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The reason why the case of the so-called 'new/non-native'  
Englishes is particularly interesting is that, whatever else one 

 may say about it, one cannot in dead earnest call it an isolated 
 case. It may indeed turn out to be the case that English is a  

language regularly used by more people who would be denied  
the status of native speakers according to conventional wisdom  
than by those who would be considered its legitimate 'owners'. 

(RAJAN)



 

 

RESUMO 

 
 
A globalização é um processo que, sem dúvidas, traz impactos em nosso cotidiano, 
independente da nossa vontade ou ciência. O que procuro abordar neste trabalho é 
se esse fenômeno causa algum impacto na contratação de professores de inglês. 
Nesse sentido, inicio mostrando o cenário internacional com o processo de 
globalização e citando algumas conseqüências no plano econômico, no plano 
lingüístico, para mostrar que nem sempre percebemos por que as mudanças estão 
acontecendo. Em seguida, faço algumas considerações sobre o status adquirido 
pelo inglês como língua global em contraponto a crença no native speaker ou o dono 
da língua. Então, apresento a pesquisa realizada entre as escolas de idioma, que foi 
de cunho etnográfico, que tinha como objetivo verificar se ainda há a preferência 
pelo falante nativo de inglês. Depois da análise dos dados, verifiquei que esta 
preferência está deixando de existir à medida que o inglês adquire o status de língua 
global. Também trago algumas considerações sobre outros pontos que me 
chamaram a atenção durante a pesquisa, como o papel do professor em sala de 
aula. 
 

Palavras chaves: Globalização. Falante nativo. Língua Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Globalization is a process which definitely has impacts on our life regardless of our 
will or awareness.  The research presented here discusses this phenomenon causes 
any impacts on the recruitment of English teachers. So, I start by presenting the 
international scene of globalization and its consequences in order to show that one 
does not always notice these changes or understand why they are happening. Then, 
I make some comments on the status of English as global language as opposed to 
native speaker authority.  Thus, I present the ethnographic research I did into schools 
of English. The objective of this research was to verify if there is a preference for 
native speakers. After analyzing this information, I realized that there is no 
preference for native speaker as English becomes a global language. I also make 
some comments on other topics that attracted my attention during the research, for 
instance, the role of the teacher in the classroom. 

 

 

Key words: Globalization. Native speaker. International language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade que vivemos hoje num mundo interligado e que isso se deve 

a um processo denominado globalização1. Também não surpreende dizer que ela 

afeta a vida de todos, seja direta ou indiretamente. Entretanto, o que nem sempre é 

levado em consideração é que este fenômeno ainda está acontecendo e, portanto, 

torna-se difícil precisar suas conseqüências.  

Estudei muito esse fenômeno ao longo do meu curso de graduação de 

Relações Internacionais. Após terminar este curso, voltei ao curso de Letras, e 

comecei a reparar que estava enxergando as disciplinas de um modo diferente: 

durante todo tempo estava buscando o contexto em que tudo acontecia, buscando a 

história por trás de determinado fenômeno, enfim, vendo o mundo de forma 

interligada.  

Chegou a hora de escrever a monografia de conclusão de curso, e devido a 

formação citada acima, não conseguia deixar de lado o nosso contexto, o fenômeno 

chamado globalização e como ele impacta nas línguas. Depois de algumas leituras e 

conversas com colegas e professores, o que realmente despertou meu interesse 

para pesquisa foi observar que, com este fenômeno, o inglês tornou-se uma das 

línguas mais faladas do mundo – se não a mais falada –, servindo para negócios, 

trabalhos acadêmicos e até língua oficial na maioria das organizações 

internacionais; juntamente a essa expansão do número de falantes de inglês, houve 

um aumento significativo das escolas deste idioma, que seguem os mais variados 

parâmetros para contratação de seus professores. 

 Enquanto aluna de Letras - Inglês, acompanho experiência de meus colegas 

em entrevistas, entrando em contato com alguns destes parâmetros. Observo que 

alguns colegas que não tiveram oportunidade de viver em um English Speaking 

Country2 encontram dificuldades para serem contratados e não é porque não 

possuam conhecimento da língua, mas simplesmente porque não moraram nos 

Estados Unidos ou na Inglaterra.  E são preteridos por jovens que tiveram esta 
                                            
1 Entendo por globalização “um processo pelo qual se expande o mercado e as fronteiras nacionais” 

(FORIGO, 2003:51), ou seja, não é um processo apenas econômico, mas também cultural, político, 

social.  
2 Considero English Speaking Country, aquele país em que se fala o inglês como língua oficial.  
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experiência e adquiriram um grau de proficiência near-native3 ou por algum native-

speaker4 que se mudou para o nosso país e resolveu dar aulas para sobreviver; são 

candidatos a professor que “possuiriam autoridade” para dizer o que é correto e 

adequado no idioma, porém não estão formalmente habilitados para serem 

professores.  

A partir disto, comecei a prestar mais atenção nesta preferência pelo native 

speaker, e me assustei ao me deparar com um outdoor de uma escola de inglês que 

dizia “Native speaker, We Want You”. Isto demonstrou que não era apenas a minha 

impressão e a dos colegas, de fato algumas escolas têm essa preferência.  Esse era 

um tema que, além de me inspirar a investigar e ir a campo, era realmente relevante 

para a área de língua inglesa porque estava ligado à facilidade/dificuldade para os 

alunos/professores se colocarem no mercado de trabalho. 

 Portanto, o meu trabalho, que tem como tema o impacto da globalização na 

contratação de professores de língua inglesa, busca investigar se a globalização 

causa impactos na contratação de professores deste idioma; se sim, quais são e, se 

haveria uma preferência pelo falante nativo de inglês e se ela estaria de algum modo 

ligada à globalização ou não.   

Sendo assim, dividi o meu trabalho em três capítulos para que pudesse num 

primeiro momento apresentar o fenômeno da globalização, depois mostrar a relação 

native speaker X língua internacional e, por fim, apresentar os dados da pesquisa e 

a conclusão a que cheguei ao analisá-los. 

No primeiro capítulo, farei a apresentação do fenômeno descrito como 

globalização, suas conseqüências de modo geral, apresentando um exemplo de seu 

impacto no uso da língua. Feito isto, tentarei mostrar que o inglês é visto como uma 

língua internacional, causando uma demanda pelo aprendizado e, 

conseqüentemente, um aumento na contratação de professores. Nesse contexto, 

haveria preferência por pessoas que moraram em um English Speaking Country ou 

que fossem native speakers. 

                                            
3 Quando falo em near-native, refiro-me a aqueles que adquiriram uma segunda língua quase como a 

sua materna.  
4 Entendo por native-speaker, o falante nativo de um idioma, aquele que o adquiriu como língua 

materna. 
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No segundo capítulo, trarei uma contradição: as visões incompatíveis de se 

ter o inglês como língua internacional5, e por outro lado, a preferência por native 

speaker.  Explico: se estamos tratando de uma língua internacional é contraditório 

invocar a autoridade de um native speaker para determinar o que pode ser usado ou 

não nessa língua. Entretanto, observa-se que a figura idealizada do native speaker 

continua presente na vida de todos nós alunos e professores de língua inglesa; por 

isso, explicarei o contexto em que se iniciou essa idealização do falante nativo e de 

sua autoridade. 

No terceiro capítulo, escreverei sobre a pesquisa que fiz de cunho 

etnográfico. Afinal, não podia apenas apresentar o resultado da pesquisa, tinha 

antes que explicar porque escolhi esta metodologia, e como ela funciona e por que 

ela era a mais adequada para o trabalho. A partir de então, falarei de como foi o 

processo escolha das escolas e entrevistas. Depois, apresentarei o resultado da 

pesquisa separado por escola e o que conclui sobre cada entrevista. Ao final, 

apresentei algumas considerações diante de tudo que foi encontrado nas pesquisas, 

da experiência de ir a campo e de algumas preocupações que surgiram à medida 

que entrevistei os coordenadores das escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Quando falo em inglês como língua internacional, entendo como uma língua que permite o contato 

entre pessoas – que não são  falantes de inglês como língua materna - de diferentes culturas, ou 

seja, essas pessoas mantém sua identidade/nacionalidade ao se comunicar em inglês (JENKINS, 

2006). 
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1. GLOBALIZAÇÃO E OS SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS NOS USOS DA LÍNGUA 

INGLESA NO MUNDO. 

 

Para observar as possíveis conseqüências da globalização nos usos da 

língua inglesa, há necessidade de, antes, apresentar algumas características do 

mundo moderno para que o leitor possa entender o momento em que ele vive, como 

a globalização pode afetar a sua vida, e depois, é preciso ainda tentar mostrar que, 

embora não seja de fácil percepção, também afeta a sua língua. No caso específico 

deste trabalho, como esse fenômeno conhecido por globalização pode impactar a 

contratação de professores de língua inglesa. 

 

 

1.1.  GLOBALIZAÇÃO 

 

Nesta seção, pretende-se evitar debates conceituais sobre globalização, e 

sim apontar aspectos práticos facilmente observados, porque alguns pontos já são 

bem conhecidos pela maioria das pessoas:  

 

 

Todos sabem que vivemos num momento histórico de grandes e 
constantes mudanças, uma era na qual o mundo muda rapidamente e 
o tempo todo. Todos sabem que vivemos um momento de 
globalização, de encontros e confrontos entre diferentes culturas e 
nacionalidades. Sabem ainda que a era contemporânea é de 
instabilidade, de guerras e violência. Todos sabem também que as 
pessoas precisam acompanhar os tempos em que vivem, atualizar-se 
constantemente, reciclar-se, capacitar-se, estudar sempre e conhecer 
o que de mais recente se faz em sua área de conhecimento, sob pena 
de, em não o fazendo, “envelhecer”...  (JORDÃO, 2007: 21) 

 

 

Como coloca a autora não é novidade que vivemos hoje num mundo 

interligado e que isso se deve a um processo denominado globalização. Também 

não surpreende dizer que esta afeta a vida de todos, seja direta ou indiretamente.  

