanto, é necessário considerar as desvantagens, os pontos que 

precisam ser melhorados, especialmente nas políticas de línguas que determinam o ensino de 

línguas em cada país do globo, o que influencia na formação dos professores, na escolha do 

material didático, na oferta de programas de Internacionalização, por exemplo.  

Dentro da esfera da educação brasileira, especialmente em relação à metodologia 

utilizada pelas escolas públicas, há uma discrepância clara em relação a situação linguística 

vividas pelos estudantes brasileiros em relação à situação linguísticas dos estudantes de outros 

países, principalmente dos países da Europa, onde a abordagem CLIL é mais utilizada hoje, 

considerando que, nas escolas públicas brasileiras, há o ensino de um inglês dentro dos aspectos 

da abordagem de gramática e tradução, com base gramatical e com ênfase na habilidade de 

leitura, sem exigência da oralidade, o que resulta na baixa porcentagem da população falante 

de língua estrangeira, especialmente, da língua inglesa e uma formação precarizada dos 

professores de línguas (COUNCIL, 2015).  

Tais diferenças entre a situação linguística brasileira e a situação linguística de outros 

países que já adotaram a Abordagem de Ensino por Conteúdo fazem com que a implantação de 

tal abordagem no Brasil seja relativizada, já que são necessárias várias mudanças para que a 

mesma pudesse, de fato, ser operacionalizada. Talvez, seja necessária uma travessia, um 

preparo melhor de alunos e professores em relação aos conhecimentos e habilidades básicas das 

línguas estrangeiras para que a abordagem CLIL pudesse ganhar espaço. Vejamos melhor como 

se encontra a situação brasileira em relação ao ensino de língua inglesa a seguir.  

 

3.3 O Ensino de Língua Inglesa no Brasil e as Metodologias em Uso 

 

A realidade do ensino de língua inglesa no Brasil é bem diversa, com variedades de 

situações linguísticas e com a prevalência da abordagem de gramática e tradução, além de uma 

política de línguas ainda incipiente e não alinhada, mas que já atende apelos dos organismos 

internacionais por conta da necessidade mundial de Internacionalização13. Historicamente, o 

                                                             
13 De acordo com Thiesen (2019), a equipe de estratégia para a área de educação do Banco Mundial formulou, 

recentemente, um texto intitulado “Aprendizagem para todos: investir nos conhecimentos e competências das 

pessoas para promover o desenvolvimento – estratégia de educação 2020”, o qual tem efeito direito na Educação 

Básica, sugerindo reformulações aos sistemas educativos para atender demandas globais. 
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que predomina até hoje, principalmente nas escolas públicas brasileiras, ainda é o ensino 

baseado na gramática e tradução 

Desde o século XVIII até meados do século XX (e até hoje na maioria das escolas de 

ensino médio) a metodologia predominante foi sempre um misto de tradução e 

gramática. Essa abordagem, calcada na ideia de que o aspecto fundamental da língua 

é sua escrita, e de que esta é determinada por regras gramaticais, teve sempre como 

objetivo principal ‘explicar a estruturação gramatical da língua e acumular 

conhecimento a respeito dela e de seu vocabulário, com a finalidade de se estudar sua 

literatura e traduzir’. (SCHÜTZ, 2006; p. 76) 

 

Portanto, podemos perceber que o ensino de língua inglesa tem foco na escrita, prioriza 

a leitura e, então, enfatiza as regras gramaticais e vocabulário, o que desfavorece o ensino de 

línguas de forma plena, contemplando as quatro habilidades (leitura, escrita, compreensão 

auditiva e oralidade), fazendo com que não haja uma formação do aluno capaz de fazê-lo 

competente diante das atualizações mundiais e fazendo com que esse aluno se desinteresse pelo 

aprendizado da língua, já que não faz muito sentido para ele, o mesmo não visualiza a real 

utilidade da língua, conforme Paiva (2009, p. 32): “A língua deve fazer sentido para o aprendiz 

em vez de ser apenas um conjunto de estruturas gramaticais”. 

O ensino da gramática é necessário, mas há muito mais a ser aprendido ao se trabalhar 

uma língua, como vimos na Abordagem de Ensino por Conteúdo, que trata de aspectos 

comunicativos e culturais, além dos aspectos linguísticos e, como também outras abordagens 

podem priorizar, como no caso da Abordagem Comunicativa, que tem foco na oralidade e que 

tem estratégias para que o aluno possa construir as estruturas linguísticas baseadas nos 

contextos reais (RICHARDS & ROGERS, 2001). 

Segundo Lima (2011; p. 159), há um descaso em relação ao ensino de língua estrangeira 

no Brasil: “É público e notório o descaso com que o ensino de línguas estrangeiras sempre foi 

tratado nas escolas brasileiras, principalmente naquelas da rede pública, apesar das leis, das 

resoluções e das diretrizes publicadas no intuito de reverter – ou não – essa situação”.  

Há, portanto, algumas situações problemáticas que definem esse descaso tais como as 

leis tardias, espaças e diversas sobre o direcionamento curricular em relação à língua 

estrangeira, e em consequência, percebemos a precária formação de professores e a não clareza 

em relação às metodologias adequadas para uma formação de falantes e não apenas de leitores, 

cumprindo assim não só uma formação de acordo com as exigências internacionais, mas 

preparando, acima de tudo, o aluno para superar as adversidades e buscar a sua emancipação.  

É sabido que as políticas curriculares brasileiras estão a serviço dos organismos de 

controle, são resultados das demandas de interesse comum entre o Estado e o mercado. Dessa 
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forma, a partir da década de 90 especialmente, organismos como UNESCO, UNICEF, PNUD 

e BID passaram a orientar a formulação de políticas curriculares dos sistemas educacionais de 

seus signatários e assim, no Brasil, grandes transformações aconteceram em documentos 

voltados para a área de educação, como a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9394/1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998): 

[...] o caldo de cultura que orientou a formulação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio e, posteriormente, da Educação Profissional, na época de 

FHC foi constituído a partir do discurso do Governo Federal influenciado por 

entidades internacionais e por publicações como o Relatório Delors e a Cepal 

(Comissão Econômica para a América Latina). Ambos os documentos enfatizaram 
tanto a difusão do progresso técnico quanto a coesão social. Acrescento que nessa 

mesma direção caminhou a formulação dos chamados Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), processo que contemplou todas as etapas de modalidades da 

Educação Básica. (THIESEN, 2019, p. 12) 

 

Recentemente, outros documentos foram elaborados para atender, mais uma vez, aos 

apelos neoliberais tais como as Organizações Curriculares do Ensino Médio OCEM-LEM 

(2006) que já trouxe uma proposta um pouco mais avançada em relação à LDB e aos PCNs, 

enfatizando a importância de trabalhar com letramento crítico e digital, integrando todas as 

habilidades de uma língua. Mais recente ainda, temos a BNCC e a medida provisória 746/2016, 

convertida na Lei 13 415/2017, que propõe um novo Ensino Médio: 

Com o governo de Michel Temer, verifica-se abertura ainda maior com efeitos 
concretos na Educação Básica. São exemplos: a Medida Provisória no 746/2016, 

agora convertida na Lei n 13.415/2017, que instituiu o chamado Novo ensino médio 

– prescrição claramente inspirada em modelos de países europeus e norte-americanos; 

além da proposição da terceira versão do texto da Base Nacional Comum Curricular, 

que notadamente atende aos requerimentos estrangeiros de centralização curricular e 

assume o currículo por competências como eixo central. Ambas as iniciativas têm 

visível alinhamento às demandas da internacionalização (THIESEN, 2019, p. 12) 

  

É perceptível o engendramento da educação brasileira em acordo com as exigências 

mundiais, neoliberais e assim, as políticas de línguas, as orientações curriculares voltadas para 

o ensino de línguas são diretamente afetadas, o que fica claro quando percebemos a 

preocupação com as ações de Internacionalização e consequentemente com as metodologias de 

ensino de línguas que atendam essa necessidade. Assim, as orientações quanto ao ensino de 

línguas no Brasil passaram por algumas fases desde a previsão baseada no enfoque do 

desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita, presente nos PCNs, por exemplo, até a 

BNCC atual que orienta para uma formação de falantes que consigam perceber a língua com 

suas experiências e realidades sociais:  
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A língua inglesa, prevista na BNCC (BRASIL, 2017), como idioma obrigatório a ser 

ensinado no Ensino Fundamental II, pode, também, ser considerado um elemento de 

demanda social, visto que o uso desta língua permite interação e mobilidade em um 

mundo social globalizado, no qual as fronteiras são, cada vez mais, tênues e 

ampliadas. Com isso, o estudo da língua inglesa contribui para o exercício da 

cidadania na medida em que amplia o repertório cultural e linguístico dos estudantes. 
(FISTAROL & WENDERLICH, 2019, p. 352-353) 

  

Podemos verificar que há uma obrigatoriedade diferente na BNCC, já que antes havia 

uma previsão baseada na Resolução CNE/CEB 7/2010 e também na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de que era obrigatória a oferta de uma língua estrangeira a partir do 6º ano e que 

a escolha ficaria por conta da comunidade escolar. Já a BNCC traz expressamente a oferta 

obrigatória da língua inglesa no Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, e a Lei 13.415/2017 

referente ao Ensino Médio prevê a oferta obrigatória da língua inglesa como componente do 

núcleo de formação básica. Além disso, percebemos que a BNCC tem um apelo muito forte 

para a integralização das habilidades da língua, considerando também os aspectos culturais:  

É imprescindível dizer que esses eixos, embora tratados de forma separada na 

explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados nas práticas sociais de usos da 
língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas situações de aprendizagem propostas 

no contexto escolar. Em outras palavras, é a língua em uso, sempre híbrida, polifônica 

e multimodal que leva ao estudo de suas características específicas, não devendo ser 

nenhum dos eixos, sobretudo o de conhecimentos linguísticos, tratado como pré-

requisito para esse uso (BRASIL, 2017, p. 243). 

 

É possível perceber que há um alinhamento das orientações trazidas aqui na BNCC com 

as próprias características da Abordagem de Ensino por Conteúdo (CLIL) referendada, por 

vários autores, como metodologia adequada para trabalhar a Internacionalização, já que agrega 

aspectos culturais à aprendizagem de uma língua estrangeira e possibilita ao estudante a 

liberdade de uso ao falar a língua inglesa, entendo a mesma como língua franca, internacional, 

que admite os sotaques e pronúncias diferentes ao redor do mundo, como vimos no item anterior 

dessa pesquisa e que está prevista no fragmento acima da BNCC quando aponta o uso híbrido, 

polifônico e multimodal da língua. 

Importante ressaltar essa europeização do currículo brasileiro expresso na BNCC, 

atendendo às propostas suscitadas desde o Processo de Bolonha, já citado neste trabalho, para 

uma expansão da língua inglesa e para Internacionalização das Instituições de Ensino pelo 

mundo a fim de garantir um mercado educacional e expandir seus parâmetros de controle 

científicos e tecnológicos, realizando, de fato, a transnacionalização, sobreposição de uma 

cultura sobre outras: 
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Sobre as influências dos organismos transnacionais e, particularmente, sobre o 

Processo de Bolonha, Morgado (2009) faz importante advertência, marcando que, no 

domínio curricular, a tendência tem sido a progressiva europeização do currículo. 

Aliás, um forte movimento verificou-se atualmente no Brasil com a proposição de 

uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) inspirada nos ideários de 

centralização curricular de base internacional. Morgado chama a atenção para a 

possibilidade de enfraquecimento das territorialidades curriculares nacionais em favor 

de um conhecimento escolar internacional regulado (THIESEN, 2019) 

 

Importante perceber que os avanços nas políticas educacionais relacionadas às línguas, 

mas é relevante perceber também que são avanços para atender objetivos de mercadorização, 

metas e parâmetros determinados pelos órgãos de controle dos países anglófonos. Entender 

esses ditames é fundamental para aproveitar-se das contradições e para propor caminhos 

diferentes. 

É fato que a língua inglesa é a língua que mais se expandiu nas últimas décadas por 

vários campos como a ciência, os negócios, a tecnologia e o lazer, por exemplo: 

O inglês é uma epidemia que contamina 750 milhões de pessoas no planeta. Essa 

língua sem fronteiras está na metade dos 10.000 jornais do mundo, em mais de 80% 

dos trabalhos científicos e nos jargões de inúmeras profissões, como a informática, a 

economia e a publicidade. (PAIVA, 2005; p. 10) 

 

É uma realidade também o fato de que as formas de ensinar línguas estrangeiras são 

dinâmicas, mudam ao longo do tempo para atender as necessidades e interesses de cada época. 

É vigente que a modernidade e os avanços científicos e tecnológicos que são movimentados 

pela globalização e pela urgência de rápida informação trouxeram novos desafios à formação 

de falantes de línguas estrangeiras, especialmente, da língua inglesa.  

Portanto, é necessário que os processos de ensino e aprendizagem de línguas nas escolas 

públicas brasileiras acompanhem as mudanças mundiais, o que impacta diretamente na política 

de línguas, no jeito de realizar as aulas, nos materiais utilizados, na forma de planejamento. 

Uma realidade que requer a participação de todos os envolvidos neste processo em um 

alinhamento de ideias a respeito dessa necessidade de atualização da nossa metodologia e das 

nossas concepções de língua:  

Existe uma diversidade extraordinária de modos de ensinar e aprender inglês no 
mundo inteiro, mas algumas ortodoxias claras surgiram. ‘Inglês como Língua 

Estrangeira’ tem sido a ortodoxia dominante na segunda metade do século 20th, mas 

parece estar cedendo espaço a uma nova ortodoxia, mais adequada às realidades do 

inglês global. (GRADDOL, 2006, p. 82) 

Tal adaptação às exigências mundiais nos faz obedientes aos ditames do capital sim, já 

que correspondemos às demandas dos organismos transnacionais, mas pode preparar melhor os 

estudantes para viver num mundo globalizado, contemplando uma política de línguas que 

busque cumprir o seu papel formador o qual tem o objetivo de capacitar os estudantes para se 
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compreenderem no meio em que vivem e compreenderem os outros nos seus ambientes e que 

busque cumprir também o seu papel instrumental que diz respeito ao desenvolvimento da 

capacidade de usar a língua para se comunicar (FINARDI; PORCINO, 2014). 

Vejamos como o ensino de língua acontece na realidade do Instituto Federal de 

Maranhão. 

 

3.3.1 Breve Perfil Metodológico para Ensino de Línguas no Instituto Federal do Maranhão

  

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional que orienta as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão dos Institutos Federais ao longo de quadriênios, descrevendo a 

identidade, as especificidades e os objetivos da Instituição nesse período, não encontramos 

referências em relação à formação de uma política de línguas dentro do PDI (2014-2018) do 

Instituto Federal do Maranhão, como já citamos anteriormente no item sobre a 

Internacionalização no IFMA neste trabalho, no qual verificamos pontuações tímidas com foco 

na mobilidade acadêmica internacional apenas.  

Até então, nesse quadriênio de 2014-2018, havia um cenário nacional no qual muitas 

mudanças aconteceram em relação à Internacionalização, já que de 2013 a 2016 foram anos de 

ouro do Programa Ciências sem Fronteiras o qual promoveu várias ações, dentre elas, ações 

voltadas para ensino de línguas como o Inglês sem Fronteiras numa tentativa de amenizar as 

deficiências dos estudantes em relação à língua inglesa a fim de prepará-los para a mobilidade 

internacional.  

Nesse período, houve turmas pontuais no IFMA, com aulas de inglês para os alunos 

intercambistas, promovidas pela então Assessoria de Relações Internacionais (ARINT) que 

hoje é Diretoria de Relações Internacionais (DIRI). No entanto, nos cursos técnicos e do ensino 

superior, apesar do IFMA adotar a abordagem de Inglês para Proposições Específicas (ESP – 

English for Specific Purposes), que tem base na Abordagem Comunicativa e, portanto, tem foco 

na oralidade também, mas a formação acaba acontecendo mais quanto à habilidade de leitura, 

o que não garante a formação de falantes da língua, necessitando de turmas específicas em 

Centro de Idiomas para que a oralidade seja, de fato, trabalhada de forma mais específica.  
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Neste presente ano, foi elaborado o PDI do quadriênio 2019-202314 para o IFMA, o qual 

trouxe grandes considerações e objetivos em relação à Internacionalização em um tópico em 

destaque chamado “Diretrizes para Internacionalização” dentro do item sobre Políticas 

Educacionais, descrevendo as ações principais e dentre elas a implantação de Centro de Idiomas 

pelos campi. O tópico inicia citando o Fórum de Relações Internacionais dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia, juntamente com a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC/MEC que foi lugar de elaboração de um documento com o título 

“Política de Relações Internacionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia”, o qual procurou atender às orientações de declarações da UNESCO, do 

MERCOSUL e da própria SETEC/MEC. 

Dentre as dez estratégias consideradas fundamentais para o desenvolvimento da 

Internacionalização, a do item número oito trata especificamente do fomento à prática de 

idiomas e de intercâmbio cultural /centro de idiomas: 

As Relações Internacionais se estabelecem por meio da comunicação em diversos 

idiomas, o que torna o conhecimento de línguas estrangeiras fundamental. Assim, é 

necessária a criação de Centros de Idiomas que assegurem o desenvolvimento de 

competências e habilidades nas línguas de maior interesse comunitário e/ou 

institucional, bem como o ensino de Português para estrangeiros. Na organização 
desses Centros de Idiomas, que beneficiarão tanto a comunidade interna como a 

comunidade externa, poderão ser estabelecidas parcerias com diversas instituições 

nacionais e/ou internacionais. (PDI 2019-2013, p. 70) 

 

Percebemos, portanto, que há um objetivo claro do IFMA em relação ao ensino de 

línguas no sentido de promover a implantação de Centro de Idiomas para formar falantes, 

certamente, já que a abordagem de ensino no Centro de Idiomas, apesar de não ser sugerida no 

documento, é a que possibilite o desenvolvimento de todas as habilidades de uma língua, 

possivelmente a Abordagem Comunicativa, que é utilizada, por exemplo, nos Centros de 

Idiomas do campus de Bacabal15 e no campus de Caxias16.  

Há um documento orientativo de implantação dos Centro de Estudos, Ensino e Pesquisa 

da Linguagem – CEPELI, elaborado pela Diretoria de Relações Internacionais – DIRI, um 

núcleo sistêmico responsável por várias ações linguísticas dentre elas a operacionalização do 

Centro de Idiomas nos campi:  

Diante do contexto apresentado, nacional e localmente, a criação do Centro de 

Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem - CEPELI, como projeto institucional, de 

fato, justifica-se da necessidade urgente de articular, coordenar e incentivar as 

experiências isoladas dos campi na promoção do ensino de idiomas. O CEPELI 

resgata experiências anteriores, no entanto, surge norteado pelos princípios da 

                                                             
14 PDI 2019-2023, disponível no site do IFMA: <https://portal.ifma.edu.br/novopdi/> 
15 De acordo com o projeto de implantação do Centro de Idiomas do IFMA/campus Bacabal, 2017. 
16 De acordo com o projeto de implantação do Centro de Idiomas do IFMA/campus Caxias, 2016. 

https://portal.ifma.edu.br/novopdi/
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internacionalização, considerando um escopo conceitual maior, que rege a concepção 

e as políticas de linguagem contemporâneas no país. (DIRI, 2016, p. 11) 
 

 

Neste documento constam várias orientações para a implantação do Centro de Idiomas 

desde uma estimativa a respeito de recursos humanos, orçamentários e de infraestrutura que os 

campi devem disponibilizar para implantação do projeto, a previsão de aquisição de livros, 

ofertas de cursos, seleção de alunos até o levantamento de demandas internas e externas, além 

do planejamento das aulas, mas não há uma sugestão metodológica, apesar da Abordagem 

Comunicativa ser a mais utilizadas nos Centros vigentes no IFMA. 

