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A pesquisa, 

É ao mesmo tempo, trabalho e reflexão 

Para  que os homens [e as mulheres] 

Achem todos um pouco de pão 

E mais liberdade... 

(Gerard-B Martir, Le Fil, Université Laval, Québec, 1994) 

 

Sou como você me vê. 

Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania: 

Depende de quando e como você me vê passar. 

(Clarice Lispector) 

 

Eu não luto contra o inglês; eu luto pela diversidade. 

(Claude Hagège, 2012) 
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RESUMO 

 

 

Título: “Você (não) precisa aprender inglês se quer ser pesquisador(a)!”: o inglês como língua 

da comunicação cientifica na visão de estudantes pesquisadores(as) de pós-graduação em 

ensino de ciências. 

 

Este estudo baseou-se nas reflexões e embates que envolvem o(a) estudante pesquisador(a) de 

cursos de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências no que se refere ao conhecimento 

da língua inglesa como língua internacional da ciência e os desafios do universo da produção 

científica da sociedade globalizada. O objetivo foi identificar e analisar a problemática do uso 

de línguas adicionais, de forma particular o inglês, diante dos desafios da internacionalização 

da ciência e seus desdobramentos, como a relação estreita entre o uso reduzido de línguas 

adicionais na divulgação do conhecimento científico no Brasil e a necessidade de produtividade 

e de visibilidade da produção científica brasileira, em defesa de políticas linguísticas que não 

contribuam para a perpetuação de uma hegemonia monolíngue. Numa primeira instância, o 

construto teórico da pesquisa foi estabelecido em três pilares: 1) o inglês como língua 

internacional; 2) A necessidade de ruptura com o uso predominante do inglês na pesquisa e os 

desafios da produção científica nacional na internacionalização da ciência que vão de encontro 

à perpetuação de uma hegemonia monolíngue de alcance global e local; 3) As problemáticas 

referentes à produção e à circulação dos conhecimentos científicos na concepção dos 

participantes da pesquisa em relação com o referencial teórico. Este estudo caracteriza-se como 

uma pesquisa qualitativa de cunho qualitativo no qual buscou-se investigar as visões dos 

estudantes quanto a sua proficiência linguística em língua inglesa e as suas proposições 

concernentes às políticas linguísticas no sistema educacional, principalmente as suas reações 

frente à anglicização da ciência. A internacionalização, no contexto da pesquisa, não equivale 

nem a “americanização” nem à “anglicização” do mundo acadêmico, mas a um processo de 

bilateralidade da cooperação e da mobilidade e de iniciativas multilaterais dos sujeitos 

envolvidos. Para a geração de dados, foram aplicados questionários a estudantes de 7 dos 10 

programas de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências de algumas universidades do 

Brasil com conceito CAPES igual ou superior a 5, obtendo-se a participação de 87 discentes. 

Também foram aplicados questionários abertos aos coordenadores dos programas envolvidos 

e foi realizado um grupo focal com estudantes com experiência de produção acadêmica em 

língua inglesa. Na triangulação dos dados ainda foi incluído um questionário com um dos 

fundadores do PPGEFHC, o programa de pós-graduação que teve maior número de 

participantes. Esse estudo traz contribuições importantes aos PPG em Ensino de Ciências na 

medida em que escuta os(as) estudantes acerca de sua condição de pesquisadores(as) em línguas 

adicionais, e apresenta algumas orientações concernentes às políticas linguísticas que podem 

ser implementadas ou adaptadas na educação superior e na PG. Os resultados e as constatações 

são de fundamental relevância para o avanço das discussões político-ideológicas inerentes às 

políticas linguísticas relacionadas ao processo de internacionalização da ciência na atualidade, 

mas, em especial, para aprofundar a reflexão sobre aspectos que encorajem a valorização de 
línguas não hegemônicas, decoloniais, nas quais a língua portuguesa e outras línguas se inserem 

poderosamente em função da qualidade de suas pesquisas e de seus/suas pesquisadores(as). 