Entretanto, o que nem sempre é levado em consideração é que este fenômeno 

ainda está acontecendo e, portanto, torna-se difícil precisar suas conseqüências, 

pois como expõe Saldanha (2005: 302): 
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o fenômeno globalizante deve ser visto e entendido como um 
processo com um padrão histórico de mudança estrutural, e não 
somente, como uma mera transformação política e social. A 
globalização passa, então, a ser considerada como um fenômeno ao 
mesmo tempo amplo e limitado; amplo, enquanto cobre as 
transformações políticas, econômicas, culturais, de consumo e muito 
mais; limitado, por não se tratar de um processo completo e 
terminado, e por não afetar a todos, da mesma maneira. 

 

 

 A definição deste autor, embora seja de Teoria das Relações Internacionais, é 

pertinente neste trabalho, pois a globalização também afeta o uso e o funcionamento 

das línguas de forma ampla e limitada; por um lado, afeta de forma ampla porque as 

transformações acontecem em vários idiomas, de vários países, por outro é um 

processo limitado, pois ainda não terminou e não impacta a todos da mesma 

maneira, principalmente porque as mudanças no uso e funcionamento das línguas 

são aquelas que as pessoas menos percebem.   

As mudanças no plano econômico ou político são as mais fáceis de perceber 

e associar, de certo modo, à globalização, como por exemplo: saber que estamos 

passando por um momento de crise no mercado financeiro internacional; ligar o 

aumento do preço dos combustíveis à alta do dólar ou do barril do petróleo; ou ainda 

assustar-se com testes nucleares realizados por outros países.  Diferentemente da 

economia ou política, poucos percebem se a globalização causa algum impacto na 

sua língua, como por exemplo, acredito que são poucos que sabem que o acordo de 

reforma ortográfica da língua portuguesa pela qual estamos passando, também se 

deve à globalização. Trata-se de um acordo que prevê a unificação das regras de 

ortografia entre oito países falantes de língua portuguesa – a saber: Portugal, Brasil, 

Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor 

Leste. Ao verificarmos no site do Ministério da Educação do Governo Brasileiro, 

encontramos que os principais objetivos deste acordo, segundo Machado (2009), 

“são facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico e a divulgação mais 

ampla do idioma e da literatura em língua portuguesa”. Aqui, a maioria da população 

sabe que as regras de ortografia mudaram – até já introjetaram algumas mudanças 

mais simples –, sabe que há um tempo para se adaptar às novas normas, mas 

poucos têm o conhecimento de que isso se deve à tentativa de unificação da língua 

para promover intercâmbio cultural e científico. 
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1.2. ALGUNS POSSÍVEIS IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO NOS USOS DA 

LÍNGUA INGLESA NO MUNDO. 

 

Para se entender melhor esses possíveis impactos da globalização, alguns 

pontos sobre esta nova “era” devem ser observados. O autor Marvin Perry 

(2002:666) destaca que vivemos em um período em que estar atualizado e seguindo 

as novas tendências é fundamental, pois a perspectiva de atraso representa uma 

humilhação, sendo o desenvolvimento – a aproximação dos países mais ‘avançados’ 

– uma forma de saída. Este desenvolvimento aumentaria o padrão de vida e a 

industrialização e possibilitaria participação nos meios científicos e tecnológicos.  

Portanto, há uma constante busca pelo desenvolvimento por parte dos países 

para se igualar aos mais ‘avançados’ ou até superá-los. Nesse contexto, é 

imprescindível estar ciente das últimas tecnologias e dominá-las. O mesmo autor 

coloca que 

 

 

Entre todos os povos, não importa quão apegados sejam ao seu 
passado, tornou-se um desejo ardente – se não uma vontade 
absoluta – estar a par das últimas inovações. A sobrevivência 
depende do domínio das técnicas modernas – técnicas originalmente 
ocidentais – na produtividade econômica, no progresso científico e 
tecnológico, e no desenvolvimento das armas mais avançadas. Essas 
capacidades são as chaves para obter prestígio e poder no mundo. 
(PERRY, 2002:668) 

 

 

Ora, esta é uma conseqüência do mundo globalizado, que pode ser 

facilmente observada: há países empenhados para se ter uma tecnologia de ponta, 

desenvolvendo acordos de cooperação internacional para isto. O surgimento de uma 

língua global também pode ser considerado um exemplo de tecnologia de 

construção de sentidos e de interpretação do mundo e relação com ele; uma 

tecnologia que inúmeros países ambicionam dominar através da inclusão do inglês 

como principal língua estrangeira nas grades curriculares das escolas. Um exemplo 

desta ambição foi a realização de um acordo de cooperação entre o Estado do 

Paraná e o Governo da Inglaterra para desenvolver a fluência de inglês dos 

professores do estado. 

Aqui estou falando de “países”, mas estes países são compostos por um 

povo, são comandado por pessoas, e são estas pessoas que lutam pelo 
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desenvolvimento do país, que tem que aprender e dominar tecnologias. Por isso é 

interessante citar que tudo isto traz um possível impacto – no uso das línguas – que 

nem sempre é levado em consideração: uma das chaves para se ter acesso a todas 

essas inovações, é aprender a língua dominante, afinal a maioria delas está 

disponível em artigos/estudos neste idioma.  Atualmente, o idioma que se encaixa 

no perfil descrito é o inglês – a língua global dominante – e é do acesso a ele que 

quero tratar neste trabalho. 

 Aprender outro idioma pode ser uma das maneiras de se ter acesso a 

conhecimento, inovações, tecnologias, principalmente se o idioma for o dos países 

mais avançados:  

 
 

 É conhecimento de senso comum que as línguas são elementos 
importantes para o desenvolvimento humano, cruciais para fluxos de 
informação e o mercado financeiro do mundo contemporâneo. 
Adquiriram conseqüentemente um valor de troca elevado no mercado 
de trabalho internacional (...) Isto, entretanto, não é verdadeiro para 
todas as línguas: é certamente verdadeiro para línguas poderosas 
como o inglês, a língua da comunicação internacional, igualmente 
conhecida como a língua franca ou a língua global (JORDÃO, 2009:1, 
tradução minha) 

 

 Isto é, principalmente as línguas de países que detenham algum 

poder/influência no cenário mundial é que serão preferidas, certamente é o caso do 

inglês, que é considerado a língua de comunicação internacional, adquirindo um 

status de língua global. 

 Para a autora, existe grande discussão sobre o patamar atingido pela língua 

inglesa, principalmente no que se refere aos seus usuários. Conceitualmente, de 

acordo com Jordão, uma língua global é aquela que não tem pátria ou com tantas 

pátrias quanto seus usuários, uma língua pertence a todos e a ninguém e que todos 

podem reclamar sua posse. 

 Esse status de língua global adquirido pelo inglês é devido à ampliação no 

número de falantes. Destaco aqui que não está relacionado ao aumento de falantes 

nativos, mas ao crescimento do índice de pessoas que aprenderam inglês como 

uma segunda língua.  
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A maioria das pessoas concordam que, hoje, o inglês é uma língua 
global. O inglês conseguiu este status não por causa de um 
crescimento no número de nativos, mas por causa do aumento no 
número de indivíduos no mundo hoje que acreditam ser benéfico 
adquirir o inglês como uma língua adicional. (…) O número crescente 
de pessoas no mundo que têm alguma familiaridade com o inglês 
permite que o inglês atue como uma língua de comunicação mais 
ampla para uma grande variedade de finalidades, contribuindo a seu 
status como uma língua global (MCKAY, 2003:1-2, tradução minha) 

 
  
 

Pode-se dizer que acaba se tornando um círculo vicioso, aprende-se inglês 

porque é uma língua global, e por tantos aprenderem ela se reforça como tal.  E isto 

traz algumas implicações: 

 
 

  
Em virtude destes fatos, é uma projeção razoável sugerir que a 
profundidade e a escala do uso do world Englishes sobre o planeta 
continuem a crescer pelo menos para o futuro próximo, com desafios 
sérios a nossas idéias atuais em diversos domínios da vida, incluindo 
aqueles da identidade nacional e cultural, e práticas no ensino de 
línguas inglesas.  (KACHRU; SMITH, 2009:2, tradução minha)  

 
  
 

Aqui, os autores tocam numa questão crucial: as práticas no ensino de língua 

inglesa. Pois sim, elas também sofrem influência de todo o processo descrito até 

agora. Em alguns materiais didáticos, já há nos CDs falantes de outros idiomas 

falando inglês, para que o aluno esteja apto a entender pessoas das mais diferentes 

nacionalidades falando este idioma, ou seja, retratando os mais variados contextos; 

este é apenas um exemplo de como a globalização pode influenciar a língua inglesa 

e suas práticas de ensino. Outros exemplos seriam: dicionários de inglês e literatura 

de língua inglesa que podem ser importados mais facilmente e, portanto, com um 

preço mais acessível; algumas páginas na internet trazem exercícios no idioma e 

dicionários gratuitos; acesso a jornais internacionais em inglês via internet, 

possibilitando acompanhamento dos acontecimentos em língua inglesa e de outros 

pontos de vista. Sim, este fenômeno também acontece com outras línguas, mas, 

sem dúvidas, ele é muito mais forte com uma língua que atingiu o patamar de global.  

 Portanto, vê-se que a globalização produz impactos nas mais diversas áreas 

no nosso cotidiano, dentre elas, nas línguas, tanto nas mais faladas no mundo 

quanto nas de menor número de falantes.  Como o foco aqui é na língua inglesa, em 

que um dos impactos é o aumento significativo no número de falantes de língua 
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inglesa, seja aqueles que a aprenderam e a usam porque é a segunda língua do seu 

país, ou porque a aprenderem e a usam como uma língua estrangeira por acreditar 

que isto os torna aptos para acessar conteúdos e pesquisas científicas disponíveis 

em inglês.  

