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1. Introdução

Nos últimos anos, um número expressivo de pesquisadores da área de Linguística
Aplicada tem se dedicado ao estudo das crenças envolvidas no ensino/aprendizagem de línguas,
particularmente de línguas estrangeiras. Em Barcelos (2001), encontra-se uma formulação
bastante clara desse conceito, pelo menos no que se refere às pesquisas conduzidas pela maioria
dos linguistas aplicados brasileiros, e exemplos de crenças que já foram objeto de estudo. Com
relação ao conceito de “crenças”, a autora afirma que, “(...) em termos gerais, elas podem ser
definidas como opiniões e idéias que alunos (e professores) têm a respeito dos processos de
ensino e aprendizagem de línguas” (Barcelos 2001: 72). Partindo dessa definição, a autora
apresenta os seguintes exemplos de crenças frequentes na fala de estudantes brasileiros de
língua estrangeira: “(...) só se deve aprender uma língua estrangeira nos países em que essa
língua é falada (Barcelos 1995; Carvalho 2000); (...) é possível aprender uma língua estrangeira
em pouco tempo; e (...) a língua portuguesa é mais difícil do que a língua inglesa (Viana
1993).” (Barcelos 2001: 72-73).

Embora, como lembra Barcelos, ainda não haja consenso entre os pesquisadores acerca
do funcionamento das crenças, sabe-se que elas “(...) são pessoais, contextuais, episódicas e
têm origem nas nossas experiências, na cultura (...) e no folclore” e que “(...) podem ser
internamente inconsistentes e contraditórias” (Barcelos 2001: 73). Com relação ao foco das
investigações, os pesquisadores têm buscado, de forma geral, compreender em que medida as
crenças de pais, alunos, professores e outros agentes educacionais, além daquelas presentes nos
materiais didáticos, afetam o processo de ensino/aprendizagem de línguas1.

Paralelamente à ampliação do volume de pesquisas sobre crenças, também vem se
ampliando, em anos mais recentes, o número de pesquisadores ocupados com o estudo da(s)
política(s) linguística(s) em andamento no Brasil (Cf., entre outros, os trabalhos de Maher
(2008, 2010), Ribeiro da Silva (2010, 2011, 2013, no prelo), Vicentin (2013). Conferir, ainda,
os autores reunidos em Lagares e Bagno (2011), Moita Lopes (2013), Nicolaides et al (2013)).
De forma geral, pode-se afirma que, em conjunto, esses pesquisadores têm procurado
comprender o funcionamento das práticas de política linguística em andamento na sociedade
brasileira contemporânea, bem como em outros países.

A partir do quadro exposto acima, busca-se, neste artigo, demonstrar a relevância dos
estudos sobre as crenças envolvidas no ensino/aprendizagem de línguas para a compreensão da
política linguística brasileira para as línguas estrangeiras, particularmente para o inglês. Em um
primeiro momento, apresenta-se brevemente o modelo tradicional de política linguística,

1 Para uma visão geral dos estudos sobre crenças que vêm sendo desenvolvidos na Linguística Aplicada brasileira,
sugere-se a leitura dos textos reunidos em Barcelos et al. (2006) e em Silva (2010, 2011). Uma visão panorâmica
das pesquisadas sobre o tema também pode ser encontrada em Barcelos (2007).
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desenvolvido por pesquisadores da Sociolinguística entre os anos 60 e 70 do século XX, e o
modelo ampliado proposto, inicialmente, por Schiffman (1996) e por Spolsky (2004) e
formalizado por Shohamy (2006). Como se procurará demonstrar, as crenças sobre a
língua(gem) ocupam um lugar central na proposta dos dois últimos autores. Em seguida,
desenvolvem-se algumas considerações acerca da política linguística oficial do Estado
Brasileiro para as línguas estrangeiras e discute-se, a partir de estudiosos brasileiros da área de
Multiculturalismo e Educação Bilíngue, o que Shohamy (2006) denomina de “real política
linguística” para as línguas estrangeiras faladas e/ou ensinadas no Brasil. Feitas essas
considerações, discute-se, a partir de pesquisas sobre crenças, uma das crenças sobre a língua
inglesa e o ensino/aprendizagem dessa língua que circulam na sociedade brasileira a fim de
demonstrar o papel desempenhado por elas na política linguística brasileira para a língua
inglesa.