 

 

Palavras-chave: O inglês como língua internacional. Políticas linguísticas. Internacionalização 

da Ciência. 

 



  

ABSTRACT 

 

Title: Do (Don’t)  you need to learn English if you want to be a researcher? ”: English as the 

language of scientific communication in the view of graduate students in science education. 

 

Abstract: This study is based on the reflections and clashes involving the stricto sensu graduate 

student researcher in science teaching regarding the knowledge of the English language as an 

international language of science and the challenges of the universe of scientific production in 

the globalized society. The objective is to identify and analyse the problem of the use of 

additional languages, particularly English, in the face of the challenges of internationalization 

of science and its consequences, such as, the close relationship between the little use of 

additional languages to disseminate national scientific knowledge and the need for productivity 

and visibility of the Brazilian scientific publication. In the present study, we defend language 

policies that do not contribute to the perpetuation of a monolingual hegemony. In the first 

instance, the theory of the research was established on three pillars: 1) English as an 

international language; 2) The need to break with the predominant use of English in research 

and the challenges of Brazilian scientific production in the internalization of science against the 

perpetuation of a monolingual hegemony of global and local reach; 3) The problems related to 

the production and circulation of scientific knowledge according to the participants in relation 

to the theoretical framework. This study is characterized as a qualitative research in which seeks 

to investigate students' reactions to their English language proficiency and their propositions 

concerning language policies in the educational system, especially their reactions to the 

anglicization of science. Internationalization, in the context of research, is neither the 

“Americanization” nor the “Anglicization” of the academic world, but a bilateral process of 

cooperation and mobility and multilateral initiatives of the subjects involved. For data 

generation, questionnaires were applied to students from 7 of the 10 stricto sensu graduate 

programs in science education with a CAPES concept equal to or greater than 5, and we had 

the participation of 87 students. We have also applied open and individual questionnaires to 

coordinators of the participant programs and some students with experience on academic 

writing in English took part in a focus group As part of the triangulation process, we included 

a questionnaire with one of the founders of PPGEFHC, the graduate program with the largest 

number of participants. This study brings important contributions to GP in Science Education 

since it looks into the status of graduate students as researchers in additional languages, and 

because it presents some guidelines regarding language policies that can be implemented or 

adapted in undergraduate and graduate programs. The results and findings are of fundamental 

relevance for the advancement of the political-ideological discussions related to the language 

policies of internationalization of science today. It is also valuable in particular, to deepen the 

reflection on aspects that encourage the appreciation of non-hegemonic languages to broadcast 

scientific knowledge and value their researchers. 

 

Keywords: English as international language. Language policies. Internationalization of 

Science.  
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CAPÍTULO 1 – PASSOS INICIAIS  

 

Retaining our indigenous cultures and language(s) while reaping the benefits of large-

scale integration via a language of wider communication is the challenge many of us 

will no doubt have to come to terms with in the years to come. 

(MODIANO, 2004, p. 225) 

 

 

1.1 Introdução 

 

 A sociedade atual é cobrada insistentemente a gerar conhecimento racionalizado e a 

colocá-lo em circulação nas esferas locais e globais. Esse espírito de universalidade encurta 

distâncias, estreita laços, propõe mudanças, possibilita trocas interculturais, forma redes de 

comunicação e se reconstrói na medida em que avança. Por outro lado, exige rigor e validade 

científica e deve se revestir de uma funcionalidade que vá além do horizonte da comunidade 

científica, a utilidade social. 

  Encurtar distâncias através de conhecimento partilhado é uma das maneiras de contribuir 

com ideias contrastadas e prováveis para alargar as margens, sempre ilimitadas e ambivalentes 

do saber. O caminho da pesquisa é sempre algo novo que surge a partir do conhecimento 

adquirido na trajetória do saber, pois a pesquisa “proporciona memória documental para 

analisar o passado e elementos seguros com os quais negociar nosso encontro irreversível com 

o futuro” (SERRANO, 2011, p. 22). 