Podemos depreender que, se há uma orientação para implantar Centro de Idiomas para 

desenvolver as habilidades linguísticas dos estudantes na Instituição, é porque não há a 

intenção, neste momento, de modificar as matrizes curriculares em relação à língua inglesa já 

que essa seria uma ação que exigiria muitas mudanças de ordem estrutural, de investimento, de 

contratação de professores, material didático bem como do funcionamento das próprias aulas a 

depender da metodologia adotada. O próprio documento de implantação dos CEPELIs aponta 

a fragilidade da metodologia de ensino de língua da Rede Federal como um todo:  

 

A proposta de criação dos Centros de Línguas da Rede Federal, inicialmente, tem por 

objetivo nortear as ações no que se refere às estratégias de internacionalização, 

fundamentada na necessidade de se criar um instrumento administrativo para atender 

à lacuna metodológica existente no processo ensino e aprendizagem de línguas no 

Brasil, principalmente na Rede Federal de EPCT (DIRI, 2016, p. 10). 

 

Portanto, podemos compreender que há pelos menos dois tipos de metodologia no 

Instituto Federal do Maranhão em relação ao ensino de línguas estrangeiras: uma utilizada nos 

cursos regulares, voltada para o inglês para fins específicos, mas que, na prática, privilegia o 

ensino voltado para a leitura, apesar da metodologia prever o uso da oralidade; e uma voltada 

para os Centros de Idiomas, que é a Abordagem Comunicativa, apesar de não ser oficialmente 

sugerida, a mais utilizada nos Centros em funcionamento.  

Em geral, nas escolas públicas, apesar das recentes modificações metodológicas 

presentes nos documentos oficiais, trabalha-se a abordagem de gramática e tradução, como já 

vimos no tópico anterior. Nas escolas técnicas profissionais, a orientação é trabalhar o inglês 

instrumental, uma versão incompleta do Inglês para Proposições Específicas (ESP) que se 

caracteriza por enfatizar a habilidade de leitura, escrita além de práticas comunicativas, de 

acordo com a necessidade, em uma área específica, particular: 
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Para entender a língua e as funções que ela desempenha, precisamos compreender 

como ela é utilizada em contextos particulares, identificando os propósitos e 

participantes que colaboram integralmente para o desenvolvimento de produtos e 

processos comunicativos particulares (HYLAND, 2006; p. 386). 

 

O Inglês para Proposições Específicas é uma metodologia muito apropriada para 

ambientes científicos específicos, chegou ao Brasil na década de 80, através de um estudo e 

proposta de ensino da PUCSP, e tinha o foco no trabalho com estratégias de leitura de textos 

em inglês, sendo as aulas ministradas em português, especialmente para o público universitário 

que precisava entender textos acadêmicos específicos e que só se encontravam em língua 

inglesa (HUTCHINSON E WATERS, 2006). 

Essa metodologia nasceu a partir de necessidades apresentadas após um mundo pós-

guerra; com novos estudos na área da Linguística, demandando um entendimento do aprendiz 

de áreas específicas, o que fez com que o ensino de línguas deixasse de ser descritivo, focado 

em regras gramaticais, passando a enfatizar o uso real da língua de forma comunicativa. Assim, 

passou-se a ter dois tipos: Inglês para Propósitos Ocupacionais e Inglês para Propósitos 

Acadêmicos. O primeiro para trabalhar com áreas profissionais e o segundo para trabalhar com 

o mundo científico (ROSA; FURLAN; NAVARRO, 2016). 

Com o passar do tempo, com grande expansão da ciência, tecnologia e do comércio 

entre os países, as necessidades acadêmicas e profissionais foram mudando especialmente para 

atender às demandas do capital, como já abordado neste trabalho, nascendo novas exigências 

no campo linguístico, o que nos faz repensar se essa abordagem ainda atende às demandas 

atuais: 

Embora o processo de internacionalização das universidades tenha contribuído para 

enfatizar a necessidade do uso do inglês como meio de instrução, aulas de cursos de 
graduação e pós-graduação ministradas em inglês ainda podem representar uma 

realidade distante no contexto brasileiro. No entanto, a procura por cursos de inglês 

no ambiente acadêmico tem sido intensificada, o que revela a necessidade de 

refletirmos acerca da oferta de aulas com foco no IPA. Certamente o investimento em 

pesquisas e práticas pedagógicas para o ensino-aprendizagem de IPA em contexto 

nacional é factível e merece atenção (ROSA; FURLAN; NAVARRO, 2016, p. 29). 

 

É verdade que essa abordagem de ensino, priorizando fins específicos, trabalha as 

habilidades voltadas para o entendimento de textos específicos como leitura e produção escrita, 

mas preocupa-se também com as práticas comunicativas da área específica trabalhada, no 

entanto, o questionamento sobre se tal abordagem atende aos anseios da sociedade de hoje está 

no fato de conceber-se, atualmente, a língua inglesa como língua internacional o que exige uma 

formação mais completa, no sentido de incorporar às habilidades já trabalhadas, os aspectos 

culturais e interculturais que envolvem a língua. 
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Dessa forma, dentro da realidade do Instituto Federal do Maranhão, uma instituição de 

educação profissional em que impera a oferta dos cursos técnicos de diversas áreas profissionais 

juntamente com os conhecimentos científicos, já que dispõe de um ensino integrado, que 

defende a formação integral, omnilateral, inteira do aluno, é importante considerar a 

possibilidade de rever se a metodologia de Inglês para Propósitos Específicos ainda atende às 

novas necessidades vigentes, especialmente no que tange à Internacionalização, a qual exige a 

ação de estudantes falantes de língua estrangeira e que atentem para as diversidades culturais. 

Os Centros de Estudo, Pesquisa e Extensão da Linguagem - CEPELIs já existentes na 

Instituição ajudam substancialmente nessa formação de falantes em língua inglesa, 

principalmente, mas em Espanhol, em Francês, em Libras também através dos Centros de 

Idiomas. Uma prova dessa situação está na aprovação de alunos em editais voltados para ação 

de Internacionalização. Boa parte dos alunos aprovados são de campi que têm algum trabalho 

com formação para falantes, como aconteceu no edital de seleção de alunos para intercâmbio 

de pesquisa no Instituto Politécnico em Porto/Portugal, edital da PRPGI - Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, nº 51 de 8 de março de 2019. 

O processo de seleção consistia em três etapas, sendo a entrevista em inglês a última 

etapa dessas três. Das 15 vagas ofertadas pela PRPGI, 13 vagas foram ocupadas por alunos dos 

campi da capital maranhense, sendo 12 alunos do campus Monte Castelo e 1 do campus Centro 

Histórico e apenas duas vagas foram ocupadas por alunos do interior, uma para o campus Caxias 

e outra para o campus Bacabal. Todos os campi citados têm turmas de inglês para formação de 

falantes em Centro de Idiomas ou Programas contínuos de idiomas.  

Esse resultado mostra como o uso de uma metodologia que forme falantes em língua 

inglesa, em especial, de fato faz a diferença quando se trata de aferir as habilidades 

comunicativas, oportunizando aos alunos a participação em ações de Internacionalização, a qual 

demanda a língua falada predominantemente. 

Portanto, podemos entender que é importante a discussão a respeito das metodologias 

utilizadas no Instituto Federal do Maranhão bem como na Rede Federal. Precisamos verificar 

resultados, questionar se o que está definido nos planos de curso atendem, de fato, as exigências 

atuais e mobilizar mudanças, adaptações, inovações.  

Vimos que a tendência mundial quanto ao ensino de línguas, voltado para uma 

concepção de língua como língua internacional, é o uso da Abordagem de Ensino por 

Conteúdos (CLIL) que prevê o ensino de língua estrangeira tendo o conteúdo como alvo 

principal e a língua como meio para entender esse conteúdo. Para tanto, é necessário que todos 

os professores que lecionam em uma instituição estejam preparados para lidar com o ensino de 
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uma língua, o que, no Brasil, exigiria uma transformação profunda do ensino com um todo 

desde o currículo até a formação desses professores, o que demandaria tempo e investimento 

dos professores, gestores e do Estado.    

Estimular a implantação de Centros de Idiomas nos campi do Instituto Federal do 

Maranhão, como já faz a Diretoria de Relações Internacionais (DIRI) através dos seus 

documentos e do comitê de Relações Internacionais (professores de línguas, representantes da 

Diretoria nos campi), é um passo importante para a formação de falantes ainda que não atinja a 

todos os alunos, já que a oferta de turmas nos Centros não acompanha a quantidade de alunos 

do campus.  

Aprimorar o uso da metodologia já utilizada na instituição ou discutir possíveis 

mudanças poderia ser uma das ações de formação contínua dos professores de línguas dos 

campi. Sensibilizar os gestores para ações de investimento em Internacionalização, priorizando 

a formação de falantes deve ser um esforço de todos, não só de professores de línguas e da DIRI 

já que o benefício fim envolve todos. 

 

 

4. ROTA METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

Neste tópico, apresentaremos os componentes metodológicos que nortearam esta 

pesquisa do início ao fim. Inicialmente, descreveremos um pouco sobre as características do 

método adotado, que é o método dialético de investigação, sob o olhar crítico da 

Pseudoconcreticidade de Kosik. Depois, apontaremos as etapas da pesquisa, destacando o local, 

os participantes, o instrumento de coleta e os aspectos éticos. 

 

4.1 O olhar sobre a Pseudoconcreticidade de Kosik como instrumento de investigação 

 

O filósofo tcheco Karel Kosik expõe, na sua principal obra – Dialektika Konkrétního 

(Dialética do Concreto), em 1963, o conceito de Pseudoconcreticidade. Nascido em Praga, 

capital da Tchecoslováquia, em 1926, filho de família de operários, Kosik tem uma vida de 

lutas. Desde a juventude estava envolvido em movimentos políticos, com o Partido Comunista. 

Estudou filosofia e sociologia na Universidade de Charles, em Praga, e desenvolveu vários 

pensamentos críticos a partir das leituras e interpretações das ideias de Marx (LIMA, 2011). 
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A Dialética do Concreto é uma obra crítica em que o autor destaca os problemas do 

mundo contemporâneo, direcionando sua análise de forma específica e demorada à área da 

ciência da economia política que contribui para a manutenção de um sistema global de produção 

e consumo e engendra o que Kosik chama de Pseudoconcreticidade: 

 

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum 

da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 
consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, 

constitui o mundo da pseudoconcreticidade (KOSIK, 2010, p. 15). 

 

Kosik investiga os problemas que ele acredita serem os problemas do homem no mundo 

contemporâneo, além de verificar esse mundo também. Ele trata, então, da coisificação dos 

homens e da personificação das coisas, reproduzindo seres humanos apáticos, dóceis, úteis 

economicamente (LIMA, 2011). Para tanto, o autor se esmera em se aprofundar no estudo sobre 

a técnica, a economia e a ciência para, então, conhecer o modo de estruturação da realidade 

humana e os modos de ser do homem nessa realidade para assim enxergar as práticas alienadas, 

alienantes, escondidas, mascaradas (práticas utilitárias e fetichistas) que são reproduzidas 

dentro do sistema capitalista: 

 

O mundo real não é, portanto, um mundo de objetos ‘reais’ fixados, que sob o seu 

aspecto fetichizado levem uma existência transcendente como uma variante 

naturalisticamente entendida das ideias platônicas; ao invés, é um mundo em que as 

coisas, as relações e os significados são considerados como produtos do homem 

social, e o próprio homem se revela como sujeito real do mundo social. (...) Ao 

contrário do mundo da pseudoconcreticidade, o mundo da realidade é o mundo da 
realização da verdade, é o mundo em que a verdade não é dada e predestinada, não 

está pronta e acabada, impressa de forma imutável na consciência humana: é o mundo 

em que a verdade devém. Por esta razão a história humana pode ser o processo da 

verdade e a história da verdade. A destruição da pseudoconcreticidade significa que a 

verdade não é nem inatingível, nem alcançável de uma vez para sempre, mas que ela 

se faz; logo, se desenvolve e se realiza (KOSIK,1976 p.19). 

 

Portanto, Kosik esclarece que é necessário romper com o mundo da 

pseudoconcreticidade, das práticas que nos fazem perder a liberdade e o desenvolvimento 

humano e que é preciso buscar essas respostas e soluções para os problemas humanos na própria 

realidade empírica, nas relações materiais que os homens estabelecem entre si e com o meio, 

considerando, portanto, o mundo do homem social e da sua própria consciência (LIMA, 2011). 

Assim, partindo, portanto, dessa visão crítica da Pseudoconcreticidade, que se encontra 

na perspectiva do método dialético de investigação, que tem a crítica como principal princípio, 

que busca analisar as estruturas profundas para desvelar o que está posto, é que esta pesquisa 

buscou orientar-se, procurando trabalhar, a totalidade e a contradição:  

[...] a dialética para ser materialista e histórica tem de dar conta da totalidade, do 

específico, do singular e do particular. Isto implica dizer que as categorias da 
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totalidade, contradição, mediação, alienação não são apriorísticas, mas construídas 

historicamente (FRIGOTTO, 2010, p. 84).  

 

Nesta pesquisa, portanto, buscamos explorar a temática sobre Internacionalização e 

Metodologia do Ensino de Língua Inglesa no IFMA/Bacabal e, para tanto, aplicamos 

questionários exploratórios com questões abertas e fechadas. Os resultados foram interpretados 

buscando atender a essa perspectiva da totalidade e da contradição destacada por Frigotto 

(2010) e que pode ser definida assim: 

A contradição é o próprio motor interno do desenvolvimento. Conceber uma tal 

metodologia sem contradição é praticamente incidir num modo metafísico de 
compreender a própria realidade [...] A contradição é sinal de que a teoria que a 

assume leva em conta que ela é o elemento chave das sociedades [...] A categoria da 

totalidade justifica-se enquanto o homem não busca apenas uma compreensão 

particular do real, mas pretende uma visão que seja capaz de conectar dialeticamente 

um processo particular com outros processos e, enfim, coordená-lo como uma síntese 

explicativa cada vez mais ampla (CURY, 1989, p. 27). 

 

Temos plena ciência da complexidade e da profundidade que esses conceitos envolvem. 

O método dialético e suas categorias foram escolhidos ao longo do planejamento e coleta de 

dados dessa investigação bem como na própria dissertação como gênero textual, mas é 

importante ressaltar que é um grande desafio trabalhar de forma completamente coerente com 

os pensamentos de Marx e Kosik, portanto, enfatizamos que essa é uma aproximação daquilo que, 

de fato, foi descrito, esquadrinhado, definido pelos autores em questão. 

Dessa forma, podemos afirmar que essa é uma pesquisa de caráter exploratório, quantitativa 

e qualitativa, já que no materialismo dialético não há separação: 

Tal entendimento aponta para uma visão crítica dialética de que o quantitativo e o 

qualitativo se interpenetram. Nesta visão, dizem Santos Filho e Gamboa, as duas 

dimensões não se opõem, mas se inter-relacionam como duas faces do real num 

movimento cumulativo, transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las 

uma sem a outra, nem numa separada da outra (MARQUES, 1997, p. 22 e 23). 
 

De acordo com Gamboa (2010), podemos classificar essa pesquisa como empírico-analítica 

também já que utilizamos como instrumento de coleta questionários com perguntas fechadas: 

Apresentam em comum a utilização de técnicas de coleta, tratamento e análise de 

dados marcadamente quantitativas com uso de medidas e procedimentos estatísticos. 

Os dados são coletados através de testes padronizados e questionários fechados e são 

codificados em categorias numéricas que permitem a descrição dos sujeitos através 

de um perfil, um esquema cartesiano, um gráfico, uma tabela de correlação etc 

(GAMBOA, 2010, p. 95). 

 

Além de ser uma pesquisa empírico-analítica, é crítico-dialética, sob a ótica crítica da 

Pseudoconcreticidade de Kosik, como observamos no início desse tópico. A fundamentação teórica 
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desta pesquisa bem como os resultados dos dados coletados, que serão apresentados no próximo 

item dessa pesquisa, estão sob essa perspectiva de pesquisa crítico-dialética, que pode ser descrita 

assim: “estudos sobre experiências, práticas pedagógicas, processos históricos, discussões 

filosóficas ou análises contextualizadas a partir de um prévio referencial teórico” (GAMBOA In 

FAZENDA, 2010. p. 106). 

Há, portanto, um comprometimento em buscar revelar realidades não muito claras, 

escondidas, não aparentes: 

As pesquisas crítico-dialéticas questionam fundamentalmente a visão estática da 

realidade implícita nas abordagens anteriores. Esta visão esconde o caráter conflitivo, 

dinâmico e histórico da realidade. Sua postura marcadamente crítica expressa a 

pretensão de desvendar, mais que o “conflito das interpretações”, o conflito dos 

interesses. Essas pesquisas manifestam um “interesse transformador” das situações ou 

fenômenos estudados, resguardando sua dimensão sempre histórica e desvendando 

suas possibilidades de mudanças (GAMBOA, 2010. p. 107-108). 

 

Assim, buscando entender e revelar realidades, vamos compreendendo o que fazer para 

contribuir para a transformação e emancipação social. Neste caso, vamos compreendendo como a 

Internacionalização pode ser entendida de forma a buscar dela uma maneira de emancipação, como 

o ensino de língua inglesa pode ser instrumento de transformação, procurando compreender o que 

está posto, o que está colocado pelo sistema do capital e de que forma podemos nos valer disso.  

Mais uma vez, enfatizamos que buscamos uma aproximação dessa perspectiva crítico-

dialética, tendo consciência que temos limitações para atingir uma análise dialética de forma plena 

e fiel aos entendimentos pertinentes ao método.  
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4.2 Etapas da Pesquisa 

 

Figura 1: Etapas da pesquisa 

 

Fonte: própria autora, 2020 

 

Inicialmente, Etapa 1, houve um levantamento bibliográfico acerca do tema da pesquisa, 

buscando compreender como a Internacionalização nasceu, como ela se desenvolveu e se 

estabeleceu no mundo contemporâneo, quais eram seus objetivos e como esses mesmos se 

modificaram; o que está posto sob a égide do capitalismo nesse meio no âmbito internacional, 

nacional e no Instituto Federal do Maranhão e quais suas contradições.  

Na mesma perspectiva, buscou-se fazer um levantamento sobre as metodologias do 

ensino de língua inglesa, traçando um perfil conceitual da língua, procurando entender como a 

mesma pode ser instrumento do capitalismo no processo de Internacionalização, mas, ao mesmo 

tempo, observando como a língua inglesa pode ser mola propulsora de emancipação social na 

medida em que o indivíduo pode se valer das contradições nesse sistema de Internacionalização 

que movimenta um mercado educacional e determina parâmetros. 

Buscou-se entender todos esses processos a partir da leitura de autores clássicos 

conhecidos e de autores contemporâneos também, além da leitura de documentos legais, 
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orientativos administrativos e pedagógicos e documentos de ordem de planejamento 

institucional do IFMA bem como as suas ações desenvolvidas voltadas para a 

Internacionalização e para a promoção de falantes da língua inglesa. 