2. O modelo tradicional de política linguística

Tradicionalmente, a política linguística (language policy) diz respeito às decisões
políticas que visam balizar, fomentar ou controlar o uso de uma determinada língua em um
dado contexto sociolinguístico. Segundo Calvet, deve-se entender a política linguística como “a
determinação das grandes decisões [políticas] referentes às relações entre as línguas e a
sociedade” (2007: 11). A implementação de uma política linguística, por sua vez, recebe o
nome de planejamento linguístico (language planning). Spolsky (2004) denomina a
manipulação intencional da língua de gerenciamento linguístico (language management).
Pode-se afirmar, a partir desses dois autores, que a política linguística, tradicionalmente, refere-
se à intervenção consciente de um agente em uma língua ou contexto linguístico2.

Dentre os agentes que podem interferir na língua, Spolsky destaca as Assembleias
Legislativas (e outras instâncias do Poder Legislativo) e grupos que tenham interesse no uso de
uma língua e poder para influenciar as diferentes instâncias legislativas. Spolsky destaca, ainda,
o papel das empresas e das famílias no sentido de fomentar a aprendizagem e o uso de uma
determina língua.

No Brasil, são exemplos de política e de planejamento linguísticos a imposição do
português como língua oficial do país (e a consequente proibição do uso de línguas indígenas)
pelo Marquês de Pombal durante o Período Imperial, assim como a proibição do uso de línguas
estrangeiras por comunidades de imigrantes durante a Era Vargas. Como se sabe, o Presidente
Getúlio Vargas, na esteira das campanhas de nacionalização anteriores ao seu governo (a
primeira data de 1911) implementou uma série de medidas (o planejamento linguístico) visando
expurgar do território nacional aquelas línguas que ameaçariam a unidade do Estado (a política
linguística).

Campos (2006), por exemplo, investigou, a partir de documentos oficiais do Período
Vargas, confrontados com textos escritos por imigrantes e descendentes de imigrantes alemães

2 A Política Linguística emerge e se consolida ao longo dos anos de 1960 e 1970. Nas duas décadas seguintes, a área
foi duramente criticada devido a alguns de seus postulados básicos, dentre os quais o de que as práticas de política
linguística envolveriam, necessariamente, um agente identificável. Os críticos argumentavam que políticas
linguísticas podem se desenvolver sem a intervenção consciente de um agente explícito. Na verdade, acredita-se,
hoje, que é necessário focalizar justamente as práticas de política e planejamento linguísticos desencadeadas por
agentes não indentificáveis. Em Tollefson (1991), encontra-se uma ampla discussão das limitações do modelo
tradicional de política linguística.
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no Sul do Brasil, os investimentos feitos pelo Estado Brasileiro, particularmente na área da
educação, na tentativa de sufocar o uso de línguas estrangeiras no território nacional.

Estudos como o de Campos têm revelado que políticas linguísticas como as
implementadas pelo Marquês de Pombal e pelo Presidente Getúlio Vargas são orientadas pela
ideia tradicional (que ganha força a partir do século XIX) segundo a qual a cada Estado
Nacional corresponderia um território e uma língua. Pode-se afirmar, nesse sentido, que esse
tipo de política linguística é herdeira de uma longa tradição que vê o monolinguismo como
ideal e como forma de construção ou manutenção da unidade do Estado.

Em sentido contrário, o Estado também pode incentivar a aprendizagem de uma língua
estrangeira. É o que vêm acontecendo com a língua espanhola no Brasil nos últimos anos, uma
vez que, tendo em vista a consolidação pelo menos parcial do Mercosul e a crescente presença
de empresas espanholas e latino-americanas no Brasil, as autoridades educacionais têm
incentivado a inserção da língua espanhola na grade curricular (Fernández 2005). Nesse
sentido, o espanhol deve, por força de lei, constar no currículo da Rede Oficial de Ensino
brasileira até 2010.

3. O modelo ampliado de Política Linguística3

Nos últimos anos, alguns autores têm argumentado que a política linguística também
pode existir independentemente de um grupo (de um agente) que a promova (Baldauf JR
1993/1994; Egginton 2002; Schiffman 1996, 2006; Shohamy 2001, 2006, 2008; Spolsky 2004;
entre outros)4. Spolsky, por exemplo, argumenta que ações no sentido de promover ou denegrir
uma língua podem não funcionar ou funcionar no sentido contrário ao pretendido. A esse
respeito, o autor afirma que:

[...] a política linguística existe mesmo onde ela não foi explicitada ou
estabelecida oficialmente. Muitos países, instituições e grupos sociais não têm
políticas linguísticas formais de maneira que a natureza de sua política
linguística deve ser derivada a partir do estudo de suas práticas e crenças
linguísticas. Mesmo onde há uma política linguística formal, seu efeito nas
práticas linguísticas não é garantido nem consistente (Spolsky 2004: 08)
(Ênfase acrescida)5.