 O(a) pesquisador(a) é aquele(a) que, mesmo sem perceber, se transforma em um perito 

do saber. Não obstante a sua relação com o seu contexto seja impregnada de pressupostos e de 

modelos culturais, de costumes e valores, o(a) cientista é perseverante, obstinado(a), 

decidido(a), curioso(a), comprometido(a) com o conhecimento que busca descobrir  

meticulosamente para expor a outros olhares, críticas e novas elaborações. 

 As palavras são os instrumentos pelos quais o(a) pesquisador(a) consegue expressar o 

conhecimento novo produzido. Contudo, elas não têm poder por si. O poder das palavras é o 

poder delegado ao porta-voz, de modo que suas palavras, a matéria de seu discurso e seu modo 

de falar, testemunham o conhecimento que foi construído ao longo da vida. As línguas são, 

entre tantas preposições, um dos fios condutores das palavras. “O sujeito está na língua, se diz 

por ela, é pela língua que encontra um lugar de dizer” (DE NARDI, 2015, p. 255).  Ao ser 

humano é garantido o direito de adquirir a sua língua de herança, porém, ele se vê cobrado a 

adquirir línguas adicionais que contribuam para que as suas ideias alcancem indivíduos em 

outros lugares do mundo. 
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Aprender uma língua além do nosso idioma materno, penetrar em uma sintaxe, é abrir 

uma segunda janela para a paisagem da existência. É escapar, mesmo que apenas 

parcialmente, do confinamento do aparentemente óbvio, da pobreza intolerante, tão 

corrosiva justamente porque não se tem consciência dela, de um foco único e uma 

lente monocrômica (STEINER, 1990, p. 85). 

 

 Com o atual processo de globalização, o indivíduo se sente compelido a aprender uma 

língua global. No contexto atual, o inglês é a língua de maior abrangência na ciência, na 

tecnologia, nos negócios, muito embora não seja a língua que os pesquisadores de diferentes 

lugares do mundo escolheriam estudar espontaneamente. A sua predominância se deu em 

função da influência do poder político de seus falantes e, principalmente, do seu poder militar 

(CRYSTAL, 2003), resultando na clara predominância socioeconômica de países como a 

Inglaterra (principalmente nos séculos em que era uma potência colonizadora) e os Estados 

Unidos sobre as demais nações do globo. Constata-se, “no século XX, a presença das 

corporações multinacionais, as transformações tecnológicas (invenção do computador e de uma 

linguagem informatizada), o peso de uma indústria cultural marcada por sua origem norte-

americana” (ORTIZ, 2003, p. 28). Evidencia-se, porém, que ao longo dos anos, o inglês foi se 

desterritorializando, por conta de sua fenomenal expansão, e recebendo influências locais de 

seus falantes multilíngues, não se devendo mais relacioná-lo a uma única nação (CRYSTAL, 

2003) ou distingui-lo nos termos inglês americano e britânico.   

 No contexto atual, a língua inglesa também funciona como língua franca global 

(SEIDLHOFER, 2005).  Uma língua é considerada franca quando pessoas de diferentes línguas 

a utilizam para se comunicar. De forma mais completa, o inglês como língua franca, doravante 

ILF, refere-se a “qualquer uso de inglês entre falantes de diferentes línguas nativas para os quais 

o inglês é o meio de comunicação acessível, e geralmente a única opção” (SEIDLHOFER, 

2011, p. 7). As novas definições de ILF (JENKINS, 2017d) são mais abrangentes, pois incluem 

falantes nativos de inglês. Contudo, essa interação acontece com mais frequência entre falantes 

não nativos.   