 Logo, se a demanda por aprender o idioma é maior, a oferta para ensiná-lo 

também aumentará, ou seja, haverá mais escolas de inglês, que, 

conseqüentemente, contratarão mais professores de inglês. Neste contexto, torna-se 

interessante estudar alguns parâmetros de contratação dos professores de língua 

inglesa.  

A idéia que motivou esta pesquisa partia do pressuposto de que haveria uma 

preferência por aqueles que já tenham morado num english speaking country e 

adquiriram um nível de proficiência near-native ou pelos próprios native speakers, já 

que era o que eu observava na experiência dos meus colegas ao se candidatarem 

para dar aulas, em anúncios de algumas escolas e até em leituras especializadas, 

como Jordão (2008). Com o andamento da pesquisa, como veremos em seguida, 

meus interesses de pesquisa se alargaram e esta hipótese inicial passou a se tornar 

um dentre vários elementos da pesquisa, agregados principalmente durante o 

contato com os dados e sua análise. 

Mas se a visão do mundo globalizado coloca o inglês como uma língua 

internacional, por que ainda existe a preferência pelo native speaker? É esta 

aparente contradição entre esses conceitos que será abordada no próximo capítulo. 
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2.     INGLÊS: LÍNGUA INTERNACIONAL? 

 

É consenso entre muitas pessoas que o inglês, atualmente, é uma língua 

global, sendo usada como forma de comunicação oficial em organizações 

internacionais, empresas multinacionais e até institucionalizada em alguns países. 

Nesse sentido, destaca-se que são pessoas que falam os mais diversos idiomas que 

a utilizam para se comunicar. Entretanto, ainda existe a crença no native speaker 

como o melhor professor, o que parece contraditório em relação ao momento em 

que vivemos. Mas vamos primeiro a explicação sobre o que uma língua global e a 

visão de alguns autores sobre o inglês como tal.  

 

 

2.1. LÍNGUA INTERNACIONAL 

 

Segundo Jordão (2009), como descrito inicialmente neste trabalho, uma 

língua internacional seria aquela sem uma pátria, ou com tantas pátrias quanto seus 

usuários.   

Além das características conceituais, há algumas outras elencadas por Smith 

(2005:58), para dizer o que se espera de uma língua internacional: mais fácil de 

falar, ortografia simples que possibilite a pronúncia como se escreve, regras 

regulares, gramática simples, livre de ambigüidades e que seja fácil de se aprender. 

O autor faz essa enumeração para dizer que o inglês não se encaixa nesse 

perfil esperado porque é “impronunciável” devido as suas vogais e consoantes, tem 

bastante irregularidades com flexões verbais e ortografia, é complexo no que se 

refere a formação de estruturas como – positivo, interrogativo e negativo -, e 

ambíguo como nos casos de flexões de gênero e caso e de concordância nominal. 

Portanto, o inglês não poderia ser uma língua global por questões lingüísticas 

estruturais que a colocariam como uma língua muito fácil de aprender, sendo mais 

provável que questões políticas e econômicas tenham posicionado a língua inglesa 

como global; isto fica evidente quando faz referência ao surgimento da China como 

potência e como será a postura dos chineses perante o inglês como língua global. 

Entretanto, quero colocar que independente dos argumentos contra e a favor, 

o fato é que hoje o inglês é considerado uma língua global, e isto se deve ao 

aumento do número de falantes, que na sua maioria são de falantes não nativos. 



20 

 

Segundo Leung (2005), estima-se que hoje haja em torno de 500 milhões a 1 bilhão 

de pessoas que falam inglês pelas mais diversas causas, que não é por ser sua 

língua nativa (os que aprendem por essa razão são a minoria, em torno de 320-380 

milhões). Atualmente, já há literatura sobre a existência de variedades nacionais e 

regionais de inglês não nativo. 

O aparecimento das discussões sobre o inglês nativo ressalta a necessidade 

de se prestar atenção na existência de diferentes maneiras de saber e usar inglês, 

pois se observa que as formas e uso da língua inglesa estão se diversificando de 

forma rápida. Os estudantes não o aprendem – necessariamente – para interagir 

com falantes nativos de inglês, mas para se comunicar com várias pessoas dos mais 

diversos lugares do mundo que também falam inglês; por exemplo, uma pessoa 

pode ir estudar inglês para facilitar a comunicação nos negócios de modo a atingir 

um maior número de interlocutores, ou então porque é a língua da aviação, ou ainda 

porque a empresa em que trabalha exige.  

Nesse patamar de língua global, o inglês acabou adquirindo uma vida própria, 

independente das regras dos usuários nativos. Alguns exemplos, de acordo com 

Leung (2005:135), de que a língua inglesa adquiriu regras independentes são: o uso 

da terceira pessoa do singular sem s, o auxiliar do não aparece e expressões 

idiomáticas são evitadas porque podem gerar problemas de interlocução. Além 

disso, em conversas de negócios, algumas ambigüidades são deixadas de lado para 

que a comunicação possa fluir.  Isto mostra que a autoridade daquele falante nativo, 

que supostamente saberia sua língua perfeitamente e poderia decidir o que usar, 

não faz sentido com uma língua internacional. 

 
 
 

2.2. O NATIVE SPEAKER 

 

Se estamos falando de uma língua que é considerada global por vários 

autores, não faz sentido as escolas de inglês terem como pré-requisito para 

contratação de professores que eles sejam native speakers, ou então, terem morado 

fora por muito tempo.  Mas então, como essa prática teve início?   

Para explicar, uso como base o trabalho de Constant Leung (2005). Segundo 

a autora, a língua inglesa tem passado por mudanças tanto linguisticamente e como 

meio de comunicação. 
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 Ela explica que, por volta dos anos 70 houve uma revolução sociolingüística 

que trouxe o foco dos materiais de inglês para a “língua em uso”, afetando 

certamente o ensino de língua inglesa, através do desenvolvimento de um currículo 

voltado para a competência comunicativa. Este movimento tem como base o 

conceito de que saber uma língua é saber usá-la para se comunicar com as mais 

diversas pessoas nas mais diversas situações, isto seria a competência 

comunicativa. 

Foram, então, produzidos uma série de estudos que serviriam de referência 

para desenvolver a competência comunicativa no ensino de uma língua estrangeira. 

Isto estaria relacionado a quatro habilidades/competências: gramatical, 

sociolingüística, discursiva e estratégica. A competência gramatical é a que 

possibilita os alunos entender e produzir sentenças corretamente; a sociolingüística 

é que permite a adequação do discurso a determinado ambiente; a discursiva seria a 

produção da fala coesa e coerente; e, por fim, a estratégica que se refere ao 

domínio das linguagens verbais e não verbais de modo a compensar deficiências na 

comunicação e garantir a efetividade dela.  

Na realidade, segundo Leung (2005) o que houve foi uma transferência das 

idéias do sociolingüista Dell Hymes sobre a competência lingüística, transformando 

questões empiricamente orientadas em uma doutrina pedagógica idealizada, 

deixando de lado as preocupações com a etnografia em si e voltando-se para o 

programa a ser trabalhado em sala de aula, ou seja, deixando de lado o estudo da 

comunicação nos mais diferentes ambientes e voltando-se ao que deveria ser 

colocado no programa e como isso deveria ser trabalhado em sala de aula. 

 Ainda de acordo com Leung (2005), os componentes desse currículo 

envolvem a razão pela qual o aluno quer aprender o idioma, ambiente em que eles o 

praticarão, o papel social do aluno e seu interlocutor, e, por fim, os eventos 

comunicativos de que ele irá participar. Tendo tudo isto estabelecido, as pessoas 

responsáveis pela montagem do currículo podem fazê-lo baseadas em sua 

experiência e conhecimento de ensino e uso da língua. O conteúdo lingüístico é 

escrito com base em idealizações do que o falante nativo faria nestes contextos.  

Então, esse currículo idealizado normalmente é construído com base em uma 

perspectiva de um falante nativo idealizado. Considera-se o que um falante nativo 

provavelmente diria em um dado contexto, sendo este o fundamental componente 
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de competência para que os alunos entendam a comunicação na segunda língua e 

para que se expressem como nativos. 

Para a mesma autora, esse apelo ao falante nativo como fonte de expertise e 

autoridade é fundada na observação que as pessoas tendem a saber a sua 

língua/primeira língua mais que qualquer outra língua que ele/ela possa falar, em 

termo de pronúncia, vocabulário, regras gramaticais e regras de uso. Também há 

uma relação implícita entre a língua nativa e o conhecimento tácito do que é 

gramaticalmente permitido, mas não necessariamente falado.  Além disso, o native 

speaker pode decidir o que está em uso, porque tem consciência do contexto, o que 

pode ajudar na interpretação do que se quer dizer. 

No entanto, essa variedade que seria utilizada pelo falante nativo é uma 

variedade idealizada.No caso do native speaker, seria uma abstração do falante 

ideal da língua global, baseada na norma culta do idioma, o que normalmente não 

acontece no uso prático da língua. Não se pode deixar de lado as dimensões 

culturais e sociais, que estão no seio da competência lingüística. Ademais, nenhum 

falante nativo usa sempre as mesmas regras ou fala sempre da mesma maneira. 
 

Butcher (2005) também argumenta contra a idéia do native speaker, dizendo 

que crescemos acostumados a chamá-los de falantes nativos de inglês, aceitando 

essa suposta superioridade. Contudo, agora, com um mundo interdependente 

requer-se novos termos, positivos e inclusivos, como the englishes, tendo em vista 

que não há duas únicas variedades de inglês. Isto é, não haveria somente o sotaque 

britânico ou americano, essas variedades são faladas por poucos realmente, o que 

existe hoje é um inglês internacional. Além disso, a autora cita Snow (1996), para 

complementar que ser native speaker não significa ser um bom professor de língua 

inglesa. 

É interessante a reflexão provocada por Rajan (1997) sobre a crença no 

native speaker.  O autor afirma que essa definição está relacionada a alguém que 

sabe/conhece a sua língua perfeitamente e que pode invocar a autoridade e tem o 

poder de decisão a respeito da gramática. Em seguida, começa a questionar o que é 

língua, para depois criticar a autoridade do falante nativo. 