Nesse momento, deu-se também a elaboração dos itens que deveriam constar nos 

questionários exploratórios aplicados aos participantes, sujeitos da pesquisa, além das fichas 

obrigatórias para a aprovação do projeto desta pesquisa pela Plataforma Brasil, cumprindo os 

requisitos da Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que vigora em todo 

território nacional, regulamentando pesquisas que envolvem seres humanos (BRASIL, 2012). 

Depois, na Etapa 2, traçou-se os principais aspectos do método desta pesquisa, que 

guiou a mesma desde o início, desde a Etapa 1, baseada no materialismo dialético, 

especialmente pelo olhar crítico da Pseudoconcreticidade de Karel Kosik, que orienta no 

sentido de perceber a importância de capturar não só o mundo empírico da pesquisa, observando 

os acontecimentos em campo e o conteúdo materializado nas respostas aos questionários que 

foram aplicados, mas buscando entender as relações que estão por trás dessa realidade. Assim, 

aponta Kosik (1976; p. 11): “A ele [mundo da pseudoconcreticidade] pertencem: o mundo dos 

fenômenos externos, que se desenvolvem à superfície dos processos realmente essências; o 

mundo do tráfico e da manipulação, isto é, da práxis fetichizada dos homens”. 

Em seguida, na Etapa 3, aplicou-se, no IFMA/Bacabal, lócus da pesquisa, os 

questionários aos participantes elencados: a) alunos de cinco turmas dos cursos técnicos em 

Administração, Informática, Meio Ambiente e Química do Ensino Médio Integrado do campus 

Bacabal. E, alunos das turmas de nível Básico, Intermediário e Avançado do Centro de Idiomas 

do campus Bacabal; b) professores do campus de áreas diferentes de atuação; c) gestores em 

cargos de coordenação de curso, diretor geral, diretor de ensino, diretor de planejamento, chefe 

do departamento de registros acadêmicos, coordenadores do núcleo de informática, recursos 

humanos, patrimônio e contabilidade. 

Depois, na Etapa 4, analisou-se os resultados da aplicação dos questionários, 

contabilizando as respostas das questões objetivas e buscando interpretar as respostas das 

questões abertas, problematizando-as, de acordo com a base teórica aqui exposta e com a 

metodologia da pesquisa que visa a abordagem da totalidade e da contradição. 

Na Etapa 5, houve a elaboração de uma cartilha orientativa acerca do processo de 

Internacionalização em contexto mundial, nacional e dentro do Instituto Federal e das 

metodologias de ensino de língua inglesa utilizadas no IFMA para a promoção de falantes. 

Lodo depois, houve a avaliação da cartilha pelos participantes através de um pequeno 

questionário elaborado no formulário do Google Forms, ferramenta da Plataforma Google, que 
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foi disponibilizado, juntamente com a versão digital da cartilha, aos alunos pelo Whatsapp e 

via e-mail aos professores e gestores. Os resultados foram apresentados em dados percentuais 

e analisados de forma interpretativa. 

  

4.3 Lócus de realização da pesquisa 

 

Figura 2: localização do IFMA/campus Bacabal 

 

Fonte: google maps (satélite) 

 

Como já foi citado nesta pesquisa, há um documento orientativo de implantação dos 

Centro de Estudos, Ensino e Pesquisa da Linguagem – CEPELI, elaborado pela Diretoria de 

Relações Internacionais – DIRI, responsável por várias ações linguísticas dentre elas a 

operacionalização do Centro de Idiomas nos campi (DIRI, 2016). A partir de então, alguns 

campi do Instituto Federal do Maranhão, implantaram o CEPELI, tendo o Centro de Idiomas 

como principal ação. Um desses campi, foi o campus Bacabal, que desde 2017 iniciou suas 

atividades com aulas de Inglês e de Espanhol para formação de falantes no Centro de Idiomas 

e que, em 2019, oficializou o funcionamento do CEPELI, aprovado pela Resolução17 06 de 13 

de setembro de 2019 do Conselho Diretor – CONDIR/campus Bacabal. 

Hoje, o CEPELI/Bacabal dispõe de nove (9) turmas para formação de falantes em 

Inglês, Espanhol e para a formação de sinalizantes em Libras. São seis (6) turmas de Inglês, 

sendo duas (2) em nível básico, duas (2) em nível intermediário e duas (2) em nível avançado; 

uma (1) turma de Espanhol em nível básico; uma (1) turma de Libras em nível básico. As turmas 

                                                             
17 Anexo 1 - Resolução 06/2019 do CONDIR, campus Bacabal  
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são formadas por alunos internos, alunos externos (comunidade bacabalense) e há (1) uma 

turma para servidores. Ao todo são aproximadamente 170 alunos que fazem parte do Centro de 

Idiomas atualmente. 

O campus Bacabal faz parte da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de 

funcionamento em 22 de setembro de 2010. Está localizado na região do Médio Mearim no 

estado do Maranhão, conta com uma população de 101.851 habitantes, conforme publicado no 

Diário Oficial da União (DOU) de 13 de fevereiro de 2014, área de 1.683 km² e IDH de 0,65118. 

Hoje o campus oferece cursos técnicos na modalidade integrado nas áreas de Administração, 

Comércio, Informática, Meio Ambiente e Química. São cerca de 470 alunos no Ensino Médio 

Integrado. Além dos cursos técnicos, há três cursos de nível Superior na área de Administração, 

Alimentos e Química; e dois cursos de Pós-graduação na área de Meio Ambiente e de Controle 

de Qualidade em Alimentos. 

Por ter essa configuração, por ser um campus já estruturado com variedade de 

modalidades de ensino, com vários cursos técnicos para o Ensino Médio e, principalmente, por 

ter um Centro de Idiomas consideravelmente desenvolvido, é que o campus Bacabal foi 

escolhido para esta pesquisa como uma mostra do que pode ocorrer no Instituto Federal do 

Maranhão como um todo.  

A temática dessa pesquisa envolve o processo de Internacionalização no IFMA e as 

metodologias de ensino de língua inglesa que favorecem a formação de falantes e 

consequentemente, favorecem a operacionalização dessa Internacionalização. Perceber com 

essas temáticas estão sendo entendidas pelos diversos públicos no IFMA é interessante para 

que haja uma amplitude de resultados a ponto de revelar várias facetas da problemática que 

gerou essa pesquisa. Portanto, no campus Bacabal, pudemos ter participantes que podem ter 

visões diferentes das temáticas, de acordo com suas formações. Pensou-se que os alunos do 

Centro de Idiomas, por exemplo, pudessem ter pontos de vistas mais elaborados sobre as 

temáticas já que estão em uma atmosfera de formação mais direta com a língua falada e com as 

ações de Internacionalização. Por esse tipo de possiblidades investigativa é que o campus 

Bacabal foi escolhido. 

 

                                                             
18 Informação disponível no site do IFMA/Bacabal: <https://bacabal.ifma.edu.br/sobreocampus/> 

https://bacabal.ifma.edu.br/sobreocampus/
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4.4 Participantes 

 

Figura 3: estrutura organizacional do campus Bacabal 

 

Fonte: site do IFMA/campus Bacabal 

 

De acordo com a Resolução Nº 032, de 17 de fevereiro de 2017, aprovada pelo Conselho 

Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – CONSUP, 

essa é a estrutura organizacional do campus Bacabal composta por: diretoria geral, diretoria de 

ensino, coordenadoria de tecnologia de informação e comunicação, coordenadoria de apoio e 

pesquisa institucional, departamento de ensino, departamento de registros acadêmicos, 

departamento de pesquisa, departamento de extensão, diretoria de administração e 

planejamento, coordenadoria de gestão de pessoas, coordenadoria de gestão patrimonial, de 

gestão de licitações compras e contratos, coordenadoria de execução orçamentária, 

coordenadoria de assuntos estudantis, além das coordenações de cursos técnicos e cursos 

superiores.  

Quase todos os gestores ou componentes desses cargos participaram desta pesquisa 

respondendo a um questionário sobre as temáticas aqui tratadas. Ao todo foram dezoito (18) 
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gestores que compuseram parte dos resultados desta, de um total de vinte (20) gestores, sendo 

cinco (5) da área pedagógica e quinze (15) da área administrativa19. 

Além dos gestores, os professores também são participantes desta pesquisa. O campus 

conta com quarenta e oito (48) professores atualmente, atuando em diversas áreas20: 

Administração, Alimentos, Artes, Biologia, Contabilidade, Direito, Economia, Educação, 

Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Linguagens, Matemática, 

Processos Industriais, Química, Segurança do Trabalho e Sociologia. Ao todo foram quarenta 

(40) professores que responderam ao questionário desta pesquisa. 

Por fim, temos os alunos do campus e da comunidade que fazem curso de idiomas no 

Centro de Idiomas que também fizeram parte desta pesquisa respondendo a um questionário. 

Das sete (7) turmas vigentes no campus foram selecionadas cinco (5) turmas de Ensino Médio 

Integrado dos cursos de: duas turmas de Administração, Informática, Meio Ambiente e 

Química. Além das turmas do Integrado, participaram da pesquisa os alunos de seis (6) turmas 

de inglês do Centro de Idiomas. Ao todo foram trezentos e quarenta e três (343) alunos 

participantes, sendo duzentos e sessenta e três (263) alunos do Integrado (de um total de 

quatrocentos e setenta e dois – 472 alunos no campus21) e oitenta (80) alunos do Centro de 

Idiomas (de um total de cem - 100 alunos de inglês)22. 

 

4.5 Instrumentos 

 

A técnica de coleta de dados utilizada nesta pesquisa foi o questionário. Segundo 

Carnevalli e Miguel (1999, p. 04) podemos entender o questionário da seguinte forma, 

conceituando-o: “O questionário é um conjunto de perguntas, que a pessoa lê e responde sem a 

presença de um entrevistador. Ele pode ser enviado via correio, fax, Internet, etc., sendo 

devolvido, geralmente, pelo correio”. E pode haver quatro tipos de questionários diferentes:  

a) estruturado não disfarçado: o respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa, e o 

questionário é padronizado, usando principalmente questões fechadas. b) não 

estruturado: não disfarçado, neste caso usa-se mais questões abertas e o respondente 

sabe qual é o objetivo da pesquisa. c) não estruturado disfarçado: usa técnicas 

projetivas (completar sentenças, etc.) para conseguir as informações, sem que o 

respondente saiba a finalidade da pesquisa (BOYD J.& WETFALL, 1964). d) 

estruturado disfarçado: tenta através da tabulação e cruzamento de informações, 

                                                             
19 Informação disponível no site do IFMA/Bacabal: < https://bacabal.ifma.edu.br/estrutura-administrativa/> 
20 Informação disponível no site do IFMA/Bacabal: <https://bacabal.ifma.edu.br/corpo-docente/> 
21 Informação obtida através da Coordenadoria de Apoio e Pesquisa Constitucional do campus Bacabal. 
22 Informação obtida através da Coordenação do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem do 
campus Bacabal – CEPELI/Bacabal. 

https://bacabal.ifma.edu.br/estrutura-administrativa/
https://bacabal.ifma.edu.br/corpo-docente/
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descobrir a importância de um assunto para a pessoa, indiretamente (MATTAR, 1996) 

(CARNAVALLI & MIGUEL, 1999, p. 04). 

 

No caso desta pesquisa, utilizou-se o questionário estruturado não disfarçado em que o 

participante sabe qual é o objetivo da pesquisa e responde predominantemente perguntas 

fechadas. A partir das leituras realizadas para a fundamentação da pesquisa e da análise de 

documentos do IFMA (resoluções, Plano de Desenvolvimento Institucional, Planos dos cursos 

de seis dos maiores campi do IFMA – Bacabal, Monte Castelo, Mangabeiras, Timon, Viana e 

Zé Doca) foram elaborados três questionários similares sobre a temática de Internacionalização 

e sobre Metodologias do Ensino de Língua Inglesa no IFMA, mas com algumas perguntas 

diferentes para os três públicos desta pesquisa: gestores, professores e alunos. O questionário 

dos gestores23 e dos professores24 possuem onze (11) questões, sendo três (3) questões abertas 

mais específicas ao seu campo de atuação. O questionário dos alunos25 possui dez (10) questões, 

sendo três (3) questões abertas. 

O questionário é uma técnica de coleta de dados que oferece vantagens e desvantagens, 

como podemos verificar:  

As vantagens do uso do método do questionário em relação às entrevistas são 
(MARCONI & LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996): utiliza-se menos pessoas para 

ser executado e proporciona economia de custo, tempo, viagens, com obtenção de 

uma amostra maior e não sofre influência do entrevistador. Dentre as desvantagens 

pode ser citadas (MARCONI & LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996): baixo índice de 

devolução, grande quantidade de perguntas em branco; dificuldade de conferir a 

confiabilidade das respostas; demora na devolução do questionário e a 

impossibilidade do respondente tirar dúvidas sobre as questões o que pode levar a 

respostas equivocadas. (CARNAVALLI & MIGUEL, 1999, p. 04) 

 

Como vantagem para esta pesquisa, podemos apontar o fato de ser mais econômico 

quanto ao tempo, de conseguir uma amostra maior e o fato de não sofrer influência do 

pesquisador. Esses são, basicamente, os motivos que levaram a aplicação de um questionário, 

visando um procedimento mais rápido e com uma amplitude maior de pessoas participantes.  

 

4.6 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

                                                             
23 Questionário disponível no Apêndice A desta pesquisa 
24 Questionário disponível no Apêndice B  desta pesquisa 
25 Questionário disponível no Apêndice C desta pesquisa 
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Importante ressaltar neste momento a postura do pesquisador que precisa estar atento 

não só aos dados provenientes das respostas dos participantes, mas ao contexto com um todo:  

O interesse do pesquisador está sobre tudo nos procedimentos e não apenas no produto 

e o tempo é outro fator indeterminado uma vez que não se há um tempo estabelecido, 

pré-determinado para a realização da pesquisa e nem interessa os fatos estáticos 

vivenciados pelos sujeitos da pesquisa. Os pontos de vista dos participantes devem 

ser considerados pelo pesquisador, pois esses orientam as perspectivas da pesquisa. 

Cabendo ao pesquisador, por meio do método indutivo, transformar estas informações 
particulares em informações universais. (LÜDKE & ANDRÉ, 1986. p. 11-13). 

 

É necessária uma postura de observação cuidadosa, respeitando o olhar dos 

participantes, buscando perceber a totalidade e as partes. Para tanto, a aplicação dos 

questionários aconteceu de forma individualizada com os gestores e professores e em grupo 

com os alunos, mas cada um respondeu seu questionário individualmente. 

 Os questionários foram impressos, organizados em pastas, de acordo com os grupos 

participantes. Os gestores e professores foram procurados um a um e a eles foi entregue uma 

via do questionário bem como uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE)26 para preenchimento, cumprindo assim as disposições da Plataforma Brasil que 

regulamenta a pesquisa com seres humanos a partir da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 466 de 13 de junho de 2012. O questionário e o termo foram deixados com cada gestor 

por um dia ou dois dias e, após esse período, foi recolhido pela pesquisadora. 

Quanto aos alunos, foi impresso o questionário de acordo com o número de alunos das 

turmas elencadas bem como o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)27, conforme 

a Resolução do CNS e a aplicação do mesmo aconteceu em um primeiro momento para a 

explicação sobre a pesquisa, sobre o questionário e para a entrega do TALE a fim de colher a 

prévia assinatura do responsável; um segundo momento, no intervalo de aulas das turmas 

selecionadas e em meio ao horário de professores que ministravam aula no momento e que 

cederam alguns minutos para o preenchimento imediato do questionário. 

4.7 Aspectos Éticos 

 

A presente pesquisa teve projeto submetido e aprovado28 na avaliação do Comitê de 

Ética e Pesquisa pela Plataforma Brasil, segundo as determinações contidas na Resolução CNS 

                                                             
26 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido disponível no Apêndice D 
27 Termo de Assentimento Livre e Esclarecido disponível no Apêndice E 
28 Comprovante de submissão disponível no Anexo 1 
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nº 466/12 (BRASIL, 2012) e outras recomendações relacionadas do Conselho Nacional de 

Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos. 

A identidade dos participantes e informações particulares foram mantidas em sigilo e 

não foram mencionadas em nenhum momento da pesquisa, apenas os pontos de vistas 

abordados nos questionários, os quais somente a pesquisadora teve acesso. Dessa forma, foram 

asseguradas a privacidade, a proteção da imagem e a não utilização das informações em 

prejuízo dos alunos, professores e gestores envolvidos.  

Não houve casos de algum incômodo dos participantes em responder a alguma pergunta 

do questionário, eles foram informados que eram livres para responder apenas às questões que 

entenderem pertinentes. Assim, foi garantida, portanto, a liberdade aos participantes para 

atuarem na pesquisa ou para se recusarem a participar ou mesmo retirarem seu consentimento, 

a qualquer momento da pesquisa, não havendo nenhum prejuízo por essa decisão. 

Nesta pesquisa, os participantes realizaram a prévia leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE), apropriado aos menores de idade, de acordo com a Resolução nº 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), em vigor em todo território nacional (BRASIL, 2012). As assinaturas 

dos termos mencionados garantem que as informações são de caráter sigiloso e que somente 

foram utilizadas na análise desta pesquisa, protegendo assim a identidade dos participantes e 

zelando pelo bem-estar dos mesmos diante do estudo feito. 

 

5. APONTAMENTOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados da aplicação dos questionários com os 

participantes já descritos neste trabalho: gestores, professores e alunos. As respostas das 

perguntas fechadas foram contabilizadas e serão apresentadas nesta seção em porcentagem e as 

respostas às perguntas abertas serão transcritas e/ou sintetizadas, nos casos em que há repetições 

de ideias. Essa dinâmica será apresentada em três (3) subtópicos distintos, correspondente a 

cada grupo de participante. Em cada subtópico haverá a descrição dos resultados em um quadro 

e, em seguida, serão tecidos alguns comentários e problematizações acerca das respostas para 

cada questão do questionário. 

Ressaltamos que houve a participação de dezoito (18) gestores, dos vinte (20) em função 

no campus, quarenta (40) professores dos quarenta e oito (48) lotados no campus, duzentos e 
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sessenta e três (263) alunos do Ensino Médio Integrado dos quatrocentos e setenta e dois (472)29 

atualmente em curso, oitenta (80) alunos das turmas de Inglês do Centro de Idiomas dos cem 

(100) frequentes atualmente30. Ao todo são trezentos e quarenta e três (343) alunos 

participantes. 

A aplicação dos questionários aconteceu no período do dia 02/12/2019 ao dia 

13/12/2019, nos turnos da manhã e da tarde, no IFMA/campus Bacabal. Os alunos responderam 

no espaço das suas salas de aula em momento cedido pelo professor presente. Os professores 

responderam ao questionário na sala dos professores. E, os gestores responderam em suas 

respectivas sala e postos de trabalho. Vejamos os resultados e as possíveis inferências a partir 

dos mesmos. 

 

 

5.1. Sobre as respostas dos Gestores 

 

A aplicação do questionário aconteceu com dezoito (18) gestores dentro do âmbito 

administrativo e pedagógico do IFMA/Bacabal: diretor geral, diretor de ensino, diretor de 

planeamento, chefe de departamento de registros acadêmicos, chefe da coordenação estudantil, 

chefe da assistência social, chefe do setor pedagógico, chefe de departamento de ensino, chefe 

de recursos humanos, chefe do setor de patrimônio, chefe do setor de licitação, chefe de 

contabilidade e execução orçamentária, chefe do núcleo de Informática, chefes do núcleo de 

pesquisa, do departamento de extensão e relações institucionais, coordenações de cursos 

técnicos do eixo Gestão e Negócios, eixo de Informática e Comunicação, eixo de Meio 

Ambiente e Saúde, coordenação de cursos do Mediotec e coordenação de apoio de pesquisa 

institucional.  