 O número de falantes não nativos da língua inglesa supera de maneira extraordinária o 

número de falantes nativos. Enquanto 350-4001 milhões de pessoas têm o inglês como língua 

nativa, o número de falantes de inglês com algum grau de proficiência, em nível global, 

ultrapassa 1,5 bilhões, quantidade que corresponde a mais de um quarto da humanidade, já que 

                                                 
1 Estimativa de número de falantes disponível em: https://www.thehistoryofenglish.com/history_today.html. 

Acesso em: 18 abril 2019. 

https://www.thehistoryofenglish.com/history_today.html
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a população global atual é de 7,6 bilhões de habitantes2. Uma língua de tamanha abrangência 

“serve uma quantidade significativa de comunidades diferentes e seus objetivos institucionais, 

e estes transcendem limites tanto comunitários quanto culturais” (WIDDOWSON, 1994, p. 

382). 

 O fato de ser uma língua franca torna a língua inglesa desterritorializada, sem dono 

(SIQUEIRA, 2011), já que o mundo, principalmente no campo científico, se sente compelido a 

aprender inglês. Gimenez (2001, p. 296) ratifica a importância do idioma quando afirma que “o 

inglês não é apenas uma língua internacional, mas a língua da galáxia” e, caso ignoremos esse 

fato, poderemos nos sentir “como seres de outro planeta”. Assim, independentemente do grau 

de proficiência dos falantes do idioma, “o inglês está no mundo e o mundo está em inglês” 

(PENNYCOOK, 2001, p. 78) como uma das línguas mais utilizadas na compreensão de 

qualquer situação internacional, muito embora possa variar de forma significativa, conforme os 

seus falantes. 

 Quando se trata do inglês como língua hegemônica da comunicação e divulgação do 

conhecimento científico, essa relação se torna complexa, pois os gêneros acadêmicos requerem 

as especificidades da escrita, as quais não são tão abertas à diversidade linguística e exigem 

rigorosidade metodológica diferente da forma que os textos científicos são escritos em 

português. Os artigos escritos em inglês, principalmente na área de ciências naturais, 

geralmente seguem uma estrutura mais concisa, apresentam uma sintaxe própria, enxuta, 

econômica, com linguagem referencial, buscando afastar as marcas de subjetividade (ORTIZ, 

2008, p. 125). 

 Assim, muitos pesquisadores se veem compelidos a publicar na língua hegemônica por 

vontade de elevar a notoriedade de suas pesquisas, inserindo-as em periódicos internacionais 

de maior prestígio quando, ao mesmo tempo, querem resistir ao monolinguismo científico que, 

de certa forma, lhes é imposto. Este estudo defende a apropriação da língua inglesa pelo(a) 

pesquisador(a) no sentido de ele (ela) estar preparado para estabelecer parcerias com 

pesquisadores do mundo afora em projetos de trocas científicas no contexto de globalização, 

mas também reforça a adoção de uma postura crítica do estudante pesquisador no sentido de 

combater o “capital linguístico” e produzir ciência em diferentes línguas, inclusive não 

hegemônicas.  

                                                 
2 Dados encontrados no sítio oficial das Nações Unidas, disponíveis em: < 

https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes>. Acesso em: 

18 abril 2019. 

https://news.un.org/pt/story/2017/06/1589091-populacao-mundial-atingiu-76-bilhoes-de-habitantes
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 Todas as transformações da linguagem estão ancoradas em transformações sociais e, por 

sua vez, tornam a incidir sobre a sociedade. Uma vez que o mundo se movimenta, 

predominantemente, na língua inglesa, muitos ainda veem no acesso à língua na 

contemporaneidade uma forma de ampliar a capacidade de expressão, com a utilização das 

novas tecnologias de alcance instantâneo, e gerar independência da distância geográfica, 

aproximando os pesquisadores das mais variadas linhas de pesquisa, com vistas a tornar as suas 

pesquisas reconhecidas no mundo globalizado. A ausência de seu conhecimento, conforme 

alguns projetos das políticas de internacionalização, pode limitar fronteiras de comunicação 

intercultural, de autonomia política e financeira, de divulgação do conhecimento científico e 

até em relação ao turismo.  