3 O que se pretende, nesta seção, é apresentar as linhas gerais do modelo ampliado de política linguística que subjaz a
este texto. Não se pretende, portanto, apresentar esse modelo de forma detalhada. Remete-se o leitor interessado ao
trabalho de Spolky (2004) e de Shohamy (2006). Em Ribeiro da Silva (2011), pode-se encontrar uma discussão
pormenorizada do modelo de política linguística proposto por esses autores, bem como uma análise aprofundada
do funcionamento de um dos mecanismos da política linguística brasileira para o inglês.

4 Para uma ampla discussão acerca das transformações epistemológicas que levaram à emergência de uma Política
Linguística voltada para as práticas não planejadas de política e planejamento linguísticos, consultar Ribeiro da
Silva (2013).

5 As traduções são de responsabilidade do autor. No original: “But language policy exists even where it has not been
made explicit or established by authority. Many countries and institutions and social groups do not have formal or
written language policies, so that the nature of their language policy must be derived from a study of their language
practice or beliefs. Even where there is a formal, written language policy, its effect on language practices is neither
guaranteed nor consistent”.
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A política linguística, nessa perspectiva, pode se referir a todas as práticas linguísticas,
crenças e decisões de gerenciamento linguístico de uma comunidade ou Estado. Ela pode
aparecer de forma explícita em documentos oficiais, como a Constituição, ou de forma difusa
em diferentes documentos oficiais e práticas sociais (Spolsky 2004: 11-12).

Nos países em que não há uma política linguística formal (escrita), a descrição da
política linguística da comunidade, denominada por Shohamy (2006) de “real” política
linguística, é muito mais complexa. Nesses casos, deve-se focalizar as práticas linguísticas
(language practices) e as crenças sobre a(as) língua(s) (language beliefs) para descrevê-la.

As práticas sociais e as crenças (ou mitos) relacionadas à linguagem ocupam um lugar
central no modelo de política linguística proposto por Spolsky (2004) e formalizado por
Shohamy (2006), pois, segundo esses autores, as crenças levam à constituição de uma
“ideologia consensual”, o que pode levar à atribuição de valor positivo e prestígio a uma língua
e a determinados usos linguísticos. Como afirma Spolsky, “Essas crenças derivam das práticas
e, ao mesmo tempo, as influenciam”6 e, ainda, “Ideologia linguística ou crenças designa o
consenso de uma comunidade discursiva acerca do valor a ser atribuído a cada uma das
variantes ou variedades linguísticas que compõem seu repertório” (Spolsky 2004: 14)7.

Na proposta de Spolsky, a política linguística apresenta três componentes principais:
crenças (beliefs), práticas (practices) e gerenciamento (management). As crenças se referem
às ideologias sobre a língua(gem) que subjazem à política. As práticas linguísticas se
relacionam à ecologia linguística de uma região e focalizam as práticas que, de fato, ocorrem
na comunidade, independentemente da política linguística oficial em vigor. As práticas podem
confirmar a política linguística ou contrariá-la. O gerenciamento linguístico, por sua vez,
refere-se aos atos específicos que objetivam manipular o comportamento linguístico8.

Na descrição de uma política linguística, é importante considerar, então, a conjuntura
mais ampla na qual essa política se desenvolve. Nesse modelo ampliado de política linguística,
o foco desloca-se do texto legislativo para as práticas sociais relacionadas à língua(gem). Trata-
se de focalizar o que tem sido referido na literatura como “política linguística oculta”
(Shohamy 2006), “implícita” (Schiffman, 1996, 2006) ou “não planejada” (Baldauf Jr
1993/1994; Egginton 2002).

4. A política linguística oficial do Estado Brasileiro para as línguas estrangeiras9

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei no. 9.394, torna
obrigatória a inclusão de pelo menos uma língua estrangeira no currículo da Rede Oficial de
Ensino a partir do terceiro ciclo do Ensino Fundamental. No parágrafo quinto, do artigo 26,
afirma-se o seguinte: “Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição”. Ao tratar do

6 No original: “These beliefs both derive from and influence practices”.
7 No original: “Language ideology or beliefs designate a speech community’s consensus on what value to apply to

each of the language variables or named language varieties that make up its repertoire”.
8 Na proposta de Spolsky, não há uma hierarquia entre os componentes do modelo. Em Shohamy (2006), verifica-se

algo semelhante. A partir da leitura desses dois autores, pode-se afirmar que a força de cada um dos componentes
do modelo pode variar a depender das especificidades dos diferentes contextos.