Após a entrega e o retorno do questionário, fizemos uma tabulação dos dados das 

questões fechadas e, no caso das questões abertas, contabilizamos as respostas repetidas e as 

que não estão marcadas por percentuais são as que foram citadas uma ou duas vezes dentro do 

grupo pesquisado. Vejamos os resultados do questionário dos gestores no quadro abaixo. 

 

Quadro 2: Resultado do questionário aplicado aos gestores do IFMA/Bacabal 

Pergunta Resultado 

                                                             
29472 alunos é o número total de alunos em curso no sistema. 
30 Dados informados pela Coordenação de Apoio de Pesquisa Institucional do campus Bacabal 
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1- Qual seu nível de contato com a língua inglesa? 61% estudaram inglês em curso particular; 22% 

apenas em escola regular pública e 16% estudaram 

inglês apenas na escola regular particular. 

2- Considera importante a fluência na língua 
inglesa? 

100% responderam sim. 

3- Você fala em inglês? 72,2% responderam que não falam em inglês e 27,7 

% responderam sim. 

4- Conhece a metodologia de ensino de línguas 
trabalhada no IFMA? 

77,7% responderam que não conhecem e 22,2% 
responderam que sim, que conhecem a metodologia 

de ensino de línguas do IFMA. 

5- Entende sobre Internacionalização? 50% responderam que sim e 50% responderam que 

não. 

6- Conhece as ações de Internacionalização 

presentes no IFMA? 

50% responderam que sim e 50% responderam que 

não. 

7- Já participou de alguma ação de 

Internacionalização no IFMA? 

100% responderam que não. 

8- Você considera necessário o funcionamento de 

um Centro de Idiomas para formar falantes no 

IFMA? 

100% responderam que sim. 

 

 

9 – Entende que a aquisição da língua inglesa 

falada favorece o aproveitamento de 
oportunidades acadêmicas e profissionais? 

100% responderam que sim. 

10- Que medidas você entende que a gestão do 

IFMA deveria tomar para promover a formação de 

falantes em inglês para os servidores e alunos? 

- Aumentar o número de turmas do Centro de 

Idiomas do campus (30%). 

- Turmas intensivas no fim de semana (10%) 
- Oferecer bolsa de incentivo para pagar curso de 

inglês particular (20%) 

- Espaço físico diferenciado para o Centro de 
Idiomas. 

- Promover curso de conversação e gramática 

inglesa. 
- Garantir orçamento para manutenção do Centro de 

Idiomas. 

- Ampliar o quadro de docentes da área de língua 

inglesa. 
- Estabelecer como projeto estratégico a implantação 

do Centro de Idiomas em todos os campi. 

11- Que ação de Internacionalização você entende 
ser necessária para docentes, alunos e servidores? 

- Intercâmbio (60%) 
- Pós-graduação fora do país (15%) 

- Capacitações e workshop 

- Recepção de estrangeiros 

- Viagens Internacionais 
- Receber professores estrangeiros 

- Conversação com nativos pessoalmente ou perla 

internet 
- 22% não responderam 

 

Inicialmente, podemos observar que a maioria dos participantes estudaram inglês em 

curso particular (61%), tiveram, portanto, chance de estudo de uma língua estrangeira, o que 

difere de boa parte dos alunos que estudam em escola pública, como ainda veremos nesta 
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pesquisa. Observamos também que é unânime o fato da importância em ser fluente em língua 

inglesa, no entanto, a maior parte respondeu que não sabe falar inglês (72,2%). 

Quando passamos para as perguntas em torno da metodologia de ensino de língua 

inglesa do IFMA bem como o processo de Internacionalização, podemos verificar que 77,7% 

dos participantes não conhecem sobre qual metodologia é utilizada no IFMA e 50% não 

entendem sobre Internacionalização nem conhecem as ações de Internacionalização do IFMA 

e 100% nunca fizeram parte de alguma dessas ações. 

Essa realidade de pouca ou nenhuma participação em ações de Internacionalização se 

coadunam com os dados da Rede Federal que, de acordo com a Plataforma Nilo Peçanha 

(BRASIL, 2018), pouco mais de três por cento (3,02%) dos servidores técnicos realizaram 

algum tipo de mobilidade out, no período de 2015-2017, enquanto que os estudantes foram 

cerca de um milhão e cinquenta mil, de acordo que a mesma Plataforma (SOUZA, 2019). 

 Tal resultado revela o processo da Internacionalização, que traz seus benefícios e atende 

aos interesses do capital, como já vimos aqui, e não favorece todos os setores das Instituições 

Federais, como vemos também no IFMA/Bacabal. Como Internacionalização hegemônica, o 

que mais interessa é receber alunos que atendam às áreas tecnológicas, cumprindo os requisitos 

do Processo de Bolonha, padronizando a priorização por áreas técnicas e/ou tecnológicas. 

Podemos ver neste aspecto, o exemplo de pseudoconcreticidade, segundo Kosik, já que é falso 

reconhecer apenas as áreas tecnológicas como internacionais em detrimento das áreas humanas. 

Quanto ao funcionamento de um Centro de Idiomas, todos reconhecem a importância e 

entendem que falar a língua inglesa favorece o aproveitamento de oportunidades acadêmicas e 

profissionais. É importante destacar aqui que o fato dos servidores destacarem que a existência 

de um Centro de Idiomas para formar falantes é necessário, revela que, de alguma forma, não 

entendem que as disciplinas de inglês, trabalhadas nos cursos do IFMA, formam falantes. 

Sabemos que a metodologia de ensino de língua inglesa no IFMA é a abordagem de Inglês para 

Proposições Específicas - ESP (English for Specif Purposes), que contempla também 

características da Abordagem Comunicativa, mais voltada para formação de falantes, no 

entanto, podemos perceber que, mesmo assim, não se reconhece que, a abordagem do ensino 

de língua inglesa, no IFMA, forme falantes, de fato. 

Ao serem questionados sobre as medidas que o IFMA deveria tomar para promover essa 

formação de falantes podemos observar que muitas das medidas citadas envolvem a formação 

no Centro de Idiomas, tais como: aumentar o número de turmas do Centro, ter um espaço físico 

diferenciado para o Centro, garantir orçamento para a manutenção do Centro, estabelecer 

projeto estratégico para a implantação do Centro de Idiomas em todos os campi, o que já é 
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incentivo da DIRI – Diretoria de Relações Internacionais desde 2014, como vimos neste 

trabalho (DIRI, 2014). 

Verificamos, portanto, que esse grupo de participantes reconhece que a metodologia de 

ensino de inglês do IFMA precisa do reforço de um Centro de Idiomas para formar falantes. É 

possível depreender também, que essa consciência acerca dos benefícios que um Centro pode 

trazer está aflorada no IFMA/Bacabal por já haver um Centro de Idiomas em funcionamento, 

inclusive com oferta de turma para servidores, o que os motiva a pensar que o Centro de Idiomas 

é o lugar onde, de fato, forma-se falantes. 

Por fim, percebemos que, dentre as ações de Internacionalização mais citadas, estão: 

intercâmbio e pós-graduação fora do país. Metade dos participantes deste grupo dizem entender 

sobre o processo de Internacionalização e boa parte desses enxerga a Internacionalização como 

uma ação, sendo que essa ação é o intercâmbio ou alguma viagem para fora do país, apesar de 

haver a citação de outras ações como a recepção de estrangeiros, de professores estrangeiros e 

de viagens internacionais. Importante que todos entendam que a Internacionalização se propõe 

a ser um processo que sistematiza ensino, pesquisa e extensão, conforme Knight (2004; p. 34): 

“um processo que integra as dimensões internacional, intercultural e global aos propósitos, às 

funções primárias – de ensino, pesquisa e extensão”. 

Vimos que entender melhor a proposta da Internacionalização, como ela se sistematiza 

e como ela está estabelecida nos Institutos Federais é importante para todos os envolvidos a fim 

de que possam se enxergar dentro desse processo e possam se posicionar quanto às ações e 

quanto aos interesses estabelecidos, valendo-se sempre das contradições do sistema para buscar 

sua emancipação social. 

 

5.2. Sobre as respostas dos Professores 

 

A aplicação do questionário no grupo de participantes dos professores do IFMA/Bacabal 

aconteceu com o número de quarenta (40) professores, dos quarenta e oito (48) lotados no 

campus, sendo que, pelo menos, um professor de cada área presente no campo de disciplinas 

ofertadas pelo IFMA/Bacabal, foi participante desta pesquisa. Assim, da mesma forma que 

fizemos com os gestores, contabilizamos os resultados das perguntas fechadas em percentuais 

e os resultados das perguntas abertas aparecem contabilizados quando há várias repetições de 

respostas. Vejamos como se deram os dados no quadro a seguir. 
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Quadro 3: Resultado do questionário aplicado aos professores do IFMA/Bacabal 

Pergunta Resultado 

1- Qual seu nível de contato com a língua inglesa? 66,6% responderam que estudaram inglês em curso 

particular, 16,6% responderam que estudaram inglês 

apenas em escola regular pública, 11,1% 

responderam que estudaram em curso de inglês 
público e 5,5% estudam inglês apenas na escola 

regular particular.  

2- Considera importante a fluência na língua 
inglesa? 

94,4% responderam que sim e 5,5% responderam que 
não. 

3- Você fala em inglês? 61,1% responderam que não e 38,8% responderam 

que sim. 

4- Conhece a metodologia de ensino de línguas 
trabalhada no IFMA? 

61,1% responderam que não e 38,8% responderam 
que sim. 

5- Entende sobre Internacionalização? 55,5% responderam que não e 44,4% responderam 

que sim. 

6- Conhece as ações de Internacionalização 
presentes no IFMA? 

61,1% responderam que não e 38,8% responderam 
que sim. 

7- Já participou de alguma ação de 

Internacionalização no IFMA? 

88,8% responderam que não e 11,1% responderam 

que sim. 

8- Você considera necessário o funcionamento de 
um Centro de Idiomas para formar falantes no 

IFMA? 

83, 3% responderam que sim, 5,5% responderam que 
não e 11,1% não responderam. 

9 – Entende que a aquisição da língua inglesa 

falada favorece o aproveitamento de 
oportunidades acadêmicas e profissionais? 

88,8% responderam que sim e 11,1% não 

responderam. 

10- Que medidas você entende que o IFMA 

deveria tomar para promover a formação de 

falantes em inglês para professores? 

40% responderam: - abrir turma no Centro de 

Idiomas do campus para professores. 

Outras respostas:  
- Palestras, cursos, salas de bate-papo entre 

servidores em inglês 

- Minicurso, seminários, workshop em língua inglesa 
em que houvesse apresentação de trabalhos 

científicos. 

- Oferta de curso em horários diferenciados 
- Fortalecimento da Política de Intercâmbio 

- Financiamento de curso extra IFMA 

- Intensificar o Centro de Idiomas em todos os campi. 

- Oferta de exames de proficiência  
- 16,6% não responderam 

11- Que ação de Internacionalização você gostaria 

de fazer parte? 

- Intercâmbio (54%) 

- Pós-graduação fora do país (12%) 
- Projetos e Programas Internacionais com parceria 

com outras instituições estrangeiras (5%) 

- Oportunidade de pesquisa aplicada fora do país 

- Centro de Idiomas 
- Oportunidade de ministrar disciplinas em inglês 

- Recepção de intercambistas 

- 33,3% não responderam 

 

Observamos que há uma participação em curso de inglês particular em um percentual 

um pouco acima (66%) em relação aos resultados dos gestores nesse mesmo tópico (61%). Boa 
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parte reconhece a importância da fluência na língua inglesa (94%), mas há uma pequena parte 

que discorda (5,5%), ao contrário dos gestores que concordam 100% com essa importância de 

falar a língua. Assim, mais da metade dos professores responderam não saber falar (61,1%), um 

percentual menor que o dos gestores (72,2%), o que revela que a situação dos professores é um 

pouco melhor quando se trata da fluência da língua inglesa.  

Da mesma forma, quando perguntados sobre a metodologia de ensino de língua inglesa 

no IFMA e o conhecimento das ações de Internacionalização, o percentual dos professores que 

não conhecem é menor que o dos gestores, o que deve explicar o fato de 11,1% dos professores 

terem respondido que já participaram de alguma ação de Internacionalização no IFMA 

enquanto 100% dos gestores perguntados responderam que nunca fizeram parte de uma ação 

de Internacionalização. 

Essa diferença de oportunidades entre professores e gestores pode ser evidenciada 

também em âmbito nacional, quando verificamos os dados de mobilidade out (2015-2017) das 

instituições ligadas ao CONIF – Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica em que constam que 2.085 professores fizeram 

parte de mobilidade out, ou seja, foram para alguma experiência fora do país (BRASIL, 2017). 

No tocante ao entendimento sobre a Internacionalização, o percentual de gestores e 

professores que desconhecem é praticamente o mesmo. 55,5% dos professores responderam 

que não entendem sobre Internacionalização enquanto que 50% dos gestores disseram não 

conhecer. É um percentual alto, se considerarmos que, no IFMA, já houve ações como o 

programa do Ciência sem Fronteiras, que desde 2012 já há uma Assessoria de Relações 

Internacionais, hoje, Diretoria de Relações Internacionais, que já estabeleceu vários acordos e 

parcerias com instituições internacionais e que tem ações de divulgação e incentivo aos 

servidores e alunos na participação de editais e considerando também que a  Internacionalização 

faz parte do PDI (2019-2023) Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Assim, podemos compreender que falta um entendimento maior dos servidores e 

professores no IFMA, mas que esse é também um fenômeno observado em âmbito nacional. O 

próprio documento do SETEC/MEC, como já foi citado neste trabalho, que trouxe aos gestores 

mais conhecimento sobre as políticas públicas, sobre a Internacionalização, não trouxe um 

conceito sobre a mesma, suas dimensões, suas conexões com a Globalização e como a 

Internacionalização chegou ao Brasil para atender a uma agenda de assessorias internacionais 

(SOUZA, 2019). Tal entendimento, aprofundamento no tema é necessário para que as 

instituições possam se esquivar das armadilhas de ações transnacionais, aquelas que visam a 
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sobreposição de cultura e conhecimento estrangeiros em detrimento aos conhecimentos e 

cultura do nosso país. 

Quanto às medidas que o IFMA deveria tomar para que houvesse a promoção da 

formação de falantes em inglês para professores, os mesmos responderam em sua maioria 

(40%) que deveria ser aberto turma no Centro de Idiomas para professores, mas citaram também 

o financiamento de curso de inglês fora do IFMA, intensificar a implantação do Centro de 

Idiomas em todos os campi, ofertar exames de proficiência. 

 Podemos verificar, mais uma vez, como o Centro de Idiomas é mencionado, 

majoritariamente, como uma solução adequada para a formação de falantes no IFMA, 

reforçando o ponto de vista já mencionado na análise dos resultados dos gestores de que há uma 

confiança maior na formação de falantes no Centro de Idiomas do que nas disciplinas regulares 

de inglês.  

Parece razoável perceber que os participantes não respondem assim porque têm ciência 

de que a metodologia de ensino de inglês do IFMA é falha ou não eficiente, até porque um 

pouco mais da metade deles disseram saber sobre a metodologia, mas, não é só isso, há uma 

crença da própria população brasileira de que só se aprende em cursos isolados e esses são 

privilégios, ainda hoje, de alguns:  

[...] os conhecimentos em língua inglesa ainda estão muito abaixo do esperado e o 
estudante logo ‘bate no teto’. Isso porque o aprendizado de línguas adicionais na 

educação básica ainda é privilégio das classes sociais mais abastadas. (COUNCIL, 

2015) 

 

Por fim, mais uma vez, a ação de Internacionalização mais mencionada foi o 

intercâmbio (54%), além de pós-graduação em outros países (12%), projetos e programas com 

instituições de fora (5%), disciplinas a serem ministradas em inglês (os professores devem estar 

se referindo ao EMI – English as Medium Instruction), mencionam também o Centro de 

Idiomas, aplicação de pesquisa fora e recepção de intercambistas.  

Podemos perceber, novamente, como o intercâmbio é “fossilizado” como uma ação que 

remete a qualquer movimento de Internacionalização. Está no imaginário dos servidores e 

professores e alunos, como veremos a seguir. Não há um erro nessa menção, mas nos revela a 

falta de familiaridade com outras possiblidades e com o próprio processo da 

Internacionalização. Ao mesmo tempo, há a menção de outras ações como a pós-graduação, 

aplicação de pesquisa fora, o que depende de acordos e parcerias que já são medidas 

estabelecidas no IFMA.  
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Percebe-se que é necessário romper com o que está estabelecido, como indica Kosik ao 

tratar da Pseudoconcreticidade. As outras possibilidades sobre a Internacionalização, além do 

intercâmbio, precisam ser discutidas, enxergadas, divulgadas para que todos os envolvidos com 

ela possam se posicionar, criticamente, diante da tomada de decisões nesse âmbito. 

Por outro lado, o fato dessas ações serem citadas pelos professores revela também que 

os mesmos estão mais inteirados, mais bem informados das oportunidades que envolvem os 

processos de Internacionalização, o que pode ser um indicativo de que esse entendimento dos 

contextos, dos subtextos, das relações de poder e interesses que fazem parte da 

Internacionalização e precisam ser conhecidos de todos, é uma realidade que pode estar sendo 

construída atualmente. 

 

5.3. Sobre as respostas dos Alunos 

 

A aplicação do questionário aos alunos do Ensino Médio Integrado aconteceu com cinco 

(5) turmas de cursos técnicos, além dos alunos do Centro de Idiomas, que terão seus resultados 

apresentados no próximo tópico deste trabalho. Foram escolhidas duas turmas de 

Administração e uma turma de Informática, uma de Meio Ambiente e uma de Química do 

Ensino Médio Integrado do IFMA/Bacabal. Foram duzentos e sessenta e três (263) alunos 

participantes dos quatrocentos e setenta e dois (472) alunos nessa modalidade no 

IFMA/Bacabal31. Os resultados seguem a mesma sistemática de contabilização dos grupos 

anteriores: resultados em percentuais para as respostas às perguntas fechadas e às perguntas 

abertas, quando houver mais de duas repetições em respostas. Vejamos como os dados se 

organizam no quadro a seguir. 

 

Quadro 4: Resultado do questionário aplicado aos alunos do IFMA/Bacabal 

Pergunta Resultado 

1- Qual seu nível de contato com a língua inglesa? 55, 1% responderam que estudaram inglês na escola 

regular pública, 24,8% responderam que estudaram 

na escola regular particular, 6,8% responderam que 
estudaram em curso de inglês particular e 6,2% 

responderam que estudaram em curso de inglês 

público. 

2- Considera importante a fluência na língua 
inglesa? 

97,2% responderam que sim e 1,3% responderam que 
não. 

3- Conhece a metodologia de ensino de línguas 

trabalhada no IFMA? 

66, 2% responderam que sim e 35, 8% responderam 

que não. 

                                                             
31 Dados informados pela Coordenadoria de Apoio de Pesquisa Institucional do campus Bacabal em março de 
2020 
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4- Entende sobre Internacionalização? 59,3% responderam que não e 43,4% responderam 

que sim. 

5- Conhece as ações de Internacionalização 

presentes no IFMA? 

62,7% responderam que não e 38, 6% responderam 

que sim. 

6- Você considera necessário o funcionamento de 

um Centro de Idiomas para formar falantes no 

IFMA? 

99,3% responderam que sim e 0,3% responderam que 

não. 