Na realidade, apesar desta crença acerca dos falantes nativos e de sua 

autoridade sobre a língua, o autor salienta que eles são ‘espécies’ impossíveis no 
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mundo real, tendo em vista que seriam usuários ideais de um idioma e o saberiam 

perfeitamente bem; portanto, não errariam, algo impossível para qualquer humano. 

Em conclusão, devido, em grande parte, a transformação das idéias do 

sociolingüista Dell Hymes sobre a competência lingüística em uma doutrina 

pedagógica idealizada, criou-se um programa baseado no que um falante nativo 

idealizado falaria em determinado contexto, sendo lógico, então, que um native 

speaker fosse contratado para dar essas aulas. Nesse sentido, muitos 

estudantes/professores de inglês foram deixados de lado no mercado de trabalho 

porque não possuíam uma longa experiência num país de língua inglesa. 
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3.     A PESQUISA NAS ESCOLAS DE INGLÊS 

 

        É importante deixar claro que, ao falar em pesquisa, trata-se aqui de uma 

pesquisa de cunho etnográfico, pois o objetivo do presente trabalho é entender o 

pensamento daqueles responsáveis pela contratação dos professores nas escolas 

pesquisadas, mais especificamente de língua inglesa. Não pretendo aqui, como 

venho ressaltando desde o início do trabalho, trazer dados estatísticos, 

generalizando-os, afinal não quero mostrar quantos coordenadores preferem o 

native speaker, nem quantificar tal preferência; desejo sim, nos casos em que 

acontece, construir uma compreensão das possíveis explicações para este 

comportamento. 

  

3.1. O QUE É PESQUISA ETNOGRÁFICA?  

 

 Quando resolvi que a pesquisa a ser adotada no trabalho seria de cunho 

etnográfico, e portanto qualitativa, entendi que seria necessário abordar brevemente 

alguns aspectos dessa área de pesquisa, para que os leitores compreendessem não 

apenas a razão da escolha, mas também todo o processo de preparação, de coleta 

de dados e de análise. 

 Na pesquisa etnográfica, busca-se descrever e interpretar o que as pessoas 

fazem em um ambiente, suas inter-relações.  Contrariamente ao que se prega no 

discurso tradicional, não se compilará dados de forma a totalizar/quantificar o 

resultado, porque  

 

 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado 
a teias de significado que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 
sendo essas teias e sua análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis,  mas como uma ciência interpretativa, 
à procura do significado. É justamente uma explicação que procuro, 
ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície. 
(GEERTZ, 1989:4) 

  

 

 Sendo o homem esse animal amarrado a teias de significado, o que se 

pretende aqui é interpretar para essas relações e o que se passa com esses 
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indivíduos, como eles pensam e agem, no caso específico aqui, dos coordenadores 

das escolas de inglês em relação à contratação dos professores de inglês.  

 É necessário que determinado evento – a contratação de professores –, de 

acordo com a fundamentação de Wielewick (2001), seja analisado em conexão com 

seus arredores, de acordo com o ponto de vista do grupo em foco. Isto não é fácil, 

tendo em vista que a partir da hora que o pesquisador começa a se relacionar com o 

grupo, inicia-se também uma relação de poder que poderá influenciar o resultado da 

pesquisa.  

 Da mesma forma, ao começar a discorrer sobre o paradigma interpretativista, 

Bortoni-Ricardo (2008) explica que dentro da área de ciências humanas – na qual o 

Curso de Letras se insere –, não há como deixar de lado o contexto sócio-histórico 

em que determinada ação acontece; por isso, busca-se entender e interpretar a 

ação de acordo com este contexto. É importante lembrar que não se pode 

desconsiderar o papel do observador, que também está ligado aos seus 

significados, sendo, portanto, um agente ativo nesse processo.     

 Esse paradigma voltado à interpretação da ação social e do significado a ela 

conferido é denominado interpretativismo. Dentro do que chamamos de 

interpretativismo, há vários métodos e práticas da pesquisa qualitativa, inclusive a 

pesquisa etnográfica. Assim, a pesquisa qualitativa não busca gerar leis ou 

generalizar algo, mas interpretar fenômenos sociais dentro do seu contexto, 

observando como eles são percebidos pelos atores. 

O primeiro passo numa pesquisa qualitativa de cunho etnográfico como esta é 

fazer perguntas exploratórias, de acordo a experiência e leituras especializadas 

sobre o tema. Depois se traçam os objetivos gerais e específicos, ou seja, o que 

realmente se pretende pesquisar.  Por último, vem a formulação das asserções, ou 

seja, uma hipótese do que será encontrado nessa pesquisa, uma antecipação dos 

resultados. No meu caso, as perguntas exploratórias foram “quais são os 

parâmetros de contratação de professores?” e “a globalização causa impacto nesses 

parâmetros?”, o objetivo geral era de investigar esses parâmetros, e o objetivo 

específico era ver se algum desses parâmetros apontava preferência por falantes 

nativos de língua inglesa, pois a hipótese era de que ainda existe a preferência por 

native speakers. 

A partir de então se começa o trabalho de pesquisa propriamente dito. Houve 

primeiramente uma negociação para minha entrada nas escolas de inglês, a 
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formulação de uma carta de apresentação, a explicação dos objetivos da pesquisa, 

para que os entrevistados não ficassem receosos com a minha presença ou então 

com os possíveis desdobramentos dos resultados. A melhor maneira que encontrei 

para coleta de dados foi a gravação – autorizada previamente pelos entrevistados – 

para que pudesse revê-los para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir 

durante a análise. 

 É importante levar em consideração que, neste campo de pesquisa, como 

pesquisador também é parte da sociedade e da cultura, possui suas crenças e 

significados, sua visão do mundo também pode ser afetada. A minha análise e 

interpretação dos dados depende da minha visão de mundo, do meu ponto de vista 

e de leituras realizadas, nesse sentido uma outra pessoa com outra opinião e 

diferentes leituras pode concluir outra coisa sobre os dados.   

Por fim, a análise dos resultados, ou seja, “um trabalho de indução analítica 

por meio do qual o pesquisador vai estabelecendo elos entre seus registros e 

asserções.” (BORTONI-RICADO, 2008:61). Aqui, neste terceiro capítulo, haverá a 

junção de tudo que foi trabalhado na pesquisa e na monografia: estabelecer a 

relação entre as asserções que foram geradas através das leituras específicas que 

apontam a preferência pelo native speaker e os dados da pesquisa que vão indicar 

se essa preferência ainda existe. 

 

 

3.2. O PROCESSO DE ESCOLHA DAS ESCOLAS E ENTREVISTAS 

 

 O processo de escolha das escolas está relacionado aos tipos de escolas que 

podemos encontrar no mercado: escola com única sede, escola pertencente a 

franquias pequenas (até 10 escolas), escola pertencente a franquias grandes (mais 

de 10 escolas), e centros culturais. Entretanto, devo destacar que as opiniões 

expressas aqui não representam o ponto de vista de determinado grupo de escolas, 

nem da escola como um todo.  É importante destacar que não serão citados nomes 

das instituições e/ ou dos diretores, pois como afirma Bortoni-Ricardo (2008:57), “a 

pesquisa tem que ser regida por rigorosos princípios éticos, que preservem os 

colaboradores que dela se dispuserem a participar”.  

Levando acima exposto em consideração, selecionei as escolas a fim de que 

pudesse ter uma representante de cada tipo de escola. Assim, convencionei chamar 
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as escolas cujos diretores concordaram em conceder entrevistas de A, B, C e D, 

sendo a escola A de única sede, a escola B de franquia pequena, a escola C um 

Centro Cultural e, por fim, a escola D de franquia grande. 

 Escolhidas as escolas, era a hora de preparar o roteiro de entrevista, tarefa 

delicada uma vez que tinha que fazer perguntas que não induzissem o entrevistado 

a resposta que eu queria ouvir, o que pode acontecer, afinal como coloca Wielewicki 

(2001: 2) “Não se pode esquecer que, uma vez estabelecido o contato entre 

pesquisador e sujeitos, estabelece-se também uma relação de poder que vai 

influenciar os achados da pesquisa.” Outro ponto que tinha que levar em 

consideração era que poderiam me pedir para encaminhar as perguntas antes da 

entrevista, o que, de acordo com o meu ponto de vista, poderia mascarar o contexto 

da pesquisa já que o entrevistado teria tempo de ler o roteiro e preparar suas 

respostas.  

 Tendo estes dados claros, iniciaram-se as entrevistas. Eu chegava às escolas 

me apresentando como aluna de Letras e explicava que estava fazendo monografia 

sobre os parâmetros de contratação de professores de língua inglesa; apresentava a 

carta da orientadora (em anexo), e pedia para falar com o coordenador ou a pessoa 

que fosse responsável pela contratação de professores na escola. Concordando em 

ser entrevistado, pedia autorização para gravar a entrevista, assim poderia revisitar 

os dados para esclarecer algumas dúvidas que poderiam surgir. Após as entrevistas, 

fiz as transcrições para facilitar a análise; estas se encontram como anexo do 

trabalho. 

 

 

3.3. RESULTADO 

 

 

3.3.1 Escola A 

 

 De forma resumida, a escola A foi fundada para atender um projeto social, em 

que trabalhava com alunos de famílias carentes. Então, nos primeiros anos de 

funcionamento tinham os princípios estabelecidos pelo programa social e atuavam 

exclusivamente com alunos de baixa renda. Então, não havia contato da escola com 

outros setores da comunidade, apenas com a coordenação do projeto. Após 
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determinado tempo, foi aberta como escola de idiomas, passando a ter envolvimento 

com outros setores da comunidade, como contato com pais, escolas e várias outras 

áreas.   

 A coordenadora, que possui uma experiência de mais de 10 (dez) anos, disse 

que o primeiro ponto que considera na contratação de professores é a fluência no 

idioma, e  depois, a habilidade didática.  