9 Em Ribeiro da Silva (2011, no prelo), discute-se em detalhes a política linguística oficial do Estado Brasileiro para
as línguas estrangeiras.
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currículo do Ensino Médio, declara-se, no artigo 36: “Será incluída uma língua estrangeira
moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em
caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição”.

Como se pode observar nesses dois artigos da LDB, a língua estrangeira deve integrar,
obrigatoriamente, a Educação Fundamental e Média da população brasileira. Contudo, é
importante observar que a legislação inclui a disciplina de língua estrangeira na chamada parte
diversificada do currículo, isto é, na parte do currículo que pode variar de uma região para a
outra do país. Trata-se de um dos pontos nucleares da legislação, qual seja, a importância de o
sistema educacional se adequar às especificidades e demandas locais.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCNs de LE), texto
publicado posteriormente e que define as orientações específicas quanto ao ensino de língua
estrangeira, reafirmam o direito de as comunidades locais escolherem as línguas estrangeiras
que serão incluídas no currículo e estabelecem os fatores que devem orientar essa escolha:
fatores históricos; fatores relativos às comunidades locais; e fatores relativos à tradição. Em
linhas gerais, os fatores relativos à tradição dizem respeito àquelas línguas que desempenharam
um papel importante nas trocas culturais com o Brasil. O francês seria o caso prototípico. Os
fatores relativos às comunidades locais contemplam aquelas regiões em que há comunidades
indígenas ou de imigrantes. Os fatores históricos, por sua vez, relacionam-se “[...] ao papel que
uma língua estrangeira específica representa em certos momentos da história da humanidade,
fazendo com que sua aprendizagem adquira maior relevância” (Brasil 1998: 22-23).

Não seria incorreto afirmar, portanto, que a legislação educacional brasileira valoriza o
pluralismo linguístico, refletindo, assim, uma política linguística cujo traço principal seria a
tolerância e valorização da diversidade linguística e cultural que caracteriza o país. Poder-se-ia
afirmar, então, que o Estado Brasileiro não tem uma política linguística oficial para nenhuma
língua estrangeira específica. A política linguística oficial brasileira é ou seria o plurilinguismo.
Contudo, como se procurará demonstrar na próxima seção, não é isso que se verifica no dia a
dia da sociedade brasileira.

5. A “real” política linguística para as línguas estrangeiras em vigor no Brasil

Segundo Shohamy (2006), uma visão ampliada de política linguística se faz necessária
na medida em que as políticas linguísticas oficiais, muitas delas baseadas no respeito ao
multilingualismo, nem sempre refletem a real política linguística em vigor nas diferentes
sociedades. São somente declarações de intenções.

Como se procurou demonstrar na seção anterior, a política linguística oficial brasileira
afirma o direito de as comunidades minoritárias (de indígenas e de imigrantes) usarem e
conservarem suas línguas. Contudo, como os autores envolvidos com a pesquisa de contextos
linguisticamente complexos (de comunidades indígenas e de imigrantes, por exemplo) têm
demonstrado, praticamente inexistem ações concretas por parte do Estado Brasileiro que visem
à garantia dos direitos linguísticos das comunidades minoritárias. A título de exemplo, são
poucos os programas de formação docente voltados para as línguas minoritárias. Celani (2000,
2009) chega a afirmar, nesse sentido, que, de fato, não existe uma política oficial para as
“línguas estrangeiras” nem uma política efetiva de formação de professores de línguas.

As práticas sociais relacionadas à língua(gem) explicitam, por outro lado, um forte
preconceito linguístico relativamente às línguas minoritárias, assim como às variantes não
prestigiadas do português. Em última análise, essas práticas evidenciam a crença fortemente
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arraigada no imaginário da maior parte da população de que o Brasil é (ou deveria ser) um
estado monolíngue.

No que se refere especificamente ao ensino de língua estrangeira na Rede Oficial de
Ensino, sabe-se que a língua inglesa é praticamente a única língua estrangeira ensinada nas
escolas públicas e cobrada nos vestibulares da maioria das Universidades Públicas de norte a
sul do país. Nos últimos anos, o espanhol vem ganhando espaço nas grades curriculares (como
segunda língua estrangeira e não como primeira) graças à intensificação das relações
comerciais do Brasil com países latino-americanos e com a Espanha (Fernández 2005) e a
medidas de planejamento linguístico e difusão linguística e cultural implementadas pelo
Governo Espanhol justamente com o Instituto Cervantes e a Câmara de Comércio de Espanha.