7- Entende que a aquisição da língua inglesa 
falada favorece o aproveitamento de 

oportunidades acadêmicas e profissionais? 

98% responderam que sim e 2% responderam que 
não. 

8- Caso nunca tenha feito parte de um Centro de 

Idiomas, explique, de forma breve, por qual 
motivo isso não aconteceu. 

38% responderam que moram em outra cidade 

30% responderam que falta oportunidade 
28% não responderam 

 

Outras respostas: 
- Não tenho interesse 

- Não tive atenção 

- Falta tempo 
- Falta transporte 

- Não tenho condições financeiras 

- Planejo fazer depois 

- Não fui selecionado para o Centro do campus 
- Já faço parte do Centro de Idiomas do campus 

-  

9 – Como você entende que deve ser uma aula de 
inglês para formar falantes? 

49% responderam que é necessário a prática de 
escuta e fala ou ideias similares 

8,9% não responderam 

6,2% responderam que não sabem 

 
Outras respostas: 

- Clara, de forma simples 

- Dinâmica 
- Divertida 

- Participativa 

- Objetiva 

- Em inglês 
- Bem explicada 

- De boa qualidade 

- Comunicativa 
- Com diálogos 

- Com música 

- Teoria e prática 
- Simplificada 

- Conversação 

- Aulas práticas 

- Com número menor de alunos nas salas e com bons 
materiais didáticos 

- Rígida 

10- Que ação de Internacionalização você gostaria 
de fazer parte? 

25,5% responderam que não sabem 
24% não responderam 

44,8% responderam: - Intercâmbio 

Outras respostas: 

- Curso de Aperfeiçoamento 
- Espanhol 

- Wizard 
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- O da FIESP 

- Na área de programação 

 

 

 

Como podemos perceber, a maior parte dos alunos estudaram inglês na escolar regular 

pública (55,1%) e um percentual razoável de alunos (24,8%) estudaram em escola regular 

particular, o que revela o perfil de alunos que hoje compõem os Institutos Federais, isto é, 

muitos vêm de escola público, mas há uma boa parte que é oriunda de escola particular. Um 

pequeno percentual de alunos teve oportunidade de estudar inglês em curso particular (6,8%) e 

ainda se manifestaram os que conseguiram estudar em curso de inglês público.  É possível supor 

que parte desses que responderam sobre a oportunidade de estudar em curso de inglês público 

são alunos do Centro de Idiomas do IFMA/Bacabal (parte dos alunos do Centro compõe os 

cursos do Ensino Integrado no campus também e esses alunos tiveram a chance de responder o 

questionário duas vezes, o questionário quando aplicado aos alunos do Centro e quando 

aplicado aos alunos do Integrado). 

A grande maioria se manifestou de forma afirmativa em relação à importância em ter 

fluência na língua inglesa e um pouco mais da metade respondeu conhecer sobre a metodologia 

de ensino de língua inglesa do IFMA, o que mostra como os alunos estão mais antenados em 

relação à formação em língua estrangeira, fato que contribui para o desenvolvimento de uma 

política de línguas:  

[...] uma política de línguas possui três componentes inter-relacionados: as práticas de 

língua em uso pelos membros de uma comunidade linguística; as crenças dos 

membros sobre idiomas e os esforços de alguns deles para mudar essas práticas e 

crenças. (COUNCIL, 2015) 

 

No tocante ao entendimento sobre a Internacionalização e o conhecimento de suas 

ações, um pouco mais da metade dos alunos participantes responderam afirmativamente, o que 

já é um sinal de que essa temática já está sendo, pelo menos, ventilada. No entanto, na resposta 

da décima pergunta sobre qual ação de Internacionalização eles gostariam de fazer parte, 25,5% 

responderam que não sabem e 24% não responderam. 

Quase metade dos alunos, então, demonstram não saber ou não se arriscam a expressar 

uma ação de Internacionalização, fato que pode indicar que boa parte desses 59,3% que 

responderam entender sobre a Internacionalização têm apenas um conhecimento raso, 

superficial da mesma, tanto que, nas respostas à última questão há menção de cursos na área de 

programação, há uma citação de curso na FIESP (Federação de Indústrias do Estado de São 

Paulo), o que demonstra, de alguma forma, que a Internacionalização dentro da Educação ainda 
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é um tema que precisa ser conhecido de fato para que haja um posicionamento crítico dos 

mesmos a fim de que saibam escolher as ações de forma a trazer transformação social. 

Quanto ao funcionamento de um Centro de Idiomas para formação de falantes, quase 

100% dos alunos reputam esse funcionamento como necessário e quase a totalidade também 

entende que a aquisição da língua inglesa favorece no aproveitamento de atividades acadêmicas 

e profissionais, mas ao serem perguntados por que não fizeram ou fazem parte de um Centro 

de Idiomas, 28% dos alunos não responderam, 38% responderam sobre o fato de morarem em 

outra cidade, o que dificulta financeiramente a vinda para a cidade grande, 30% dos alunos 

responderam que é por falta de oportunidade e outros citaram a falta de atenção, referindo-se 

às inscrições anuais do Centro de Idiomas do IFMA/Bacabal, falta de transporte, falta de tempo, 

de condições financeiras e os casos em que são já alunos do Centro ou não foram selecionados 

para o mesmo.  

É possível verificar que há um reconhecimento por parte dos alunos sobre a importância 

de saber falar a língua inglesa para ter grande oportunidades acadêmicas e profissionais e que 

o Centro de Idiomas é o lugar adequado para essa formação de falantes. Importante destacar 

que são alunos que dizem conhecer a metodologia de ensino de língua inglesa do IFMA, são 

alunos que estudam inglês nas disciplinas oferecidas nos cursos regulares, mas que reconhecem 

que para formar falantes é necessário um Centro de Idiomas. Há aqui aquele imaginário, aquela 

crença apontada nos resultados anteriores de que só se aprende a falar uma língua quando 

fazemos parte de um Centro de Idiomas. 

Quando perguntados sobre como deveria ser uma aula de inglês para formar falantes, 

49% dos mesmos responderam que é necessário haver prática de escuta e de fala ou ideias 

similares como: aulas práticas, com diálogos, comunicativa, conversação. Há outras respostas 

como: em inglês, para enfatizar que a aula deve ser ministrada toda em inglês; há menção de 

que deve haver um número reduzido de pessoas, uma analogia às turmas do Centro de Idiomas. 

Além dessas respostas, ainda houve menção de que a aula deve ser simplificada, dinâmica, de 

forma simples, com música.  

Podemos observar que há variações de opiniões que dizem respeito a uma mesma ideia. 

Na Abordagem Comunicativa, mais usada nos Centros de Idiomas do IFMA, ainda que não 

haja uma indicação oficial da mesma, prevê uma aula comunicativa, o que significa que deve 

haver muito mais do que ensino de estruturas:  

O centro do processo de aprendizagem não é mais a sentença ou o “padrão” correto, 

mas sim os processos de entendimento e os modos de expressão adequados a cada 

situação e contexto. Nesse método são considerados, além da gramática, o contexto 

sociolingüístico, os papéis dos falantes na situação, meios não lingüísticos e 
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paralingüísticos (gestos, interjeições etc.), assim como a tipologia textual, objetivos, 

efeitos e estruturas típicas de situações de comunicação. (MEIRELES, 2002, p. 08) 

 

Na Abordagem Comunicativa há um papel sociolinguístico dos falantes a ser 

considerado, um sentido a ser buscado nos meios não linguísticos para que se entenda os 

contextos em outra língua. Essa realidade pode ser traduzida como dinâmica, comunicativa, 

interativa, assim como os alunos a classificaram ao descrever como deveria ser uma aula, o que 

mostra que há uma compreensão metodológica por parte dos alunos, fator positivo para que se 

discuta ensino de línguas e, consequentemente, discuta-se a Internacionalização e seus 

processos, suas contradições, seu papel e como podemos nos beneficiar dela.  

 

 

5.4. Sobre as respostas dos Alunos do Centro de Idiomas 

 

Houve a aplicação do mesmo questionário aos alunos de seis (6) turmas de inglês do 

Centro de Idiomas do IFMA/Bacabal. Alunos de nível básico, que já estão há um ano estudando, 

intermediário, que já estão há dois anos estudando e avançado, que estão há quase três anos 

estudando no Centro de Idiomas. Ao todo foram oitenta (80) alunos participantes dos cem 

alunos (100) matriculados nos cursos de inglês32. Vejamos como os dados contabilizados estão 

dispostos no seguinte quadro. 

 

 

Quadro 5: Resultado do questionário aplicado aos alunos do Centro de Idiomas do IFMA/Bacabal 

Pergunta Resultado 

1- Qual seu nível de contato com a língua inglesa? 88% responderam que estudaram em curso de inglês 

público, 8% responderam que estudaram inglês 

apenas na escola regular pública e 4% responderam 
que estudaram em escola regular particular. 

2- Considera importante a fluência na língua 

inglesa? 

100% responderam que sim 

3- Conhece a metodologia de ensino de línguas 
trabalhada no IFMA? 

100% responderam que sim 

4- Entende sobre Internacionalização? 80% responderam que sim e 20% responderam que 

não. 

5- Conhece as ações de Internacionalização 
presentes no IFMA? 

72% responderam que sim e 28% responderam que 
não. 

                                                             
32 Dados informados pela coordenação do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Linguagem - 
CEPELI/Bacabal 
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6- Você considera necessário o funcionamento de 

um Centro de Idiomas para formar falantes no 

IFMA? 

100% responderam que sim 

7- Entende que a aquisição da língua inglesa 
falada favorece o aproveitamento de 

oportunidades acadêmicas e profissionais? 

100% responderam que sim 

8- Caso nunca tenha feito parte de um Centro de 

Idiomas, explique, de forma breve, por qual 
motivo isso não aconteceu. 

100% são parte do Centro de Idiomas 

9 – Como você entende que deve ser uma aula de 

inglês para formar falantes? 

32% responderam: - Dinâmica 

Outras respostas:  
- Voltada para a conversação 

- Que haja interação entre professor e aluno 

- Em inglês 

- Didática 
- Com uso de tecnologias, jogos 

- Com turmas pequenas 

10- Que ação de Internacionalização você gostaria 
de fazer parte? 

99% responderam: - Intercâmbio 
Outra resposta: 

- Projetos em outros países  

 

 

Podemos observar que os números são próximos aos números percentuais dos alunos 

dos cursos regulares que não estão no Centro de Idiomas. No entanto, são percentuais mais 

altos. A maioria dos alunos (88%) teve chance de estudar inglês em curso de inglês público, já 

que são parte do Centro de Idiomas. É unânime o reconhecimento da importância de ter fluência 

na língua inglesa (100%).  

Todos conhecem a metodologia trabalhada no IFMA o que pode ser atribuído à 

participação desses alunos no Centro já que, nesse contexto, é comum haver uma explicação 

mais pormenorizada aos alunos para que entendam seus níveis de evolução de fluência durante 

o curso. A maioria respondeu que entende sobre o processo de Internacionalização (80%) e que 

conhece as ações de Internacionalização do IFMA (72%). 

Não temos como avaliar qual o grau de entendimento sobre o processo de 

Internacionalização dos alunos desse grupo, mas, assim como os alunos dos cursos regulares, 

na última questão, quase a totalidade dos participantes respondeu como ação de 

Internacionalização, o intercâmbio. Houve também a realização de projetos fora como resposta.  

Mas, podemos verificar que a ideia da viagem para outro país para fins de aprendizado 

ainda é a ação mais imediata quando se fala de Internacionalização. Tal característica revela 

que precisamos falar mais sobre as sistemáticas da Internacionalização, de forma a entender 

suas estruturas, suas relações internas, conhecer a essência, o concreto sobre a 

Internacionalização, vencendo a pseudoconcreticidade, conhecendo seus benefícios e do 
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contexto da qual ela faz parte para que haja uma escolha mais consciente dos alunos quando os 

mesmos pensarem ou investirem suas vidas em alguma ação desse caráter. 

Quando foram questionados sobre o funcionamento do Centro de Idiomas como algo 

necessário para a formação de falantes, todos concordaram, assim como foram unânimes 

também ao responderem sim ao fato de que a aquisição de uma língua favorece o 

aproveitamento da vida acadêmica e profissional, o que significa uma aprovação do contexto 

em que vivem e se formam como falantes.  

Ao descreveram como deveria ser uma aula de inglês para a formação de falantes, 

descrevem pontuando aquilo que vivem, de alguma forma, do jeito que enxergam já que não 

entendem da técnica, das entranhas da abordagem. Assim, a maioria descreve que deve ser 

dinâmica (32%). Outros complementam com respostas diversas, mas de sentidos próximos, tais 

como: voltada para conversação, que haja interação entre professor e aluno, em inglês, com uso 

de tecnologias, jogos, didática, com turmas pequenas. É possível verificar que são descrições 

da realidade em que vivem no Centro de Idiomas e que tomam como parâmetro para dizer como 

deve ser já chancelam, de alguma maneira, a metodologia vivenciada por eles quando a reputam 

como o modelo de uma aula de inglês para formar falantes. 

Importante ressaltar que a Abordagem Comunicativa, metodologia utilizada nos 

Centro de Idiomas em sua maioria, trabalha especificidades relevantes para formação de 

falantes críticos, autônomos. A Abordagem Comunicativa leva em consideração não só 

aspectos estruturais da língua, mas também o efeito que os mesmos devem causar em 

determinadas situações de interação em uma dada língua. Assim, não faz mais sentido aprender 

a construir sentenças isoladas ainda que se desenvolvam as quatro habilidades da linguagem 

(leitura, compreensão auditiva, oralidade e escrita): 

Podemos prontamente concordar com o fato de que a habilidade de produzir orações é 

importantíssima na aprendizagem de uma língua. É preciso reconhecer, no entanto, que 

essa não é a única habilidade de que necessitam os estudantes. A pessoa que domina 

uma língua estrangeira sabe mais do que compreender, falar, ler e escrever orações. Ela 

também conhece as maneiras como as orações são utilizadas para se conseguir um 

efeito comunicativo. (WIDDOWSON, 2005, p. 130) 

 

Neste sentido, para Widdowson a aquisição de uma língua depende não só da 

habilidade de compor frases, mas principalmente, da compreensão de como essas frases deverão 

ser colocadas em uma situação específica para produzir um efeito. Assim, o autor separa a 

forma, regras gramaticais, do uso, efeito comunicativo, os quais se revelam no que o linguista 

chama de desempenho. Na aprendizagem de uma língua, os dois devem ser considerados:  
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Forma, então, é um aspecto do desempenho, aquele que torna evidente até que ponto o 

usuário demonstra seu conhecimento de regras lingüísticas. O uso é outro aspecto do 

desempenho: aquele que torna evidente até que ponto o usuário demonstra capacidade 

de uso do seu conhecimento de regras lingüísticas para a comunicação eficaz. 

(WIDDOWSON, 2005, p. 16 e 17) 

 

Assim, o referido autor faz a diferença entre habilidade (skill) e capacidade (ability). A 

primeira trata-se do falar, escutar, escrever e compreender uma segunda língua, o que tem 

relação com a forma. E a segunda trata-se da compreensão de como devem ser aplicadas as 

estruturas linguísticas para produzir um sentido, o que tem relação com o uso, ou seja, com o 

efeito comunicativo. 

Podemos perceber como as habilidades são construídas dentro de sentidos produzidos 

pelos próprios falantes. Esse exercício de buscar significados, de buscar o uso da língua para 

desenvolver a capacidade de comunicação de forma a compreender a língua em uma ampla 

perspectiva traz ao aluno liberdade para se expressar da sua forma, independente, pessoal, 

respeitando suas prioridades e o seu mundo. Esse é um exercício de formação crítica, que traz 

uma certa segurança aos alunos para que façam não só escolhas linguísticas, mas para que 

possam enxergar os contextos ao seu redor da mesma maneira. 

As atividades, na Abordagem Comunicativa, são organizadas no sentido de fazer com 

que o aluno dê sentido à língua como um instrumento útil:  

O ensino comunicativo é aquele que organiza as experiências de aprender em termos 

de atividades relevantes/tarefas de real interesse e/ou necessidade do aluno para que 

ele se capacite a usar a língua-alvo para realizar ações de verdade na interação com 
outros falantes-usuários dessa língua. (FILHO, 2007, p. 36) 

 

Portanto, partindo dessa perspectiva abordada a partir da metodologia, observa-se nos 

alunos que são parte do Centro de Idiomas um posicionamento um pouco mais apurado na 

realidade da Internacionalização e da metodologia do ensino de língua inglesa, o que pode 

indicar que o fato de estarem em um mundo em que esses assuntos são mais comentados e o 

fato de utilizarem uma metodologia que os obriga a construir seus caminhos de aprendizagem 

para descobrir os sentidos da língua-alvo sem perder seu sentido sociolinguístico, seu lugar 

como falante dentro do contexto social, ajuda-os a se posicionarem melhor diante de outras 

realidades dentro do conhecimento de mundo. 

Dessa forma, a partir de todos esses dados provenientes dos resultados da aplicação dos 

questionários, compreendendo todas essas realidades apresentadas pelos participantes do 

IFMA/Bacabal, podemos pensar em um instrumento que seja capaz de responder, pelo menos 

em partes, às lacunas apontadas aqui. Para tanto, pensamos em elaborar uma cartilha sobre a 
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Internacionalização e a metodologia de ensino de língua inglesa para a formação de falantes a 

fim de buscar contribuir com a conscientização dos gestores, professores e alunos do Instituto 

Federal do Maranhão. Vejamos a seguir como esse produto educacional foi pensado, produzido 

e como ele é, de fato. 

 

 

6. PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Podemos considerar como recente a determinação de implantação de Mestrado 

Profissional pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

através de sua portaria nº 47 de 17 de dezembro de 1995, que estabelece alguns requisitos e 

condicionantes, deixando claro, por exemplo, a necessidade de aplicação da pesquisa:  

O curso deverá articular as atividades de ensino com as aplicações de pesquisas, 
em termos coerentes com seu objetivo, de forma diferenciada e flexível. A 

existência de pesquisa de boa qualidade na instituição e de projetos em parceria 

com o setor produtivo, bem como a oferta de atividades de extensão, são requisitos 

essenciais ao credenciamento institucional para oferta deste tipo de curso. 