Em seguida, ao ser questionada se há preferência por alguma variedade de 

inglês, ela respondeu que não. Haveria preferência por professores que tenham 

habilidade didática, porém, segundo ela, esses professores normalmente não têm 

um “bom inglês”. Embora não detalhado pela diretora, um dos entendimentos 

possíveis do que seja este “bom inglês” pode ser o construto de near-native, 

utilizado inclusive por exames de proficiência internacional, como os realizados pela 

Universidade de Cambridge, UCLES.   

 Após, falou sobre os treinamentos da escola, que antigamente ofereciam um 

treinamento aberto que consistia em exposição sobre método para teste de 

aprendizagem, tipo de motivação, como abordar habilidades da língua, mas como o 

professor responsável por ele mudou-se e ela não encontrou outro apto, o único 

treinamento dado atualmente – pela própria coordenadora - é o da metodologia a ser 

seguida. Por fim, destacou que considera o inglês uma língua global e que a 

importância das variedades de inglês deixou de existir. 

 O ponto alto da entrevista foi depois que desliguei o gravador, quando 

iniciamos um bate papo em que revelei o que eu estava pesquisando: a preferência 

por native speakers. Então, ela me relatou o dilema por que normalmente passa. 

Segundo a coordenadora, os alunos de Letras, apesar de estarem preparados para 

dar aulas, não possuem um grau elevado de proficiência lingüística, o que é um 

problema nas turmas de níveis mais avançados, principalmente se os alunos 

descobrem que o professor nunca esteve fora do país e resolvem testá-lo. Isto me 

leva a pensar que, ao que parece, o aluno de Letras só será um bom professor se 

tiver experiência no exterior. 

 Essa constante ênfase da diretora na proficiência lingüística, na questão do 

professor ter morado fora do país, me leva a concluir que há uma preferência pelo 

native speaker, que pode ser observada pelos trechos a seguir e também pelo que 

foi conversado após a entrevista, com o gravador desligado: 
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Quais são os fatores que a sua escola leva em consideração na 
contratação de professores? Primeiramente, a fluência no idioma. A 
pessoa tem que ser fluente. 
 

 
Na contratação de professores, o que você mais leva em conta 
‘fluency’ ou ‘accuracy’? Fluency. (...) Também, mas primeiramente 
a fluência do idioma em si, mas por outro lado a didática tem se 
mostrado importante. 

 

 Destaco que apesar de haver essa preferência, ela está consciente que a 

habilidade didática não pode ser descartada. Além disso, embora neste momento 

haja apenas o treinamento da metodologia, há o entendimento de que outros tipos 

de treinamentos são necessários. Pode-se perceber que não há uma prevalência da 

visão do professor como um mero técnico, como se vê na maioria dos treinamentos 

que enfatizam técnicas de sala de aula. 

 

 

3.3.2 Escola B  

 

 Ao conversar com o coordenador, observa-se que há uma grande 

preocupação na relação professor X aluno, no sentido de procurar entender os 

problemas dos alunos, o que já demonstra que o professor não está lá simplesmente 

para passar o conteúdo, mas também para entender e apoiar a pessoa a quem está 

ensinando. Então, para ele, o papel da escola na comunidade seria através do 

indivíduo, isto é, a escola participa e ajuda a comunidade à medida que ensina e 

ajuda cada aluno. Isto é, não seria um papel meramente técnico, de alguém que 

estaria lá apenas para ensinar um código. 

 Nesse sentido, para o diretor desta escola, o candidato a professor tem que 

estar comprometido com a escola, com os alunos, participar da vida do outro de 

forma construtiva, saber ensinar, além de ter domínio do que irá ensinar, ou seja, a 

proficiência lingüística é tão importante quanto a habilidade didática. Segundo o 

coordenador, “muitas vezes a pessoa tem inglês, sabe muito bem o idioma, mas não 

tem aquela questão de professor realmente, de passar o conhecimento, de 

acompanhar o processo”. Entendo que possuir a qualidade de native speaker, não 

seria suficiente para dar aulas nessa escola. Mas o que me chamou atenção foi a 

visão de ensino que essa pessoa tem, pois embora reconheça que o papel do 
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professor vai além de passar o conhecimento, ao ser questionada, traz esse ponto 

como crucial. 

 No que diz respeito a treinamentos, antes de começar a dar aulas, os 

professores têm um treinamento dado pela central – matriz da franquia, que dita 

todas as regras de funcionamento da escola – com dicas da metodologia.  

Segundo o coordenador, não há preferência por variedade de inglês, tanto 

que coloca “o nosso material, ele procura passar o inglês mundial”. Isto é, o material 

expõe pessoas de outras nacionalidades – chinês, francês – falando inglês, o que 

me leva a concluir que este coordenador possui uma visão do inglês como língua 

internacional. 

 

 

3.3.3 Escola C 

 

 Diferentemente do que foi apresentado até agora, esta escola possui uma 

forte característica: é um centro cultural binacional. Segundo a coordenadora “a 

gente tem um papel importante na divulgação da cultura”.  Nesse sentido, entendo 

que o objetivo não é apenas ensinar o idioma, mas divulgar a cultura do país cuja 

língua o centro cultural se dispõe a ensinar.  

Ao ser questionada sobre o que leva em consideração na contratação de 

professores, fica evidente que a experiência/didática é importante. Isto me leva a 

entender que, por mais que o candidato tenha um alto grau de proficiência, se não 

tiver experiência ou habilidade didática, não será contratado.  Para ela, fluency e 

accuracy são igualmente importantes em sala de aula.  

 Aqui, há uma preferência por uma variedade de inglês específica por se tratar 

de um centro cultural, mas independente disso, ela reforça que somos brasileiros 

falantes de língua inglesa “nós temos a prioridade no inglês [variedade][...] mas na 

maioria nós somos brasileiros falantes de língua inglesa”, o que me leva a concluir 

que a coordenadora tem um entendimento de inglês como língua internacional, ou 

seja, uma língua que permite preservar as características nacionais daquele que a 

aprende,   

Ao questioná-la sobre treinamentos, ela explicou que, nestes, é passado o 

que se espera em termos de didática, metodologia e atuação do professor em 

relação ao acompanhamento dos alunos. 
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Além disso, ela traz novamente uma questão apresentada no capítulo 1 do 

presente trabalho, quando comenta “É uma língua global, eu acho que é uma língua 

que te leva a conteúdos, e a conhecimentos que estão aí disponíveis no inglês” , ou 

seja, ter acesso à língua inglesa é ter acesso a conteúdos e tecnologias. Aqui 

lembro que o inglês como língua global também é uma tecnologia de construção de 

sentido e de interpretação do mundo e a relação com ele. 

 

 

3.3.4 Escola D 

 

 Ao conversar com a coordenadora da escola D, obtive mais explicações sobre 

o papel da matriz da franquia do que os dados – sobre parâmetros de contratação 

de professores – que eu esperava. 

 Inicialmente, ela me falou que está presente desde o começo da escola, na 

parte administrativa, de coordenação e direção, mas que antes era ajudada pelos 

irmãos. Agora, está sozinha há um ano no papel de direção da escola.  

Pode-se dizer que a entrevista realmente começou com a explicação de como 

é o procedimento de contratação: após entrevista oral com o candidato, se ele for 

aprovado, vai para um treinamento ou com o pessoal da escola ou da matriz; depois 

faz apresentações de aula para a coordenadora; passada esta etapa, fica em 

contato com ela, para que conheça o candidato e veja se é “responsável”; depois o 

professor começa com uma ou duas turmas.  

 Ao perguntar sobre os parâmetros de contratação, falou sobre confiabilidade, 

e contou que os treinamentos dados por eles são padrões nacionais da franquia.  

Sobre esses treinamentos, são as pessoas da franquia que vêm aplicá-los, o que me 

leva a concluir que passarão a metodologia a ser seguida. 

No que se refere às preferências de inglês, ela reforçou que o inglês do curso 

vendido por ela é o americano, que todo o material já está preparado pela matriz e 

que há um padrão a ser seguido. O professor não poderia chegar lá e dar o inglês 

que ele quiser. 

 Enfim, depois de ouvir a gravação da entrevista, reler a transcrição, cheguei à 

conclusão que não apresentou dados suficientes para verificar se há preferência ou 
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não pelo native speaker, de certo modo ela produziu alguns silêncios6, 

principalmente no que se refere ao papel da escola com a comunidade e na relação 

de papéis coordenador/professor/aluno. 

 

3.3.5 Conclusão da pesquisa 

 

 Depois de todo o trabalho de pesquisa, cheguei à conclusão que o cenário de 

preferência por falantes nativos descrito no capítulo anterior está mudando, uma vez 

que, com a globalização, o inglês está sendo visto como uma língua internacional.  

Isto pode ser observado por não haver preferência por variedades ou tipo de 

material trabalhado. Ao questionar sobre preferência de variedade de inglês, os 

coordenadores disseram não ter preferência ou que alguns professores tinham um 

sotaque diferente do exigido pela escola. Alguns colocaram que o material traz 

falantes de outras línguas falando inglês, porque, independente de variedades de 

inglês, somos falantes nativos de outro idioma que usamos inglês como uma forma 

de comunicação.  

 Contudo, optar por ir a campo possibilitou que eu conhecesse um pouco mais 

da realidade nas escolas de idiomas, levando-me a outra preocupação: o papel do 

coordenador/professor em relação ao aluno.  Afinal, antes de tudo, estamos falando 

de lugares denominados escolas, onde deveria haver uma aprendizagem completa, 

visando não apenas o ensino de códigos e regras, mas a formação de um cidadão 

capaz de refletir e questionar sua realidade (FREIRE apud MARTINEZ, 2007).  

Entretanto, receio que o bom professor de idiomas ainda seja visto como um mero 

técnico transmissor de conteúdo – regras gramaticais –, pois até agora, como se 

pode observar, os treinamentos estão focados principalmente – se não 

exclusivamente – em treinar para a reprodução metodologia de ensino adotada pela 

escola. 