Com base nas considerações desenvolvidas acima, pode-se afirmar que, se por um lado
(o discurso oficial), o Estado Brasileiro ostenta uma política linguística que valoriza o
plurilinguismo, garantindo, inclusive, o direito à aprendizagem de diferentes línguas
estrangeiras, por outro, observa-se a presença hegemônica da língua inglesa na Escola
Brasileira. Assim, é correto afirmar que a política linguística oficial brasileira para as línguas
estrangeiras não coincide com a política linguística que vigora na sociedade. Dito de outra
forma, as práticas linguísticas não se encaixam na política linguística oficial. Essa não
coincidência caracteriza, segundo Spolsky (2004) e Shohamy (2006), grande parte dos países
democráticos da atualidade. O modelo de política linguística proposto por esses autores visa
justamente descrever a real política linguística que vigora em contextos como o brasileiro.

6. A real política linguística brasileira para a língua inglesa: os que as crenças dizem?

Com base nas considerações desenvolvidas nas seções anteriores, pode-se afirma que a
análise da legislação oficial brasileira sobre a questão linguística não é suficiente para se
compreender a real política linguística brasileira para as línguas estrangeiras, particularmente
para a língua inglesa. Uma compreensão efetiva dessa política só é possível a partir da análise
das práticas sociais relacionadas ao inglês, as quais estão intimamente relacionadas às crenças
sobre o ensino/aprendizagem dessa língua, uma vez que, em um movimento circular, as crenças
fomentam práticas sociais, as quais reafirmam as crenças.

A fim de ilustrar a relação entre crenças e práticas sociais e assim compreender seu
papel na real política linguística em vigor em uma sociedade, discute-se, a seguir, uma das
crenças fortemente disseminadas e arraigadas na estrutura social brasileira relativamente à
aprendizagem dessa língua, qual seja, a crença de que a aprendizagem de inglês garantiria
acesso aos melhores empregos. Entre outros autores, Silva (2006) identifica essa crença na fala
de um dos participantes de sua pesquisa, a qual afirma:

Iniciei o curso de inglês ao nove anos de idade por influência da minha mãe.
Embora ela não saiba a língua, ela queria que desde cedo eu a aprendesse,
principalmente pois ouvia dizer que o conhecimento de inglês abre portas de
emprego. Continuei a fazer aulas pois gostei muito de inglês, mas acho que a
maior parte das pessoas busca aprender a língua por questões relacionadas a
emprego (Jéssica – Questionário) (Silva 2006: 120) (Ênfase acrescida).

Como se pode observar no excerto acima, a decisão de estudar inglês partiu da família
da participante da pesquisa de Silva. Contudo, essa decisão familiar foi motivada por um
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elemento externo a própria família: a crença de que a proficiência em língua inglesa constitui
um capital cultural importante para o mercado de trabalho: “[...] ouvia dizer que o
conhecimento de inglês abre portas de emprego”.

A crença que a aprendizagem de língua inglesa garante acesso aos melhores empregos e,
consequentemente, a possibilidade de mobilidade social é amplamente difundida na sociedade
brasileira e está na base do crescimento da indústria de ensino de idiomas. Até meados da
década de 1980, essas instituições eram frequentadas quase que exclusivamente por pessoas
oriundas das classes sociais mais abastadas. Contudo, a partir do final dos anos 80 e início dos
90, vem-se verificando um intenso crescimento desse tipo de instituição. Hoje, há institutos de
ensino de idiomas para todos os segmentos sociais.

Embora haja questões socioeconômicas que não podem ser desconsideradas na
discussão de questões relativas ao ensino de língua inglesa no Brasil e no mundo (como a
consolidação da globalização da economia mundial), interessa neste trabalho questionar o
poder das crenças na estrutura social, tendo em vista que elas definem comportamentos,
fomentam práticas e, em última instância, produzem verdades.

Assim, a compreensão da política linguística das sociedades contemporâneas passa,
inevitavelmente, pela investigação das crenças dessa sociedade relativamente à língua(gem).
Importa, ao fim e ao cabo, compreender as práticas sociais relativas a questões linguísticas,
considerando que, por meio da linguagem, direitos fundamentais, como educação e salários
dignos, são negados a uma grande parte da população das autoproclamadas sociedades
democráticas.
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