(CAPES, 1995) 

 

Tal necessidade de pensar em uma aplicação da pesquisa em atividades de extensão, 

ou seja, em meio à comunidade, trazendo ganhos para a comunidade tem sido um ponto 

diferencial do mestrado profissional, além do seu funcionamento:  

Dirigido especificamente à formação profissional, com estrutura curricular 

definida e consistente, normalmente vinculada a uma área profissional especifica, 

o mestrado profissional é oferecido de forma diferenciada e flexível, pois permite 

um regime de dedicação parcial, diferenciando-se também nos modelos de 

avaliação e do produto final. (FERNANDES, 2005, p. 107) 

 

Outro requisito importante trata do trabalho de conclusão da pesquisa que precisa ser 

defendido de forma madura e com domínio do objeto estudado pelo mestrando: 

O estudante deve apresentar trabalho final que demonstre domínio do objeto de 

estudo e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele. De acordo com a 

natureza da área e com a proposta do curso, esse trabalho poderá tomar formas 
como, entre outras, dissertação, projeto, análise de casos, performance, produção 

artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos e protótipos. (CAPES, 

1995) 

 

 A partir desses requisitos, podemos entender que é necessário aplicar a pesquisa 

respeitando seus objetivos e com a compreensão profunda do objeto de estudo em busca de 

uma transformação. Neste sentido, os produtos educacionais elaborados como forma de 
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aplicação da pesquisa ganham importância na medida em que interfere de forma direta nas 

realidades de ensino:  

Não obstante essa diversidade, a identidade dos mestrados profissionais não está 

somente determinada pela sua área temática, mas, fundamentalmente, pelo enorme 

desafio de integrar com rigor a pesquisa no seu processo de desenvolvimento e 

conseguir a aplicabilidade dos resultados para transformar a realidade estudada. Esse 

desafio, que significa o verdadeiro sentido da universidade, implica a inserção dos MP 
no seio da sociedade para realizar com eficiência e clareza os estudos e análises e, 

desse modo, alcançar a compreensão dos conflitos e problemas socioambientais no 

território nacional e propor soluções científicas e técnicas. (NEGRET, 2008) 

 

Esses produtos educacionais, que garantem essa aplicabilidade dos resultados do 

mestrado profissional, podem ser entendidos como resultados de um processo de reflexão: 

O produto educacional é resultado de um processo reflexivo e contextualizado que 
contêm os saberes da experiência dos professores da Educação Básica. Tal produto 

não é mera transposição didática de uma escola para a outra. Muito menos um 

material didático pronto para ser manipulado por professores e estudantes. Pelo 

contrário, é vivo, contem fluência, movimento e nunca está pronto e acabado, 

porque representa a dinâmica das aulas [...] vivenciada pelos estudantes (SOUSA, 

2015, p. 4) 

 

O conceito de produto educacional também pode compreendido como uma resposta 

advinda de um processo gerado a partir de uma atividade de pesquisa:  

É um resultado tangível de um processo gerado a partir de uma atividade de 

pesquisa, podendo ser realizado de forma individual (discente ou docente Stricto 

Sensu) ou em grupo (caso do Lato Sensu, PIBID, Residência Pedagógica, PIBIC 

outros) (BESSEMER, S. P; TREFFINGER, D. J, 1981, p. 158). 

 

 

Portanto, podemos perceber que o produto é a parte resultante de uma vivência 

cotidiana com uma realidade e seus contextos, sendo uma resposta a uma inquietação, uma 

lacuna percebida nesta realidade, conforme (BESSEMER e TREFFINGER, 1981, p. 158): 

“Produto (PE) deve ser elaborado com o intuito de responder a uma pergunta/problema 

oriunda do campo de prática profissional, podendo ser um artefato real ou virtual, ou ainda, 

um processo”. 

De acordo com documento de Área da CAPES (BRASIL, 2016), podemos ter vários 

tipos de produto educacional tais como: uma sequência didática, um aplicativo 

computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de vídeo-aulas, um curso de curta duração, 

partitura, maquete, cartilha etc. 

No tocante a uma pesquisa realizada na área de ensino, é fundamental considerar que 

o produto tem validade não só em si mesmo, mas no reconhecimento de toda uma 

problemática vivenciada e refletida pelo professor, o que reverbera não apenas na prática do 

professor-pesquisador, mas em toda a estrutura educacional: 
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[...] investir em produtos que não apenas contemplam a eficiência de um método 

de ensinar dado conteúdo, mas que envolvam uma reflexão sobre um problema 

educacional vivido pelo professor em uma dada realidade escolar e que levaria ao 

desenvolvimento de atividades curriculares alternativas, [...] que exigissem a 

reflexão sobre as finalidades e o significado da educação em ciências na 

contemporaneidade. (OSTERMANN e REZENDE, 2009, p. 71) 

 

Assim, podemos perceber que os produtos educacionais devem ser pensados, 

elaborados, implementados, observando-se os referenciais teóricos atuais a respeito de 

ensino-aprendizagem para que a sua contribuição seja abrangente e tenha impacto na vida 

educacional como um todo, incluindo todos os agentes do processo de educação. Nesse 

sentido, dentro da perspectiva da Educação Profissional e Tecnológica, há que se considerar 

que a realização das pesquisas para elaboração dos produtos deve integrar os saberes 

inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado: 

A proposta do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT) está direcionada para a formação de profissionais capazes de 

desenvolver atividades de pesquisas relacionadas ao ensino, voltadas para a EPT, 

em espaços formais e não formais de educação. Estes profissionais devem ser 

capazes de desenvolver soluções tecnológicas que contribuam para a melhoria do 

ensino da EPT (PASQUALLI; VIEIRA; CASTAMAN, 2018, p. 113) 

 

Dessa forma, considerando os requisitos e orientações acerca da pesquisa e 

elaboração do produto na Educação Profissional e Tecnológica, buscou-se dentro deste 

trabalho, a partir da análise dos dados obtidos sobre as ações de internacionalização no 

Instituto Federal do Maranhão, campus Bacabal, bem como a partir dos resultados 

observados em relação às metodologias usadas para o ensino da língua inglesa,  buscou-se 

elaborar uma cartilha como produto educacional intitulada “A Internacionalização e a 

Formação de Falantes de Língua Inglesa: conceitos básicos e principais informações”. É uma 

resposta às lacunas apresentadas nos resultados das aplicações dos questionários ao público-

alvo desta pesquisa.  

 

 

6.1 Olhar crítico sobre a cartilha 

 

 

No Brasil, a cartilha é um instrumento didático antigo que começou a ser utilizado a 

partir da metade do século XIX, mas que até hoje tem boa aceitação no meio educacional e 

por isso foi escolhida para trabalhar para esta pesquisa:  

Embora já na segunda metade do século XIX encontre-se cartilhas produzidas por 
brasileiros, o impulso nacionalizante nesta área se faz sentir, especialmente em 

alguns estados, a partir da década de 1890, solidificando-se nas primeiras décadas 
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do século XX, quando se observa o engendramento de fenômenos correlatos: 

apoio de editores e especialização de editoras na publicação deste tipo de livro 

didático; surgimento de um tipo específico de escritor didático profissional- o 

professor; e o processo de institucionalização da cartilha, mediante sua aprovação, 

adoção, compra e distribuição as escolas, por parte de órgãos do governo estadual. 

(MORTALLI, 2000, p. 23) 

 

Importante destacar que, inicialmente, nos anos de 1880/1900, em que os livros 

didáticos praticamente não existiam, a cartilha e outros materiais elaborados pelos 

professores, além de cartas, ofícios e documentos de cartório eram utilizados como material 

de aprendizagem da leitura e da escrita. A Bíblia também era usada como material bem como 

a Constituição do Império e o Código Criminal (COLLARES, 2015). 

Podemos verificar que havia um ensino para a leitura e escrita, para a compreensão 

da gramática da língua nacional e dos princípios cristãos e políticos. Tudo isso aprovado, 

controlado pelas autoridades:  

Tanto o material a ser utilizado na sala de aula, como a contratação dos 

professores, passava antes pelo consentimento das autoridades. Assim fica claro o 

controle do Estado na produção de material e adequação dos professores aos seus 

interesses. (COLLARES, 2015, p. 300) 

 

É possível perceber que, em meio aos agentes da educação, a praticidade e facilidade 

de entendimento por meio da cartilha também podem ser utilizadas como instrumento 

ideológico, como instrumento de controle do Estado, o que já foi uma realidade forte, neste 

país, naquele contexto:  

 

Com a preocupação de alcançar uma dimensão ampla do significado da cartilha 

procuramos situá-la no contexto histórico das cartilhas no Brasil, constatando o 

controle que o Estado exerce por meio do letramento das pessoas. Não podemos 

esquecer que as cartilhas utilizadas, nas escolas primárias, traziam uma concepção 
ideológica da época, pela expressão de ideias e poder. Dentro da ideologia na qual 

nos inserimos, a estrutura educacional deveria estar a serviço dos homens como 

seu objeto central, para ajudá-lo a identificar as contradições socioeconômicas da 

formação social e superar essas mesmas contradições. (COLLARES, 2015) 

 

É esperado que, dentro de uma sociedade capitalista, a escola possa exercer um 

instrumento de dominação da sociedade burguesa que busca disseminar sua marca 

ideológica para manter-se no controle da classe trabalhadora, no entanto, é nesse mesmo 

cenário que é possível o conhecimento das contradições e do sistema de exploração vigente. 

Assim, por um tempo, dentro de uma perspectiva de controle de tudo o que era ensinado, a 

cartilha bem como outros materiais foram objetos de dominação, mas esse contexto foi se 

modificando ao longo dos anos (FARIA, 1980). 
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A vinda do príncipe D. João para o Brasil, em 1808, trouxe a imprensa régia, o que 

foi significativo para fazer com que os livros passassem a circular em solo brasileiro, ainda 

que sob censura do Imperador. Nesse período, muitos viajantes traziam livros de estudos da 

Europa para o Brasil, o que era ilícito. Nesse período, as cartilhas eram elaboradas pela elite 

europeia para disseminar sua cultura. Dois nomes se evidenciam nesse contexto: Laemmert 

e Garnier (COLLARES, 2015). 

As primeiras cartilhas brasileiras aconteceram de 1910 a 1930. Daí em diante o 

número de cartilhas brasileiras publicadas cresceu vertiginosamente em vários gêneros e se 

popularizaram. Não podemos afirmar que a mesma deixou de ser completamente um 

instrumento ideológico de controle, no entanto, sabemos que não é o instrumento em si que 

determinar tal função, mas a intenção de quem o utiliza. É possível fazer da cartilha um 

objeto que promove a leitura crítica de um determinado contexto, como o fizemos neste 

trabalho. Para Marx (1977) para haver mudança o aluno precisa compreender o meio e ser 

capaz de fazer leitura das contradições e restrições sociais. 

Dessa forma, a partir dessa perspectiva, nesta pesquisa, buscou-se trazer na cartilha 

um panorama sobre os conceitos e os dois lados antagônicos do processo de 

Internacionalização e uma visão crítica e metodológica sobre o ensino de língua inglesa com 

o objetivo de abrir a discussão aos alunos, professores e gestores acerca de que tipo 

Internacionalização queremos, qual estamos promovendo e como o ensino de língua inglesa 

contribui ou não para esse processo. Vejamos como esses conteúdos se organizam a seguir. 

 

6.2 Apresentação da Cartilha "A Internacionalização e a Língua Inglesa: uma relação simbiótica 

e seus conceitos básicos" 

 

Como já dissemos anteriormente, os conteúdos da cartilha foram pensados no sentido 

de responder às lacunas observadas durante a pesquisa, especialmente, diante dos resultados 

obtidos, através dos questionários aplicados com o público-alvo desta pesquisa: gestores, 

professores e alunos do IFMA/campus Bacabal. Para tanto, a cartilha intitulada “A 

Internacionalização e a Língua Inglesa: uma relação simbiótica e seus conceitos básicos”, 

está dividida em duas partes grandes, uma tratando sobre a Internacionalização e a outra 

sobre a língua inglesa. 

 A primeira parte está dividida em três itens. O primeiro item trata sobre a 

Internacionalização, mostrando suas reais características, seus conceitos e suas 

interpretações equivocadas. O segundo item é sobre os tipos de Internacionalização, 
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identificando a diferença entre a Internacionalização hegemônica e a Internacionalização 

Cooperativa. E o terceiro item diz respeito às ações do processo de Internacionalização 

dentro do Instituto Federal do Maranhão, apontando os acordos, as parcerias, as 

oportunidades existentes no IFMA. 

A segunda parte também está dividida em três itens. O primeiro diz respeito à Língua 

Inglesa, apresentando as concepções sobre a língua diante da Internacionalização. O segundo 

item faz referência às metodologias do ensino de língua inglesa, apresentando um breve 

histórico das metodologias e destacando as que privilegiam a formação de falantes. E, no 

terceiro item, trata-se da formação de falantes no IFMA. Há uma descrição sobre a 

Abordagem Comunicativa, apontando suas características e seus benefícios. 

Toda a cartilha está distribuída nessas duas grandes partes que correspondem às 

principais temáticas desta pesquisa, ou seja, Internacionalização e Língua Inglesa e todo esse 

conteúdo está escrito e ilustrado em quarenta e três (43) páginas da cartilha. Tal instrumento 

poderá ter uso pedagógico, especialmente aos professores de línguas do IFMA e/ou dos 

Institutos Federais, e pode ter uso orientativo para gestores e professores já que os mesmos, 

inteirados das temáticas, poderão exigir demandas ou responder a proposições 

governamentais de forma mais crítica e consciente. 

Para conhecermos um pouco mais esta cartilha, detalharemos um pouco de cada item. 

Inicialmente, buscamos tratar sobre os conceitos mais aceitos acerca da Internacionalização, 

destacando os erros de entendimento sobre essa temática e apontando as verdades do 

processo de Internacionalização. Tudo isso está presente desde a página treze (13) até a 

página dezoito (14). 

 

Figura 4: página inicial sobre Internacionalização  
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Em seguida, tratamos sobre os tipos de Internacionalização, destacando que a mesma 

tem perspectivas diferentes a partir da interculturalidade e da multiculturalidade e a partir da 

intenção do movimento, quer seja pelos órgãos hegemônicos, quer seja pela simples 

cooperação entre instituições. Assim, podemos ter dois tipos de Internacionalização: a 

hegemônica, que é controlada pelos países desenvolvido, é padronizada internacionalmente 

tem como características o fato de sobrepor a cultura de um país sobre a cultura de outro e 

de promover um mercado educacional entre as Instituições; e a cooperativa, que é a livre 

cooperação entre países, sem visar lucro, mas a cooperação de conhecimento e produção 

científica. Todo esse conteúdo encontra-se da página dezenove (19) até a página vinte (20). 

Na terceira parte sobre Internacionalização buscamos apresentar as iniciativas 

existentes no Instituto Federal sobre a temática, a organização das ações e a política até o 

momento a respeito das ações de Internacionalização, destacando a Diretoria de Relações 

Internacionais (DIRI) e seus objetivos. Tudo isso está presente da página vinte e um (21) até 

a página vinte e sete (27). 

Logo depois, inicia-se a segunda parte da cartilha que trata sobre a língua inglesa. No 

primeiro momento, demonstra-se como a relação entre a língua inglesa e a 

Internacionalização é uma relação dependente, visto que é a língua mais demandada nas 

ações que compõem o processo de Internacionalização, além de mostrar como a mesma tem 

força e influência em setores internacionais. Demonstra-se também as diferentes concepções 

da língua como língua estrangeira, adicional, franca e internacional para apontar os 

entendimentos diversos sobre a forma como se ensina e se aprende a língua. Esse conteúdo 

encontra-se na página vinte e oito (28) até a página trinta e um (31). 

 

Figura 5: página inicial sobre Língua Inglesa 
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No segundo momento, apresentou-se as metodologias de ensino de língua inglesa, 

citando as mais populares ao longo dos últimos séculos e destacando a Abordagem 

Comunicativa como a que mais se expandiu nas últimas décadas e apontando as 

metodologias decorrentes da Abordagem Comunicativa, especialmente, a abordagem Inglês 

para fins específicos (ESP – English for Specific Purposes), a qual também teve suas 

características apontadas. Tal conteúdo está presente desde a página trinta e dois (32) até a 

página trinta e cinco (35). 

No terceiro momento, destacou-se a importância de entender sobre metodologias que 

privilegiam a formação de falantes já que a língua inglesa falada é a mais interessante para 

que se aproveite oportunidades reais de Internacionalização. Apontou-se mais características 

sobre a Abordagem Comunicativa e por que a mesma tem foco na oralidade. Além disso, 

mostrou-se as iniciativas da Diretoria de Relações Internacionais (DIRI) para incentivar a 

implantação de Centros de Idiomas nos campi do IFMA bem como para organizar a 

formação de falantes a partir de eventos e de pesquisa sobre a linguagem. 

A cartilha encerra-se com uma nota da autora enfatizando a relevância do assunto no 

sentido de orientar o público-alvo para que tenha um conhecimento mais próximo das 

temáticas e que esses conhecimentos possam contribuir para um pensamento crítico, capaz 

de influenciar em decisões pessoais e dentro da própria Instituição a fim de que se promova 

uma transformação social. 

 

6.3 Aplicação e Avaliação da Cartilha  

 

Após a elaboração do conteúdo e do design gráfico da cartilha “Internacionalização 

e Língua Inglesa: uma relação simbiótica e seus conceitos básicos”, disponível em formato 

de cartilha para impressão e em formato de ebook, esse último foi enviado, juntamente a um 

questionário específico para os participantes desta pesquisa via e-mail (gestores e 

professores) e via Whatsapp. Assim, alunos, professores e gestores do IFMA/Bacabal 

tiveram a oportunidade de apreciar, ler e avaliar a cartilha quanto ao seu uso, funcionalidade 

e relevância dentro da Instituição. Tal forma de aplicação e avaliação se deu em virtude da 

suspensão de aulas presenciais devido à pandemia do coronavírus que se alastra sobre boa 

parte do mundo nos dias atuais. 

Os questionários foram elaborados através do Google Forms que é um aplicativo de 

administração de pesquisas incluído no pacote do escritório do Google Drive, faz parte das 
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ferramentas disponíveis na plataforma de pesquisa Google. Os formulários foram criados 

dentro de um formato do próprio aplicativo. Foram elaboradas cinco (5) questões sobre a 

cartilha e ao final, deixou-se um espaço para sugestões. Após a elaboração das questões de 

cada questionário, os mesmos ficaram disponíveis através de um link o qual foi enviado para 

os alunos através de grupos de Whatsapp das turmas participantes, já que a maioria dos 

alunos não possuem conta de e-mail; e os links dos formulários dos professores e gestores 

foram enviados via e-mail, juntamente com a cartilha em formato de ebook.  

O uso dos questionários tem o intuito de buscar avaliar se o formato em cartilha é 

interessante aos olhos dos participantes, se os conteúdos estão compreensíveis, se há 

validade pedagógica/orientativa na mesma, se a cartilha é recomendável e quais sugestões 

os participantes gostariam de deixar. Não houve a participação de todos de forma unânime, 

cerca de setenta e cinco (75%) por cento dos participantes retornaram as respostas dos 

questionários. A seguir, acompanharemos os resultados de cada grupo através de quadros. 

Primeiramente, vamos apresentar os resultados dos alunos. Dos duzentos e quarenta 

e seis alunos (263) do Ensino Médio Integrado e do Centro de Idiomas do campus Bacabal 

abordados presencialmente no início da pesquisa cento e oitenta e quatro (194) retornaram 

o questionário com os seguintes percentuais: 

 

Quadro 6: Resultado do questionário de avaliação dos alunos 

Pergunta Resultado 

1- Você considera esta cartilha um meio eficaz de 

orientação para alunos? 

100% dos alunos responderam que sim. 

2- A partir da leitura da cartilha, você considera 

que os conteúdos que tratam sobre 

Internacionalização, seus conceitos, tipos e seu 
funcionamento no IFMA estão compreensíveis? 

86,2% responderam que sim e 13,8% responderam 

que não 

3- A partir da leitura da cartilha, você considera 

que os conteúdos que tratam sobre língua inglesa, 

suas concepções e metodologias para formação de 
falantes estão compreensíveis? 

86,2% responderam que sim e 13,8% responderam 

que não 

4- Você considera eficaz a utilização desta cartilha 

para fins orientativos acerca das temáticas de 

Internacionalização, concepções sobre a língua 
inglesa e suas metodologias para formação de 

falantes? 

93,1% responderam que sim e 6,9% responderam que 

não. 