  Esse fenômeno é apontado por Martinez (2007), em sua dissertação, em que 

fala que este tipo de profissional “tem sido extensivamente descrito tanto pela 

história da carreira docente como pelos métodos de ensino de LEs da Literatura da 

área”, e isto se deve ao fato que há um priorização do método de ensino no campo 

                                            
6 Uso a palavra silêncio não porque ela não falou nada, mas porque não falou sobre o assunto 

questionado, simplesmente desconversou. 
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do ensino de línguas estrangeiras ao invés da prática docente.  Nesse sentido, basta 

ao professor atuar como um bom técnico em sala de aula, aplicando a metodologia 

que lhe foi passada, através dos treinamentos de técnicas e instrumentos a serem 

utilizados em sala de aula. 

 Ainda segundo a autora, independente da metodologia a ser utilizada, seja 

por método de tradução, método direto, método áudio-lingual, o foco da formação de 

professores ainda é o treinamento de metodologia.  Como se este treinamento fosse 

a segurança que ocorra a aprendizagem por parte dos alunos. Sendo assim, 

também não há necessidade de envolver o professor em discussões sobre a sua 

formação nem sobre o próprio processo de ensino/aprendizagem de língua 

estrangeira. 

 A posição do professor ainda é, segundo Martinez (2007:63): 

 

Em cada um desses métodos que foram aqui citados, a posição do 
professor técnico é fortemente marcada pela posição legítima de 
quem detém o conhecimento, excluindo assim todas as possibilidades 
de construção da linguagem pelos alunos através do diálogo, já que a 
língua usada em sala de aula é advinda da realidade idealmente 
"construída" ou pelo professor, ou pelo material didático.  
 

 
 Ou seja, um técnico que irá apresentar aos alunos uma linguagem ideal – e, 

portanto nem sempre o que ocorre na realidade – que deverão passar por um 

processo de aprendizagem ideal.  

Apesar de tudo o que foi apresentado, a pesquisa mostra que o professor 

técnico ainda está muito presente em nossa realidade, apenas passando o conteúdo 

para os alunos, como se fossem verdades absolutas e universais, tendo o aluno o 

papel de “ideal”. 

 Enfim, deixo aqui, como sugestão para próximos estudos, o seguinte tema: o 

papel do professor em sala de aula, para verificar se a visão predominante é aquela 

que assemelha um bom professor a um técnico transmissor de conteúdos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de todo o trabalho de pesquisa e das conclusões da análise 

propriamente dita apresentadas no capítulo anterior, quero fazer aqui apenas 

algumas considerações finais acerca deste tema. Para isso, retomo os objetivos a 

que me propus quando iniciei este trabalho: investigar se a globalização causa 

impactos na contratação de professores e se haveria uma preferência pelo falante 

nativo. Acredito que consegui atingi-los.  

Durante as entrevistas, e com as leituras realizadas, pude observar que a 

globalização causa, sim, impactos – e dos mais variados – na contratação de 

professores e que a preferência pelo falante nativo está deixando de existir:  

 

1. A preferência por determinadas variedades de inglês – principalmente 

americano ou britânico – está deixando de existir, se não nas práticas de 

contratação de professores, pelo menos nos discursos daqueles que os 

contratam. Afinal, é a língua mais usada no mundo, sendo que alguns autores 

já o consideram uma língua global. 

 

2. Como conseqüência do item anterior, os native speakers já não são tão 

preferidos, durante a contratação, como antigamente. A visão da língua 

inglesa como global é incompatível com a de falante nativo. Antes de tudo, 

como colocou uma das coordenadoras, somos brasileiros falantes de língua 

inglesa. 

 

3. Mais importante do que discutir se a globalização é um fenômeno bom ou 

ruim, é aprender a lidar com ela. Com a globalização, observamos que há 

maior facilidade de comunicação e acesso a materiais, o que pode, por 

exemplo, ajudar o professor na habilidade didática. A ascensão do inglês à 

língua global faz com que haja muitos materiais didáticos disponíveis no 

mercado e dá muito mais opções para se trabalhar em sala de aula; é muito 

mais fácil trazer uma notícia escrita ou gravada, uma música, “visitar” os 

lugares e comparar realidades, e depois provocar uma discussão sobre o que 

foi mostrado.  
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4. Apesar dessa facilidade para se encontrar materiais, observa-se que não há 

tanta diferença entre eles, uma vez pertencem aos mesmos – grandes -  

grupos editoriais. 

 

Retomados os objetivos, e feitas algumas considerações, quero falar um 

pouco sobre o maior desafio deste trabalho: ir a campo. Para mim, seria muito mais 

cômodo e rápido, fazer apenas uma revisão de literatura no meu trabalho de 

conclusão de curso, mas não, resolvi aceitar o desafio e encarar a pesquisa de 

campo - e ainda uma pesquisa de cunho etnográfico na qual eu precisei assumir 

minha subjetividade enquanto pesquisadora e a responsabilidade pelas 

interpretações e análise dos dados que construí.  

Foi realmente difícil deixar de lado os números, as generalizações e a idéia de 

‘provar’ a veracidade de algo.  Somente após muitas reuniões de orientação e muita 

leitura, que, aos poucos, me acostumei a tentar interpretar e entender o que foi dito 

pelos coordenadores não como a verdade descortinada sobre as suas escolas, 

professores e práticas de contratação, mas como leituras de possíveis 

entendimentos sobre o que acontece nas escolas, leituras que posicionam e 

constituem sujeitos e conhecimentos.  

Outra dificuldade foi encontrar coordenadores que estivessem dispostos a 

colaborar com a pesquisa. O número de escolas apresentados aqui foi bem menor 

que o número de escolas que visitei e/ou entrei em contato. Acho que, na maioria 

das vezes, o medo de que a pesquisa gerasse alguma crítica ou represália aos seus 

trabalhos foi o responsável. Houve ainda alguns casos de pessoas que pediram que 

eu encaminhasse o questionário antes de me receber, mas isso certamente 

interferiria nas respostas que eu iria encontrar, então resolvi deixar estes de lado.  

 Hoje, chegando ao final do trabalho, se tivesse que refazê-lo, provavelmente 

faria de uma forma diferente. Possivelmente, tentaria fazer mais questões para obter 

mais dados ou confirmar os que já tinham sido ditos, assim facilitaria o trabalho de 

análise. Além disso, faria mais intervenções durante as entrevistas, de modo a 

esclarecer a pergunta feita e tentar obter mais informações. Por fim, embora saiba 

que seria difícil conseguir este tipo de autorização de algum coordenador, tentaria 

acompanhar algum candidato a professor na escola e verificaria os treinamentos. 

Para finalizar, quero deixar aqui, para os colegas, algumas sugestões para 

pesquisas futuras:  
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• continuar investigando essa área para verificar se a perspectiva observada 

neste trabalho,  de que a preferência pelo native speaker está deixando de 

existir, se confirma;  

• investigar se os coordenadores das escolas têm consciência do papel da 

escola de idiomas na comunidade, pois observando o que responderam a 

esta questão na pesquisa, observei que para eles isso não é claro;  

• o papel do coordenador/gestor dentro da escola; 

• a função do professor em sala de aula, se atualmente ele é um mero técnico 

ou se há mudanças. 

 

Estes foram temas que me chamaram a atenção ao longo do trabalho e que, 

com certeza, são instigantes e relevantes para a área.  
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. Há quanto tempo você atua na área de gestão/direção? 

 

2. Como você percebe a relação da escola com a comunidade?  

 

3. Quais são os fatores que a sua escola leva em consideração na contratação 

de professores? 

 

4. Na contratação de professores, o que você mais leva em conta ‘fluency’ ou 

‘accuracy’? (Como você leva em conta a proficiência lingüística dos 

candidatos? Você considera primordial a proficiência lingüística? E a 

habilidade didática?) 

 

5. Você dá preferência a alguma variedade de inglês? Qual? 

 

6. Vocês oferecem treinamentos aos professores novos? Poderia descrever a 

estrutura destes treinamentos?  (Estes treinamentos são apenas para os 

novos ou há algum para os que já dão aula na escola? Há diferença entre 

treinamentos?) 

 

7. Você considera o inglês uma língua global? Há algum impacto disso no 

trabalho da sua escola com a Língua Inglesa? 
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ESCOLA A 

 

 

1. Há quanto tempo você atua na área de gestão/direção? 

Direção, na área de Administração, 6 anos. E na área de Coordenação desde 

a fundação da escola, que foi em... 11 anos atrás. 11 anos?  É. 

 

2. Como você percebe a relação da escola com a comunidade?  

No nosso caso, nós fundamos a escola para atender um programa específico 

que é o [nome do projeto]. Então nós tínhamos princípios muito bem estabelecidos 

por esse programa e exclusividade durante os primeiros anos. Então, essas crianças 

que estudavam na escola vêm de comunidades carentes de família de baixa renda, 

baixo conhecimento também, em termos de cultura. E a cobrança principalmente 

vinha da organização do [nome do projeto], da Coordenação, então a prestação de 

contas era direta a eles e o envolvimento com outros setores assim da comunidade 

não existia, era só com esse grupo de alunos mesmo. Posteriormente nós abrimos 

para outros alunos, daí sim nós passamos a ter envolvimento com outros setores 

sociais, como escolas, fazendo a divulgação em escolas, conversar com pais e 

background diferente, áreas diferenciadas. 

 

3. Quais são os fatores que a sua escola leva em consideração na 

contratação de professores? 

Primeiramente, a fluência no idioma. A pessoa tem que ser fluente. Nos 

primeiros anos, novamente, a gente contratava só através de um treinamento de 

professores que é oferecido até hoje pela [nome de uma outra escola de inglês],  

então eu contratava só através de indicação do Coordenador. Depois eu passei a 

oferecer um treinamento que era ministrado por um professor inglês Steven. Aí, ele 

mudou para o Rio de Janeiro, eu passei a contratar diretamente, sem ser 

necessariamente deste treinamento de professores. 