5- Você recomendaria a leitura desta cartilha? 100% responderam que sim  

6- Sugestões  Houve mais comentários dos alunos tais como: 
“Achei muito bom e criativo” 

“Talvez mais exemplos, a única coisa que consegui 

pensar pois está completíssima, didática e animada”. 
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Podemos observar que, em geral, houve uma boa avaliação da cartilha. Todos 

avaliaram como eficaz o formato em cartilha. No entanto, no que tange ao fato dos conteúdos 

sobre Internacionalização e Língua Inglesa estarem compreensíveis, houve 13,8% que 

discordaram, talvez por considerar a linguagem rebuscada ou a disposição do texto não 

favorável ou por questões subjetivas mesmo, o que pode ser considerado com natural. Por 

fim, boa parte considerou a cartilha eficaz para fins orientativos e todos recomendariam a 

cartilha. Houve alguns comentários e poucas sugestões que se resumem na recomendação 

de que poderia haver mais exemplos na cartilha.  

Quanto ao resultado da validação dos professores, podemos destacar que dos 

quarenta (40) que participaram inicialmente da pesquisa, trinta e quatro (34) retornaram o 

formulário. A seguir, podemos acompanhar os resultados: 

 

Quadro 7: Resultado do questionário de avaliação dos professores 

Pergunta Resultado 

1- Você considera esta cartilha um meio eficaz de 

orientação para professores? 

100% dos professores responderam que sim. 

2- A partir da leitura da cartilha, você considera 

que os conteúdos que tratam sobre 
Internacionalização, seus conceitos, tipos e seu 

funcionamento no IFMA estão compreensíveis? 

98,2% responderam que sim e 1,8% responderam que 

não 

3- A partir da leitura da cartilha, você considera 
que os conteúdos que tratam sobre língua inglesa, 

suas concepções e metodologias para formação de 

falantes estão compreensíveis? 

98,2% responderam que sim e 1,8% responderam que 
não 

4- Você considera eficaz a utilização desta cartilha 
para fins orientativos acerca das temáticas de 

Internacionalização, concepções sobre a língua 

inglesa e suas metodologias para formação de 
falantes? 

99% responderam que sim e 1% responderam que 
não. 

5- Você recomendaria a leitura desta cartilha? 100% responderam que sim  

6- Sugestões  Alguns comentários/sugestões: 

 
“Importante ressaltar que o uso da cartilha é uma boa 

alternativa mas que não deve ser única forma de 

orientação ou conhecimento de metodologias, 

processos e formas de internacionalização, mas é um 
instrumento de grande valor e conteúdo acessível e 

embasado. Parabéns!” 

 
“O tamanho da letra chama muito atenção. Didático, 

auto explicativo. Parabéns, excelente trabalho”. 

 

“As opções de respostas deveriam contemplar um 
meio termo, como por exemplo, em parte. Na cartilha 

aparecem alguns elementos que carecem de maior 

explanação para que o entendimento sobre as 
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temáticas abordadas ocorram integralmente e de 

forma concreta. Esses elementos conferiram à 

cartilha um nível de abstração que dificultou minha 

compreensão”. 

 

Podemos observar que todos os professores que responderam ao questionário 

concordam que o formato em cartilha é eficaz. Nesse sentido, houve uma ressalva em 

destaque em um dos comentários que destaca que a cartilha não é a única ferramenta para 

orientação em relação aos conteúdos abordados. Verificamos também que uma pequena 

parcela dos professores (1,8%) não concorda que os conteúdos da cartilha estejam 

compreensíveis. Talvez, um dos comentários possa esclarecer quando observamos que há a 

sugestão de que houvesse um meio termo nas respostas das perguntas do questionário para 

manifestar a opinião daqueles que concordam em parte, ou seja, que nem tudo está 

compreensível, o que é plausível. Mas, a grande maioria concorda que os conteúdos estão 

compreensíveis.  

Por fim, observa-se que quase a totalidade dos professores que responderam (99%) 

recomendaria a cartilha como instrumento orientativo, o que representa uma resposta muito 

positiva. Outras contribuições dadas na seção de sugestões mostram a aceitação dos 

professores em relação à cartilha, ressaltando a importância da mesma e pontos positivos 

como o tamanho da letra apontado por alguns, por exemplo.  

Em relação aos gestores, houve a participação de quinze (15) dos vinte (18) gestores 

que contribuíram no início desta pesquisa. Vejamos os resultados a seguir: 

 

Quadro 8: Resultado do questionário de avaliação dos gestores 

Pergunta Resultado 

1- Você considera esta cartilha um meio eficaz de 

orientação para gestores? 

100% dos gestores responderam que sim. 

2- A partir da leitura da cartilha, você considera 
que os conteúdos que tratam sobre 

Internacionalização, seus conceitos, tipos e seu 

funcionamento no IFMA estão compreensíveis? 

99% responderam que sim e 1% responderam que 
não 

3- A partir da leitura da cartilha, você considera 

que os conteúdos que tratam sobre língua inglesa, 

suas concepções e metodologias para formação de 

falantes estão compreensíveis? 

99% responderam que sim e 1% responderam que 

não 

4- Você considera eficaz a utilização desta cartilha 

para fins orientativos acerca das temáticas de 

Internacionalização, concepções sobre a língua 
inglesa e suas metodologias para formação de 

falantes? 

100% responderam que sim. 

5- Você recomendaria a leitura desta cartilha? 100% responderam que sim  

6- Sugestões  Não houve sugestões, houve apenas comentários: 
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“Um excelente instrumento para aprimorar e 

direcionar práticas da Língua Inglesa no Instituto 

Federal, dessa forma, a Cartilha contribui de forma 
positiva no aprendizado dos alunos da Instituição”. 

 

“Que trabalho lindo, parabéns!” 

 

É possível verificar que houve uma avaliação muito positiva para os gestores quanto 

à cartilha. Todos avaliaram a cartilha como um instrumento eficaz de orientação e de 

orientação em relação aos conteúdos propostos (questão 4). Além disso, todos 

recomendariam a cartilha. No que diz respeito ao fato dos conteúdos estarem 

compreensíveis, a grande maioria concordou que sim, mas uma pequena parcela (1%) não 

concordou, o que revela, naturalmente, que há pontos a serem melhorados sempre em 

qualquer produção científica.  

Por fim, houve alguns comentários, tecendo elogios e ressaltando a importância da 

cartilha para orientar os alunos da Instituição. Percebemos que o olhar dos gestores está mais 

voltado aos alunos do que aos próprios gestores, apesar da cartilha ser direcionada a eles 

também, mas esse olhar é natural já que trabalham em prol dos alunos. No entanto, é possível 

inferir que essa orientação aos gestores precisa ser reforçada, o entendimento sobre 

Internacionalização e sua relação com a língua inglesa precisa ser de todos os envolvidos no 

âmbito da educação profissional e tecnológica para que o processo com um todo possa 

promover transformação social de fato. 

Assim, podemos observar que, de forma geral, a aceitação da cartilha por alunos, 

professores e gestores foi muito positiva, o que demonstra que a mesma é um instrumento 

eficaz de orientação quanto à Internacionalização e as suas relações com a língua inglesa, 

atingindo assim seu objetivo primário. Observamos também que houve sugestões apontando 

melhorias a serem feitas, o que é muito positivo também para o aperfeiçoamento da mesma 

para em um momento próximo para que se torne mais eficiente. 

É sempre importante identificar o olhar sobre os pontos positivos e sobre aqueles que 

devem melhorar, deixando sempre o caminho aberto para que o trabalho seja superado, 

considerando que é indispensável um olhar investigativo do pesquisador que não só observe, 

verifique, descreva, mas que contribua com a subjetividade dos leitores/participantes para o 

entendimento do objeto e seus desdobramentos na realidade, de forma dinâmica apontada 

por Ghedin (2008; p. 75): “O que se vê é o mundo que se é, e o que se cria faz parte daquilo 
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que está sendo no mundo. O olhar é condicionado pelo mundo à mesma medida que, ao olhar 

esse mundo atentamente, o sujeito condiciona o próprio modo de ser”. 

Essa dinamicidade é necessária para que a produção científica se renove e consiga 

sempre se aprimorar e responder cada vez melhor às lacunas de setores sociais. Mesmo 

assim, podemos considerar que a cartilha aqui apresentada e validada pelos participantes de 

forma muito positiva é mais uma ferramenta eficaz para orientação dos sujeitos dos Institutos 

Federais bem como outras Instituições de ensino que vivam a realidade da 

Internacionalização e seus desdobramentos em relação à língua inglesa. 

Tal produto educacional pode representar uma grande contribuição na perspectiva da 

formação crítica e omnilateral dos participantes, considerando que a cartilha é fruto de uma 

análise à luz do entendimento sobre a Pseudoconcreticidade sobre os conteúdos trabalhados, 

a qual revela contradições dos seus sistemas e realidades, o que nos leva a entender que a 

cartilha pode orientar no sentido de revelar ou despertar o debate, o olhar sobre realidades 

antes não entendidas ou não vistas pelos alunos, professores e gestores de uma Instituição 

de Educação profissional que visa formar para a emancipação social sobretudo. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A Internacionalização tem sido uma novidade nos últimos anos dentro das 

Universidades e Institutos Federais no Brasil. O entendimento ou desentendimento sobre ela 

tem gerado a necessidade de discussão e publicação em torno da temática a fim de que possamos 

tratar sobre qual a Internacionalização tem sido promovida, incentivada e vendida, qual 

Internacionalização de fato nos beneficia, como podemos atender aos interesses de 

transformação social, mesmo sendo obrigados a participar de um processo de 

Internacionalização hegemônico. 

 Aliado a esses esclarecimentos, é necessário também enxergar as metodologias de 

ensino de língua inglesa que, de fato, formem falantes e assim favorecer não só a promoção da 

Internacionalização, mas promover uma formação de estudantes, professores, gestores falantes 

que tenham competência linguística e que também tenham formação cidadã, cultural, crítica 

que garanta autonomia diante de qualquer realidade de Internacionalização seja ela hegemônica 

ou seja ela cooperativa, o que favorece, consequentemente, uma educação profissional e 
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tecnológica que permita a conquista da emancipação social desses sujeitos citados no universo 

do mundo trabalho. 

Para tanto, inicialmente, demonstramos como essa relação entre a Internacionalização e 

a Língua Inglesa é dependente, é funcional, é indispensável visto que a maior parte dos países 

que coordenam as regras e a acreditação dos processos de Internacionalização são de países 

anglófonos e, para que todo o sistema funcione de maneira global, todos os demais países, ainda 

os que não têm a língua inglesa como primeira língua, são obrigados a dominar a língua inglesa 

para que a Internacionalização possa ser operacionalizada.  

 

[...] a sua importância está consolidada no mercado de trabalho global e o seu domínio 
constitui-se, em muitos casos, em requisito obrigatório de empregabilidade não 

apenas nos países de expressão oficial inglesa, mas também em outros países onde o 

idioma se converteu em segunda língua. (FONSECA, 2016, p. 29) 

 

Vimos, portanto, como a língua inglesa se destaca no cenário internacional como o 

veículo do processo de Internacionalização, especialmente no que tange ao mundo acadêmico, 

mas dentro do mundo do trabalho também. No entanto, podemos verificar que essa importância 

da língua inglesa ainda não foi plenamente compreendida dentro de países como o Brasil, por 

exemplo. 

 

Por mais que a teoria tente demonstrar o contrário, tratando da hegemonia da língua 

inglesa e das suas importantes funções cognitivas, críticas, sociais, afetivas e culturais, 

o cenário e os discursos que temos hoje comprovam que ainda trabalhamos com a 

ideia de que aprender línguas é útil apenas para os que pretendem ir ao exterior; que 

inglês não se aprende na escola regular e que é melhor nos ocuparmos estudando 
coisas da nossa nação, ao invés das de países estrangeiros. (FONSECA, 2016, p. 30) 

  

Infelizmente, essa mentalidade de que aprender inglês não é para todos, não é para as 

classes menos abastadas, que é algo apenas possível em cursos específicos, particulares e caros, 

que apenas as pessoas de classe média alta podem ter, que não há possiblidade de formar 

falantes em escola pública regular, que é uma forma de dominação, já que estamos a serviço do 

capital, das potências mundiais e que, portanto, devemos olhar como algo secundário, não 

essencial para a vida acadêmica e/ou para a vida profissional, esses pensamentos regressivos 

pairam sobre a sociedade brasileira.  

No entanto, a partir de programas como o Ciências Sem Fronteiras, que possibilitou 

milhares de alunos a uma experiência fora do país, essa visão de que inglês não é para todos 

tem sido mitigada, pois estudantes de todas as classes puderam ter experiência de 
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Internacionalização e viram que outros horizontes são possíveis, como a realidade de ser falante 

de uma língua como a língua inglesa. 

Concluímos, portanto, que há uma relação simbiótica entre a Internacionalização e a 

língua inglesa, o que tem influência direta nas metodologias de ensino de línguas. Apesar das 

crenças a respeito da aquisição da língua inglesa, atribuindo à sua fala uma dominação 

hegemônica, observamos que a formação de falantes comprometida com a autonomia, com a 

criticidade, é imprescindível para que os mesmos sejam competentes para identificar os 

interesses da Internacionalização e seus órgãos de controle e, assim, para que possam se valer 

dessa distinção e beneficiarem-se de alguma forma em busca de transformação das suas 

realidades sociais. Tal postura está em consonância com uma educação omnilateral, integral, 

buscando compreender o contexto de forma inteira, totalizante. 

Após discutirmos sobre essa relação da Internacionalização com a língua inglesa, houve 

um aprofundamento a respeito do conceito de Internacionalização que ultrapassa a ideia de que 

a mesma se resume em ações específicas, ao contrário, encontra sentido completo na relação 

entre essas ações dentro da perspectiva de um todo, envolvendo o ensino, a pesquisa e a 

extensão, como Knight (2014, p. 10) enfatiza: “[...] um processo que integra as dimensões 

internacional, intercultural e global dos propósitos, às funções primárias – de ensino, pesquisa 

e extensão [...]”. Descrevemos os mitos e as verdades acerca do tema e diferenciamos os tipos 

de Internacionalização. 

Apontamos as características da Internacionalização mais difundida entre os países do 

mundo que é a Internacionalização conduzida por países anglófonos, coordenada pelos órgãos 

de controle da ordem mundial tais como UNESCO e Banco Mundial, baseada na ideia de 

multiculturalidade, ou seja, da justaposição de culturas e não da integração entre elas, da 

transnacionalização em que há uma sobreposição de cultura em detrimento de outra cultura. 

Essa é descrição da Internacionalização hegemônica. Ao contrário, temos a Internacionalização 

Cooperativa ou Cooperação Internacional, que não se submete a rigores de rankings ou órgãos 

de acreditação, mas que privilegia a cooperação sem preocupação com lucros, mas se ocupando 

das trocas de conhecimentos entre as instituições envolvidas, promovendo a integração cultural 

e o crescimento acadêmico, científico mútuos. 

 

[...] imprescindível que a internacionalização da educação aconteça respeitando o 

contexto local (cidade e campo), de maneira que a solidariedade internacional 
fortaleça as mudanças sociais, contribuindo para a implementação de políticas 

públicas inclusivas e progressivamente transformadoras nas escalas de atuação das 

IES, dos entes públicos (com autoridade em nível local, regional e nacional) e dos 
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diversos atores sociais implicados, a exemplo dos movimentos sociais [...] 

(AZEVEDO, 2014, p. 100) 

 

Apesar da exortação do autor, a Internacionalização hegemônica é a mais forte dentro 

da esfera global, pois mobiliza mercado, fazendo com que o conhecimento seja moeda e que 

esse negócio seja vantajoso não só para as grandes universidades das potências mundiais, mas 

para os países envolvidos que lucram movimentando outros mercados como o farmacêutico, 

por exemplo. Enfatizamos que o reconhecimento dessa atmosfera hegemônica, dominada pelo 

capital, é necessário para que possamos ter consciência dos processos de exploração e 

dominação e, assim, tenhamos capacidade de nos valer das contradições. 

Concluímos, então, que a Internacionalização tem duas faces: uma cooperativa e outra 

hegemônica. A mais difundida e praticada é a hegemônica, como vimos. Identificar a existência 

dessas duas vertentes, conhecer suas características, suas diferenças, seus benefícios, seus 

ditames de dominação (no caso da Internacionalização hegemônica), suas possibilidades de 

contribuição é essencial para buscar uma promoção das Instituições de ensino, especialmente 

as de ensino para o Mundo do trabalho, verificando sempre, a partir de um ponto de vista crítico, 

as melhores decisões a tomar quanto às parcerias internacionais e quanto à formação dos alunos, 

professores e gestores, pois são eles são responsáveis por articulações e decisões, devendo fazê-

las, portanto, de forma crítica, autônoma para favorecer a emancipação social. 

Logo depois de tratarmos da Internacionalização, seus conceitos, seus tipos, sua 

geopolítica e como ela acontece no Brasil e no Instituto Federal do Maranhão, aprofundamo-

nos na temática sobre a metodologia do ensino de língua inglesa. Entendemos, primeiramente, 

os conceitos atuais sobre a língua inglesa, quando a mesma pode ser conceituada como língua 

franca, língua internacional, língua adicional, língua estrangeira, como segunda língua. Em 

seguida, descrevemos com detalhes as metodologias mais relevantes de ensino de língua 

inglesa, destacando aquelas que formam falantes, como a Abordagem Comunicativa, e que 

estão em voga até hoje dentro dos cursos de inglês, ainda que com variações novas. 

A partir de então, compreendemos que nem todos as metodologias tem a oralidade como 

foco e que a Abordagem Comunicativa é um “divisor de águas” ao longo das últimas décadas, 

sendo matriz para outras metodologias mais contemporâneas e estando em funcionamento na 

atualidade. A partir desse entendimento, percebemos a celeuma existente dentro do Instituto 

Federal do Maranhão que utiliza uma metodologia derivada da Abordagem Comunicativa, o 

ESP – English for Specific Purpose, Inglês para fins específicos, mas que, tem formado leitores 

e não falantes.  



122 
 

Um indício claro desse fato é que há um incentivo à implantação de Centro de Idiomas 

nos campi, através de documentos da Diretoria de Relações Internacionais (DIRI) e do PDI 

(Plano de Desenvolvimento Institucional) atual, visando cobrir a lacuna na formação de 

falantes, especialmente, para que os alunos possam ser capazes de aproveitar as oportunidades 

de Internacionalização através de acordos e parcerias vigentes na Instituição: 

As Relações Internacionais se estabelecem por meio da comunicação em diversos 

idiomas, o que torna o conhecimento de línguas estrangeiras fundamental. Assim, é 
necessária a criação de Centros de Idiomas que assegurem o desenvolvimento de 

competências e habilidades nas línguas de maior interesse comunitário e/ou 

institucional, bem como o ensino de Português para estrangeiros. Na organização 

desses Centros de Idiomas, que beneficiarão tanto a comunidade interna como a 

comunidade externa, poderão ser estabelecidas parcerias com diversas instituições 

nacionais e/ou internacionais. (PDI 2019-2013, p. 70) 

 

Assim, a partir desse cenário traçado através de levantamento documental e 

bibliográfico a respeito da Internacionalização e da metodologia do ensino de língua inglesa, 

compreendendo o contexto internacional, nacional e a realidade do Instituto Federal do 

Maranhão, decidimos aplicar questionários sobre essas temáticas aos participantes desta 

pesquisa, aos alunos, professores e servidores do IFMA/Bacabal. Todo esse caminho de 

elaboração dos questionários, da análise dos dados e da cartilha como produto educacional para 

responder de alguma forma aos resultados encontrados, todo esse percurso foi direcionado pelo 

olhar da Pseudoconcreticidade de Karel Kosik. 