 

4. Na contratação de professores, o que você mais leva em conta ‘fluency’ 

ou ‘accuracy’? (Como você leva em conta a proficiência lingüística dos 

candidatos? Você considera primordial a proficiência lingüística? E a 

habilidade didática?) 
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Fluency. Como você leva em conta a proficiência lingüística dos candidatos? 

Agora que não tem mais o treinamento e que eu não contrato através de outros 

treinamentos, através de uma entrevista pessoal, comigo mesmo.  Você considera 

primordial a proficiência lingüística? Sim. E a habilidade didática? Também, mas 

primeiramente a fluência do idioma em si. Mas por outro lado a didática tem se 

mostrado importante, tenho observado que os professores que não tem muita 

didática acabam não conseguindo um bom resultado com os alunos e eu acabo 

desligando.  

 

5. Você dá preferência a alguma variedade de inglês? Qual? 

Não. Eu dou preferência para um professor que tenha conhecimento didático, 

que tenha feito Letras, que tenha feito Pedagogia, Psicologia; mas infelizmente a 

gente sabe que não necessariamente esses professores têm um bom inglês. Então, 

às vezes, eu tenho que treinar o professor na verdade para dar aula. 

 

6. Vocês oferecem treinamentos aos professores novos? Poderia 

descrever a estrutura destes treinamentos?  (Estes treinamentos são 

apenas para os novos ou há algum para os que já dão aula na escola? 

Há diferença entre treinamentos?) 

Eu oferecia um treinamento pago que não era necessariamente pro os nossos 

professores. Eu tinha montado um treinamento com o professor de inglês, ele não 

era focado em “como dar aula na [nome da escola]”, “como usar o livro que gente 

usa”, era um treinamento aberto realmente em método, para teste de aprendizagem, 

tipo de motivação, como abordar habilidades da língua. Como esse professor 

mudou-se daqui, eu não ofereço mais esse treinamento porque não consegui 

identificar uma pessoa que pudesse ministrar esse treinamento de acordo. Agora, 

treinar para usar o nosso material e as formas como eu quero que a aula funcione 

eu mesma treino.... Então, tem esse treinamento pro material para os professores 

novos. E tem algum treinamento para os que já estão na escola? Nós fazemos um 

workshop, seria a palavra certa. Um workshop onde a gente discute, troca idéias, às 

vezes tem um micro-teaching, alguma coisa assim. Então seria essa diferenciação... 

Eu continuo dando prioridade para os professores que venham através do 

treinamento [nome de uma outra escola de inglês] o problema é que as vezes a 
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gente não consegue um professor assim. Daí eles pegam do Estado, é eles pegam 

o professor não tem a disponibilidade que eu preciso. Mas eu continuo dando 

prioridade porque eles treinam o professor durante o mês inteiro especificamente 

para dar aula dentro dessa metodologia, desse método que a gente usa. Se eu fizer 

aqui não tem como. 

 

7. Você considera o inglês uma língua global? Há algum impacto disso no 

trabalho da sua escola com a Língua Inglesa? 

Sim, considero. Há algum impacto disso no trabalho da escola com a Língua? 

Há, porque uma vez que está se tornando a Língua Internacional aquela ênfase que 

você tem, que você dá prioridade para inglês de algum tipo ela deixa de ser 

importante, porque está se tornando uma língua global e vai haver um certo 

consenso em algumas formas da língua, então é uma influência grande... já está 

deixando de existir aquela importância “ah eu quero Inglês Britânico”, “ah eu quero 

Inglês Americano”, isto vai perdendo espaço porque ele vai ensinar uma língua 

global, unificada,  eu acredito... 

 

Após desligar o gravador, abri os objetivos da pesquisa que eram ver se há 

preferência por falantes nativos, como a escola lida com a globalização e etc. 

Nesta conversa a diretora da escola me relatou um dilema constante que ela 

encontra ao contratar um professor: proficiência lingüística. Segundo ela, os 

alunos de letras, apesar de estarem preparados para dar aulas, não possuem 

uma grau elevado de proficiência lingüística, o que é um problema nas turmas 

avançadas, principalmente se os alunos descobrem que o professor nunca 

esteve fora do país e resolvem testá-lo. Por outro lado, há a opção de contratar 

alguém experiente e que morou fora, mas que não tem habilidade didática e 

que vê este trabalho como um bico, pois são profissionais de outras áreas; 

este é um candidato que, geralmente, se tiver que fazer/investir em um curso 

de aprimoramento fará na sua área e não no ensino de língua inglesa. 
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ESCOLA B 

 

1. Há quanto tempo você atua na área de gestão/direção? 

Um ano. Um ano. 

 

2. Como você percebe a relação da escola com a comunidade?  

Olha, a gente tem uma visão de crescimento das pessoas. Então... sendo que 

cada individuo vem aqui e a gente até sempre passa para os professores que não é 

para simplesmente, ensinar o inglês, mas ser um amigo dos alunos, no sentido de 

ajudar o aluno a crescer, entender os problemas dos alunos por mais que pareçam 

pequenos para você  mas pra  eles é a maior coisa naquele momento. Então nesse 

sentido acho que a escola pode ajudar parte da comunidade,  parte da comunidade 

através de cada indivíduo. 

 

3. Quais são os fatores que a sua escola leva em consideração na 

contratação de professores? 

Comprometimento, comprometimento com a escola, comprometimento com 

os alunos. Que não seja aquele professor que está professor no momento; mas que 

a pessoa realmente seja um professor, seja aquela pessoa que gosta de ensinar 

gosta de participar da vida do próximo de forma construtiva. 

 

4. Na contratação de professores, o que você mais leva em conta ‘fluency’ 

ou ‘accuracy’? Como você leva em conta a proficiência lingüística dos 

candidatos? Você considera primordial a proficiência lingüística? E a 

habilidade didática? 

Tudo é importante. Então, muitas vezes a pessoa tem inglês e tudo, mas não 

sabe passar aquilo, não sabe ensinar, então a capacidade de ensino... Então como 

eu estava dizendo, muitas vezes a pessoa tem inglês, sabe muito bem o idioma, 

mas não tem aquela questão de professor realmente, de passar o conhecimento, de 

acompanhar o processo. Então a personalidade do professor é muito importante. 

Como é que você leva em conta a proficiência lingüística dos candidatos? Nós 

temos testes escritos, testes orais, entrevistas, e todo um processo seletivo. Você 

considera primordial a proficiência lingüística? Bom, a pessoa precisa ter bastante 

domínio do que está ensinando.   E habilidade didática? Com certeza. 
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5. Você dá preferência a alguma variedade de inglês? Qual? 

Não, não. 

 

6. Vocês oferecem treinamentos aos professores novos? Poderia 

descrever a estrutura destes treinamentos?  (Estes treinamentos são 

apenas para os novos ou há algum para os que já dão aula na escola? 

Há diferença entre treinamentos?) 

Sim. Tem um treinamento na central, não é a gente como unidade que dá o 

treinamento, mas a gente sempre encaminha para a central. Tem como descrever a 

estrutura de algum dos treinamentos?. São treinamentos que duram duas semanas, 

de segunda a sexta, duas horas todo o dia; e nisso a central passa para os alunos, 

todos os... para os alunos não, para os futuros professores, as dicas para  

metodologia. Esses treinamentos são apenas para os professores novos ou alguns 

ou já tem treinamento para os que já dão aula na escola? Esses são para os 

professores novos.  Os professores que já dão aula na escola têm daí os 

treinamentos de reciclagem. Então a gente costuma fazer sempre o aprimoramento. 

São diferentes, primeiro passando a metodologia e depois uma reciclagem.... Isso. 

  

7. Você considera o inglês uma língua global? Há algum impacto disso no 

trabalho da sua escola com a Língua Inglesa? 

Sim. E há algum impacto disso no trabalho da sua escola com a Língua 

Inglesa?....Olha, a nossa escola, a gente procura até, é nesse sentido, o nosso 

material, ele procura passar o inglês mundial, então não se atem ao inglês britânico, 

inglês americano. Inclusive o material na parte de áudio o aluno escuta um francês 

falando inglês, escuta um italiano falando inglês até que o aluno conseguisse se 

comunicar com os diversos sotaques do mundo todo. 
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ESCOLA C 

 

 

1. Há quanto tempo você atua na área de gestão/direção? 

De Coordenação, acho que há mais ou menos 10 anos. 

 

2. Como você percebe a relação da escola com a comunidade?  

Da escola com a comunidade você diz assim trabalho voluntário?  Não, papel 

da escola na comunidade? Nosso caso específico, nós somos um centro binacional, 

o Centro Cultural Brasil – [nome do país], então o nosso papel assim como papel do 

[outros centros culturais]  a gente tem um papel importante na divulgação da cultura 

[nome do país]. Então, nós temos uma biblioteca muito grande com mais de 25 mil 

volumes, que é referência na área de material em língua inglesa, nós temos aula de 

conversação, nós temos atividades, nós temos alguns alunos de rede pública de 

ensino que são bolsistas aqui, nós fazemos a seleção dos próprios [nome da 

função], bastante atuantes na comunidade. 

 

3. Quais são os fatores que a sua escola leva em consideração na 

contratação de professores? 

Experiência. Nós, primeiro a gente pede experiência no ensino da Língua 

Inglesa, além de claro, fluência e proficiência que gente faz teste e avalia a 

proficiência dos alunos; mas a experiência... se não tiver experiência a gente não 

contrata. 

 

4. Na contratação de professores, o que você mais leva em conta ‘fluency’ 

ou ‘accuracy’? (Como você leva em conta a proficiência lingüística dos 

candidatos? Você considera primordial a proficiência lingüística? E a 

habilidade didática?).  

As duas coisas. Fluency e accuracy.  Porque eu acho que a gente não pode 

ter um professor que não seja nem fluente nem accurate em sala de aula. Então 

você considera primordial proficiência lingüística?  Proficiência e experiência. E 

habilidade didática? É, tem situações ele que só vai passar e aprender a lidar com 

ela em sala de aula; e a gente não tem como pegar professor para que ele venha a 

aprender a lidar com isso aqui na escola,  ele já tem que estar pronto. 
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5. Você dá preferência a alguma variedade de inglês? Qual? 

Nós temos, como Centro Cultural, nós temos a prioridade no inglês 

[variedade]. Mas nós temos alguns professores que tem um inglês um pouquinho 

voltado para o [outra variedade], mas na maioria nós somos brasileiros falantes de 

língua inglesa. Então, assim, não tem nenhum problema com isso. 

 

6. Vocês oferecem treinamentos aos professores novos? Poderia 

descrever a estrutura destes treinamentos?  (Estes treinamentos são 

apenas para os novos ou há algum para os que já dão aula na escola? 

Há diferença entre treinamentos?) 

Sim. Treinamento de todas as habilidades e nós passamos para eles como 

que nós gostaríamos que fossem as aulas, como o professor deve se comportar, 

agir com os alunos. Assim, não é um manual, não é assim, mas nós passamos o 

que nós esperamos em termos de didática, metodologia e atuação dele mesmo em 

relação ao acompanhamento dos alunos e esse tipo de coisa. Prazos, entregas de 

notas e conclusão de conteúdo... Normas institucionais? Tem normas e eles têm 

treinamento para isso. Estes treinamentos são apenas para os novos ou há algum 

para os que já dão aula na escola?  Eles são para os novos e, se houver 

necessidade, algum professor “semi-novo”, que tenha começado há poucos 

semestres, ele pode fazer de novo. Agora, a manutenção desse treinamento a gente 

faz com workshop todo mês, a cada quinze dias, para todos daí.  

 

7. Você considera o inglês uma língua global? Há algum impacto disso no 

trabalho da sua escola com a Língua Inglesa?  

Sim, quer dizer, não tem nem como não considerar. É uma língua global, eu 

acho que é uma língua que te leva a conteúdos, e a conhecimentos que estão aí 

disponíveis no inglês; então assim, se você quer estar por dentro da globalização eu 

acho que o inglês é um caminho, não que o espanhol não seja nada; mas é ,está aí, 

é o inglês. Dependendo das pessoas gostarem da cultura ou não acho que inglês é 

bem importante. Há algum impacto disso no trabalho da sua escola com a Língua 

Inglesa? Eu acho que sim porque, a gente avaliando, existe muito mais alunos 

estudantes de língua inglesa do que de francês, por exemplo; é, as pessoas buscam 

muito porque o mercado de trabalho exige isso e assim desde pequeno as pessoas 
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querem que os filhos estudem inglês e aprenda para que eles sejam incluídos nessa 

globalização. Mas, no trabalho da escola nada? Assim, não há nenhuma influência 

da globalização? Não eu acho que não. Eu não acredito... Você diz assim em termos 

de número de alunos? Não, no trabalho da escola com a língua?  Não, eu acho que 

a gente tem uma vantagem porque você tem muitos mais materiais disponíveis, tudo 

está acessível em inglês então você pode enriquecer muito mais o seu trabalho 

devido a isso.  Aí nesse ponto, sim.  
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ESCOLA D 

 

 

1. Há quanto tempo você atua na área de gestão/direção? 

Desde, na verdade desde quando a gente abriu a escola, eu estou cuidando 

da parte de secretaria, coordenação de professores, e direção também; mas 

desde que estou sozinha, mesmo, faz um ano; porque antes meus irmãos me 

ajudavam. 

  

2. Como você percebe a relação da escola com a comunidade?  

 Da escola com a comunidade... não sei te explicar, não sei te falar não.   

 

3. Quais são os fatores que a sua escola leva em consideração na 

contratação de professores? 

Primeiro, a gente faz entrevista oral com o professor, para ver como é um 

nível de inglês ou espanhol do professor que vai estar apto para fazer ou não 

treinamento com a gente. Aí, dependendo do nível do inglês do professor, eu vou 

convidar ele para o treinamento que vai ser com um professor aqui da escola, ou 

com pessoal do Rio de Janeiro, diretamente, a matriz [da franquia]. Depois que o 

professor passa por esse treinamento, geralmente de uma semana, ainda não 

está garantido que ele vai ter turma comigo. Ele vai fazer várias apresentações 

de aula para mim e para uma outra professora, e cada vez que ele vai fazer uma 

apresentação tem gente diferente assistindo. E ele bastante vai ficar em contato 

com a escola, com a secretaria, eu preciso conhecer quem é essa pessoa que 

vai entrar para trabalhar comigo. Depois disso, vejo que ele já tem, que começo 

conhecer a pessoa, ver se a pessoa é responsável, qual é a atitude da pessoa 

aqui na frente, na frente dos pais dos alunos, com os alunos. Aí que eu vejo que 

já tem um pouco mais assim, já está apto, daí ele começa pegando uma turma 

ou duas turmas e assim cada semestre, vai avançando, se der tudo certo, o 

número de turmas que esse professor vai ter. 

 

4. Na contratação de professores, o que você mais leva em conta ‘fluency’ 

ou ‘accuracy’? (Como você leva em conta a proficiência lingüística dos 
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candidatos? Você considera primordial a proficiência lingüística? E a 

habilidade didática?) 

Na verdade tudo. Porque não adianta um professor... mandam uma pessoa 

que tem uma ótima fluência em inglês, mas que seja pessoa que não seja confiável, 

que não chegue no horário, que não termine aula no horário, que não corrija 

exercícios, que não vista a camisa da escola. E acontece muito, tem gente que não 

vem dar aula, e que a gente tem que correr atrás, eu tenho que entrar em sala 

porque “ah está gripado”, não tem aquela responsabilidade realmente com a escola 

e com seus alunos. Então, na verdade também é aquela coisa não adianta ser o 

melhor professor de inglês mas também não adianta ser...  tem que ter meio termo. 

Como você leva em conta a proficiência lingüística dos candidatos? A gente faz uma 

entrevista oral, não sou eu que faço, é o meu irmão que faz ou, então, às vezes, 

como eu disse, tem os supervisores do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é a 

matriz [da franquia] então eu não faço nada aqui sozinha, não é o treinamento que 

eu faço, é um padrão que a gente tem [franquia] nacional.  Então, por exemplo, 

agora em janeiro teve um treinamento de professores, e os professores que estavam 

querendo entrar aqui comigo, eu mandei pra eles, e eles avaliaram os professores e 

me mandaram o feedbabk de todo mundo, assistiram aula de todos os professores 

para dizer se eles estão aptos ou não, para dar aula.  Você considera primordial a 

proficiência lingüística? Sim, é primordial, claro.  Também, digamos que é primordial 

para quem está dando aula de avançado, mas se o professor tem um inglês, 

digamos, intermediário e ele vai dar uma aula de pré-adolescente para mim, que não 

precisa ter nada de gramática praticamente, daí também não é tão primordial assim 

entendeu. É primordial que ele tem que estar acima do nível que está dando aula 

sempre, com certeza. Mas vamos supor, às vezes são estudantes meus que já 

fizeram treinamento e estão dando aula. O professor está lá no último livro do 

avançado a aí começa pegar o primeiro livro de criança, então ele já pode dar aula, 

ele já tem inglês suficiente para dar aula naquele nível. E a habilidade didática? Isto 

é bem importante, então foi aquilo que eu disse, no treinamento a gente já vai 

descobrindo quem tem habilidade, quem pode estar em sala de aula. Tem gente que 

chega aqui com inglês perfeito, que morou fora, só que não tem jeito nenhum para 

dar aula. Não sabe passar o que a pessoa sabe, então daí também não serve. Tem 

que saber passar o que você sabe. 
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5. Você dá preferência a alguma variedade de inglês? Qual? 

Na verdade não. A gente... quando eu vendo meu curso de inglês eu falo que 

inglês americano mesmo mas não, o que tem de material do Rio de Janeiro a gente 

vende, entendeu? Toda e qualquer aula que eu vou dar aqui dentro já está 

preparada pelo Rio de Janeiro, os dvds já estão gravados, o material já está inteiro 

impresso para o professor, então eu não vou dar aula do inglês que eu quero... é 

todo um padrão. As aulas desde pequeninho até o último nível são todas 

preparadas, todo material já está preparado. 

 

 

6. Vocês oferecem treinamentos aos professores novos? Poderia 

descrever a estrutura destes treinamentos?  (Estes treinamentos são 

apenas para os novos ou há algum para os que já dão aula na escola? 

Há diferença entre treinamentos?) 

     Sim, para professores novos e professores que já estão com a gente passam 

por reciclagens duas vezes por ano. Esta reciclagem não é nem a gente que dá, 

porque a gente também acaba adquirindo certos vícios. Então, por isso sempre vem 

o pessoal Rio de Janeiro para fazer reciclagem com todos os professores: os 

antigos, intermediários... e os novos para dar o  treinamento no início de aula  Então, 

existe uma diferença entre esses treinamentos? Existe, sim, existe, várias 

diferenças. Você pode descrevera estrutura desses treinamentos?. Sim. Sempre é 

uma pessoa que vem do Rio de Janeiro, porque lá é a matriz como eu disse, são as 

pessoas que mais entendem da [franquia] que vem pra cá, daí a gente separa 

professor iniciante, ou professor que já deu aula, e daí eles também separam por 

nível, tem o [nome do nível da franquia], tem o [nome do nível da franquia] que são 

de crianças, tem os [nome do nível da franquia] que são níveis de pós-avançado. 

Então, daí eles vão fazer o treinamento de acordo com as pessoas que estão ali 

para eles darem o treinamento. 

 

7. Você considera o inglês uma língua global? Há algum impacto disso no 

trabalho da sua escola com a Língua Inglesa? 

Sim, com certeza. E há algum impacto disso no trabalho da sua escola com a 

Língua Inglesa Como assim impacto? Isso afeta de alguma maneira o trabalho da 

tua escola com a língua inglesa?.  Ah, com certeza porque todo mundo que chega 
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aqui quer aprender inglês porque inglês é a língua mais falada do mundo, quer dizer   

é a língua mais importante, enfim, e depois o espanhol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