Baseado no Materialismo Histórico Dialético de Marx, a ideia de Pseudoconcreticidade 

pretende desvelar as realidades que estão postas como verdadeiras, como vantajosas, como 

completas trazendo à tona o que, de fato, pode estar por traz desse status quo. Assim, sem 

pretender usar o método de forma plena, mas entendo que há limites na aplicação do mesmo 

nesta pesquisa, adotou-se uma postura dialética no sentido de mostrar os contrários, os opostos, 

as realidades tidas como verdadeiras e as que se contrapõem a ela ou seguem em sentido 

diferente, como vimos ao tratarmos dos tipos de Internacionalização, a hegemônica e a 

cooperativa, mostrando suas características, trazendo à luz o que não é dito oficialmente: 

 

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum 
da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 

consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, 

constitui o mundo da pseudoconcreticidade (KOSIK, 2010, p. 15). 

 

Assim, após descrevermos o caminho, o olhar crítico da Pseudoconcreticidade e, a partir 

de então, elaborarmos os questionários e aplicarmos os mesmos, os resultados foram analisados 

levando em consideração as contradições. Foi possível observarmos que poucos dos 

participantes tinham conhecimento sobre o conceito de Internacionalização, poucos tinham tido 
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oportunidade de participar de alguma ação de Internacionalização, a maioria entende o 

intercâmbio como sinônimo de Internacionalização e só conhecem essa ação, apesar da maior 

parte dos participantes reconhecer a importância da mesma.  

Quanto à língua inglesa, houve quase uma unanimidade ao considerar a língua falada 

como importante, mesmo a maioria reconhecendo que não fala. A maior parte dos que falam 

inglês tiveram acesso ao ensino da língua através de Instituições particulares, sendo que a 

maioria dos que responderam estudaram ou estudam em escola pública. No questionário, apesar 

de não haver um conhecimento claro a respeito da metodologia utilizada no IFMA, os 

participantes descreveram como deve ser uma aula de inglês, destacando que o professor deve 

falar em inglês, deve ser dinâmico, deve provocar o diálogo, ou seja, os participantes 

reproduziram traços da metodologia para formação de falantes de forma natural. 

No tocante ao entendimento sobre a Internacionalização e sobre o ensino de língua 

inglesa, ficou bem claro que os alunos do Centro de Idiomas têm uma percepção um pouco 

mais apurada a respeito das temáticas, enfatizando com mais precisão características do 

processo de Internacionalização e do funcionamento de uma metodologia que forme falantes, 

o que revela a eficácia do Centro de Idiomas não só para capacitar os alunos na oralidade, mas 

para que os mesmos tenham uma visão mais inteira a respeito da Internacionalização. 

Concluímos, assim, que as lacunas identificadas, no IFMA/Bacabal, tratam-se do 

desconhecimento de boa parte dos sujeitos participantes sobre a Internacionalização, seus 

processos e sobre as metodologias utilizadas na Instituição que não são muito conhecidas por 

todos os envolvidos. Perceber essa realidade é importante para uma Instituição de Educação 

Profissional como o IFMA a fim de que haja um entendimento sobre quais aspectos precisam 

ser melhorados para que alunos, professores e gestores possam ser capacitados para 

aproveitarem as oportunidades do processo de Internacionalização vigentes no IFMA, 

capacitados de forma a compreenderem os ditames e contradições da Internacionalização para 

que juntos ajudem a promover uma transformação social.  

Quanto à língua inglesa, foi possível concluir que é necessário fazer escolhas de 

metodologias que formem falantes e que haja condições favoráveis que as mesmas consigam 

ser operacionalizadas na Instituição. Percebemos que a Abordagem Comunicativa bem como 

suas variações respondem muito bem à missão de formar falantes não só no âmbito técnico, 

linguístico, mas no tocante à autonomia do falante, capacitando-o para ser um comunicador 

autônomo, competente não só para selecionar as estruturas linguísticas, mas para perceber os 

valores culturais, sociais e os interesses dos falantes estrangeiros, o que se coaduna com os 
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princípios de uma formação integral, inteira, já que extrapola o âmbito linguístico e possibilita 

aos falantes o entendimento do todo. 

Após essa aplicação dos questionários, todos os resultados obtidos fomentaram a 

elaboração de uma cartilha acerca das temáticas tratadas a fim de contribuir com a informação 

de todos os envolvidos e para a comunidade em geral.  

A cartilha intitulada “A Internacionalização e a Língua Inglesa: uma relação simbiótica 

e os seus conceitos básicos” tem como conteúdos os conceitos bases da Internacionalização, os 

seus tipos e sua estruturação no Instituto Federal do Maranhão bem como trata da língua inglesa 

e suas concepções, as metodologias de ensino de línguas mais conhecidas, destacando a 

Abordagem Comunicativa para a formação de falantes. Destacamos também as metodologias 

trabalhadas no IFMA, indicando aquela que é trabalhada no ensino regular e a que é trabalhada 

nos Centro de Idiomas. 

A aplicação e avaliação da cartilha com gestores, professores e alunos, realizadas 

virtualmente pelo formulário do Google, obtiveram resultados muito positivos, houve uma 

grande aceitação dos participantes, o que sinaliza que o produto pode preencher, de alguma 

forma, as lacunas identificadas nesta pesquisa, como o desconhecimento ou pouco 

conhecimento dos sujeitos a respeito da Internacionalização, por exemplo. 

Todo esse itinerário realizado nesta pesquisa, permeado pela perspectiva metodológica 

da Pseudoconcreticidade de Kosik, buscou enxergar as linhas e as entrelinhas dos contextos 

abordados, trazendo à tona os aspectos contraditórios, o que é dito e o que está velado, tentando 

mostrar que é necessário haver uma análise mais aprofundada da realidade para que possamos, 

de fato, buscar a emancipação social dentro do âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, 

ambiente e foco deste trabalho. 

Assim, foi possível concluir que esse olhar crítico auxiliou no planejamento e na 

elaboração da cartilha, a qual pode servir de instrumento para a orientação de professores, 

gestores, servidores em geral e na formação dos alunos no sentido de despertar os mesmos para 

um conhecimento mais profundo sobre as temáticas de Internacionalização e sobre a língua 

inglesa, o que representa uma valiosa contribuição para a compreensão dessas realidades para 

o Mundo do trabalho, já que orienta os sujeitos para olharem as temáticas sob a perspectiva da 

contradição, entendendo os seus lugares, suas narrativas e seus posicionamentos dentro do 

sistema como um todo. 

Toda essa pesquisa foi de grande valor para autora que é professora de inglês e que pôde 

enxergar as suas realidades por outros ângulos, refletindo sobre elas e buscando intervir nas 
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mesmas, gerando um comportamento profissional diferenciado, o que provoca a mudança no 

comportamento de outros profissionais de área e dos alunos envolvidos. 

O fato da pesquisa gerar um produto educacional faz com que a mesma tenha uma 

eficácia mais imediata de todo fundamento teórico estudado e a partir de todos os resultados 

obtidos. Assim, a pesquisa não fica restrita aos avaliadores, orientadores e pesquisadores, mas 

se espalha de forma rápida e simples através de uma cartilha, neste caso. De forma sucinta e 

elaborada, a cartilha pode contribuir com a orientação e a interação do público-alvo com as 

temáticas, trazendo não só informação, mas fomentando, minimamente, um pensamento crítico, 

mais aprofundado, o que ajuda a trabalhar conhecimentos fundantes dentro de uma perspectiva 

do mundo do trabalho, em uma Instituição de Educação Profissional e Tecnológica como o 

IFMA, buscando apontar as contradições e se valendo delas para promover a emancipação 

social.  

Percebemos, portanto, que a pesquisa não tem um fim em si, mas pretende transformar, 

concretamente, a realidade dos envolvidos na elaboração da mesma, na realidade dos sujeitos e 

na comunidade em geral, interferindo assim de forma mais abrangente na Educação como um 

todo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 
 

 

EM DEBATE, AS METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: o desafio da 

formação do sujeito falante e sua inserção no atual processo de Internacionalização no Instituto 

Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Maranhão – IFMA 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - ALUNOS 

Data do preenchimento do questionário: ____/_____/2019    Horário: ______:______ 

Sexo: Masculino (   ) Feminino (    ) Outros (    )               Idade: ______________ 

Estado Civil: solteiro/a (    )   casado/a (   )  outros (   ) 

Curso: _____________________________________________________; Módulo: _____ 

___________________________________________________________________________ 

Instrução: por favor, marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se 

apresente para você. 

 

1. Qual o seu nível de contato com a língua inglesa? 

(   ) estudou inglês apenas em escola regular pública 

(   ) estudou inglês apenas em escola regular privada 

(   ) estudou inglês também em curso de inglês particular 

(   ) estudou inglês também em curso de inglês público 

 

2. Considera importante a fluência na língua inglesa? 

(   ) Sim         (   ) Não 

3. Conhece a metodologia de ensino de línguas trabalhada no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

4. Entende sobre internacionalização? 

(   ) Sim         (   ) Não 

5. Conhece as ações de internacionalização presentes no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

6. Você considera necessário o funcionamento de um centro de idiomas para formar falantes? 
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(   ) Sim         (   ) Não 

7. Entende que a aquisição da língua inglesa falada favorece o aproveitamento de 

oportunidades acadêmicas e profissionais? 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

8. Caso nunca tenha feito parte de um Centro de Idiomas, explique, de forma breve, por qual 

motivo isso não aconteceu. 

 

 

 

 

 

9. Como você entende que deve ser uma aula de inglês para formar falantes? 

 

 

 

 

10. Que ação de internacionalização você gostaria de fazer parte? Por quê? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 
 

 

EM DEBATE, AS METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: o desafio da 

formação do sujeito falante e sua inserção no atual processo de Internacionalização no Instituto 

Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Maranhão – IFMA 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - PROFESSORES 

Data do preenchimento do questionário: ____/_____/2019    Horário: ______:______ 

Sexo: Masculino (   ) Feminino (    ) Outros (    )               Idade: ______________ 

Estado Civil: solteiro/a (    )   casado/a (   )  outros (   ) 

Qual a sua área de atuação no 

IFMA?________________________________________________;  

___________________________________________________________________________ 

Instrução: por favor, marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se 

apresente para você. 

 

1. Qual o seu nível de contato com a língua inglesa? 

(   ) estudou inglês apenas em escola regular pública 

(   ) estudou inglês apenas em escola regular privada 

(   ) estudou inglês também em curso de inglês particular 

(   ) estudou inglês também em curso de inglês público 

 

2. Considera importante a fluência na língua inglesa? 

(   ) Sim         (   ) Não 

3. Você fala em inglês? 

(   ) Sim         (   ) Não 

4. Conhece a metodologia de ensino de línguas trabalhada no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

5. Entende sobre internacionalização? 

(   ) Sim         (   ) Não 

6. Conhece as ações de internacionalização presentes no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 
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7. Já participou de alguma ação de internacionalização no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

 

8. Você considera necessário o funcionamento de um centro de idiomas para formar falantes 

no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

9. Entende que a aquisição da língua inglesa falada favorece o aproveitamento de 

oportunidades acadêmicas e profissionais? 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

10. Que medidas você entende que o IFMA deveria tomar para promover a formação de 

falantes em inglês para os professores? 

 

 

 

 

 

 

11. Que ação de internacionalização você gostaria de fazer parte? Por quê? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA GESTORES 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 
 

 

EM DEBATE, AS METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: o desafio da 

formação do sujeito falante e sua inserção no atual processo de Internacionalização no Instituto 

Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Maranhão – IFMA 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - GESTORES 

Data do preenchimento do questionário: ____/_____/2019    Horário: ______:______ 

Sexo: Masculino (   ) Feminino (    ) Outros (    )               Idade: ______________ 

Estado Civil: solteiro/a (    )   casado/a (   )  outros (   ) 

Qual função você ocupa no 

IFMA?________________________________________________;  

___________________________________________________________________________

_____ 

Instrução: por favor, marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se 

apresente para você. 

 

1. Qual o seu nível de contato com a língua inglesa? 

(   ) estudou inglês apenas em escola regular pública 

(   ) estudou inglês apenas em escola regular privada 

(   ) estudou inglês também em curso de inglês particular 

(   ) estudou inglês também em curso de inglês público 

 

2. Considera importante a fluência na língua inglesa? 

(   ) Sim         (   ) Não 

3. Você fala em inglês? 

(   ) Sim         (   ) Não 

4. Conhece a metodologia de ensino de línguas trabalhada no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

5. Entende sobre internacionalização? 

(   ) Sim         (   ) Não 

6. Conhece as ações de internacionalização presentes no IFMA? 



145 
 

(   ) Sim         (   ) Não 

7. Já participou de alguma ação de internacionalização no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

 

8. Você considera necessário o funcionamento de um centro de idiomas para formar falantes 

no IFMA? 

(   ) Sim         (   ) Não 

9. Entende que a aquisição da língua inglesa falada favorece o aproveitamento de 

oportunidades acadêmicas e profissionais? 

 

(   ) Sim         (   ) Não 

10. Que medidas você entende que a gestão do IFMA deveria tomar para promover a 

formação de falantes em inglês para os servidores e alunos? 

 

 

 

 

 

 

11. Que ação de internacionalização você entende ser necessária para docentes, alunos e 

servidores?  
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS MONTE CASTELO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa: EM DEBATE, AS 

METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: o desafio da formação do sujeito 

falante e sua inserção no atual processo de Internacionalização no Instituto Federal de Ciência, 

Educação e Tecnologia do Maranhão - IFMA, sob a responsabilidade da pesquisadora Claudia 

Regina Brito Mendes, com a orientação do professor Doutor Alberico Francisco do 

Nascimento. A pesquisa tem como objetivo analisar as metodologias de ensino de língua 

inglesa com foco na formação do sujeito falante e sua inserção no atual processo de 

Internacionalização da educação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão- IFMA. 

Sua participação é voluntária e acontecerá por meio de um questionário com perguntas 

fechadas e abertas, de acordo com a sua disponibilidade. As respostas ficarão registradas no 

próprio questionário e será garantido o sigilo sobre essas informações. Sua participação não é 

obrigatória e você pode ficar à vontade para deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem que nenhum prejuízo para você ou em sua relação com a pesquisadora ou mesmo 

com o Instituto Federal, campus Bacabal. 

Caso haja algum desconforto em responder alguma questão após a apresentação de 

dados da pesquisa e seus objetivos, será garantido o direito de não responder a essas questões. 

Fica garantido também o sigilo da identidade profissional, ou seja, o nome do entrevistado não 

aparecerá em qualquer momento da pesquisa já que a identificação será feita por números. O 

acesso aos dados pessoais e informações fornecidas será apenas da pesquisadora, assegurando 

assim a confiabilidade, a privacidade e a proteção da imagem dos participantes.  

Fica garantido ao Sr (a) o compromisso de zelar pelo sigilo das informações, tornando 

públicos os resultados desta pesquisa, quer sejam eles favoráveis ou não, comunicando ao 

Instituto Federal do Maranhão, campus Bacabal, local da pesquisa, sobre qualquer alteração 

neste projeto. Esta pesquisa terá acompanhamento constante e direto da pesquisadora e seu 

orientador, através de reuniões periódicas para tratar do desenvolvimento da pesquisa, da 
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aplicação do produto e da discussão e problematização dos resultados a fim de que os objetivos 

sejam alcançados da melhor forma. 

Caso haja arrependimento ao participar da pesquisa, depois de consentir sua participação, 

o Sr (a) tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa.  

A sua participação não terá nenhuma despesa e também não haverá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Em caso de dúvidas ou de informações sobre a pesquisa, sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 

com a pesquisadora responsável no endereço : Rua Teixeira de Freitas, nº 2225, Condomínio 

do Universitários, bairro Ramal; e-mail: claudia.mendes@ifma.edu.br; Tel: 098 98134-1418.  

O termo de consentimento livre e esclarecido será emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pelo sr. (a), ficando uma via com cada um de nós. 

 

ASSINATURA DO TERMO 

 

Eu,_______________________________________________, fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei nenhum tipo de compensação 

financeira pela minha participação neste estudo e que posso sair quando quiser. 

 

 

Bacabal-MA,_________, de _________, de _________________________. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

____________________________________________________________ 

CLAUDIA REGINA BRITO MENDES 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

 

 

mailto:claudia.mendes@ifma.edu.br
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APÊNDICE E – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS MONTE CASTELO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Adolescentes com 12 anos completos, maiores de 12 anos e menores de 18 anos) 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da Pesquisa: EM DEBATE, AS 

METODOLOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: o desafio da formação do sujeito 

falante e sua inserção no atual processo de Internacionalização no Instituto Federal de Ciência, 

Educação e Tecnologia do Maranhão - IFMA, sob a responsabilidade da pesquisadora Claudia 

Regina Brito Mendes, com a orientação do professor Doutor Alberico Francisco do 

Nascimento. A pesquisa tem como objetivo analisar as metodologias de ensino de língua 

inglesa com foco na formação do sujeito falante e sua inserção no atual processo de 

Internacionalização da educação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão- IFMA. 

Sua participação é voluntária e deverá ser autorizada pelo seu responsável legal por meio 

do preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. Você responderá a um 

questionário com perguntas fechadas e abertas, de acordo com a sua disponibilidade. As 

respostas ficarão registradas no próprio questionário e será garantido o sigilo sobre essas 

informações. Sua participação não é obrigatória e você pode ficar à vontade para deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem que nenhum prejuízo para você ou em sua 

relação com a pesquisadora ou mesmo com o Instituto Federal, campus Bacabal. 

Caso haja algum desconforto em responder a alguma questão após a apresentação de 

dados da pesquisa e seus objetivos, será garantido o direito de não responder a essas questões. 

Fica garantido também o sigilo da identidade profissional, ou seja, o nome do entrevistado não 

aparecerá em qualquer momento da pesquisa já que a identificação será feita por números. O 

acesso aos dados pessoais e informações fornecidas será apenas da pesquisadora, assegurando 

assim a confiabilidade, a privacidade e a proteção da imagem dos participantes.  

Fica garantido o compromisso de zelar pelo sigilo das informações, tornando públicos 

os resultados desta pesquisa, quer sejam eles favoráveis ou não, comunicando ao Instituto 

Federal do Maranhão, campus Bacabal, local da pesquisa, sobre qualquer alteração neste 

projeto. Esta pesquisa terá acompanhamento constante e direto da pesquisadora e seu 
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orientador, através de reuniões periódicas para tratar do desenvolvimento da pesquisa, da 

aplicação do produto e da discussão e problematização dos resultados a fim de que os objetivos 

sejam alcançados da melhor forma. 

Caso haja arrependimento ao participar da pesquisa, depois de consentir sua participação, 

você tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja 

antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa.  

A sua participação não terá nenhuma despesa e também não haverá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Em caso de dúvidas ou de informações sobre a pesquisa, sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 

com a pesquisadora responsável no endereço : Rua Teixeira de Freitas, nº 2225, Condomínio 

do Universitários, bairro Ramal; e-mail: claudia.mendes@ifma.edu.br; Tel: 098 98134-1418.  

O termo de consentimento livre e esclarecido será emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pelo sr. (a), ficando uma via com cada um de nós. 

 

ASSINATURA DO TERMO 

 

Eu,_______________________________________________, fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei nenhum tipo de compensação 

financeira pela minha participação neste estudo e que posso sair quando quiser. 

 

 

Bacabal-MA,_________, de _________, de _________________________. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

____________________________________________________________ 

CLAUDIA REGINA BRITO MENDES 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

mailto:claudia.mendes@ifma.edu.br
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APÊNDICE F – CARTILHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

ANEXO 1 

 

 

 

 