Essa visão leva-nos a questionar se devemos aceitar essa tendência mundial a uma ciência 

monolíngue e abrirmos mão do nosso capital linguístico ou se devemos pensar em políticas que 

promovam a diversidade linguística de forma mais abrangente, multilíngue, que dê visibilidade, 

também, aos saberes produzidos em territórios não-anglófonos, como o nosso, onde o número 

de falantes de inglês ainda é bastante reduzido, enquanto o mundo anglófono está na rota 

contrária, já que os escritores da anglofonia, em sua maioria, fazem pouca referência a escritores 

que publicam em línguas diferentes do inglês.  

Em se tratando do Brasil, embora o inglês seja disciplina obrigatória na maioria das 

escolas desde o Ensino Fundamental II até o Ensino Médio, muitos estudantes chegam ao 

Ensino Superior com grandes dificuldades no uso do inglês como língua adicional. Geralmente, 

o pesquisador que adquire a proficiência na língua inglesa teve oportunidade de estudar em 

centros de idiomas caros ou foi muito disciplinado para aprender sozinho.  Na Academia, a 

cobrança por pesquisa se intensifica e o contexto de expansão científica atual, exige, de certa 

forma, o conhecimento da língua para melhor apreensão dos conteúdos científicos encontrados 

no idioma, levando muitos estudantes pesquisadores em ensino de Ciências a se sentirem 

pressionados a publicar em inglês, uma língua que muitos não se sentem seguros em fazer uso 

dela. 

A internacionalização é uma das razões que mobilizam as instituições de ensino a 

adotarem programas que fomentem o uso de línguas estrangeiras, principalmente o inglês. Se 

uma instituição acadêmica quer ser internacional, precisa ensinar em inglês, publicar em inglês 

(RAJAGOPALAN, 2015). Quem não conhece inglês na Academia parece que está 

ultrapassado, tornando-se um fardo pesado para muitos professores e alunos que sentem que 

esta língua não lhes pertence. 
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É certo que devemos estar preparados para os desafios da internacionalização da ciência, 

entre eles, a proficiência na língua global, porém, a internacionalização não deve equivaler nem 

a “americanização” nem a “anglicização” do mundo acadêmico, mas a um processo de 

multi/plurilateralidade da cooperação e da mobilidade e de iniciativas multi/plurilaterais dos 

sujeitos envolvidos.  

No contexto atual, as políticas linguísticas para a internacionalização do Ensino Superior 

agregam projetos de muitos idiomas, principalmente através de editais das agências de fomento 

à pesquisa, mas a demanda por investimentos em programas que utilizam o inglês é maior, 

sendo os espaços de maior prestígio no campo da ciência hegemonicamente ocupados por 

sujeitos e instituições que dominam a língua inglesa, principalmente em publicações de grande 

impacto, em revistas de alcance global. Nesses espaços, o uso da língua pode acontecer para 

resistir a condição de subalternidade de línguas não hegemônicas e buscar parcerias em “via de 

mão dupla”, oferecendo e captando serviços de qualidade à comunidade científica. 

Outra motivação para publicações em língua inglesa é que quanto mais uma produção é 

citada, mais relevante ela se torna. Assim, embora muitos bons pesquisadores não a tenham 

como língua oficial, fazem uso dela para publicar as suas pesquisas e as tornarem visíveis 

internacionalmente, em sua área de conhecimento. Por esse objetivo, pesquisas relevantes são 

publicadas em inglês, em detrimento da própria língua, reduzindo o acesso de muitos 

pesquisadores locais a pesquisas feitas em contextos comuns aos deles, mas que precisam 

buscar em fontes internacionais. É preciso refletir melhor sobre a consequência dessas práticas 

visto que tais atitudes colocam em risco as línguas não hegemônicas e invisibilizam os 

conhecimentos nelas produzidos, mantendo o processo excludente instaurado na ciência. 

O governo brasileiro, tentando resolver a questão da internacionalização da ciência 

lançou, do período de 2011 a 2014, o Programa Ciências sem Fronteiras, abrangendo mais de 

100 mil estudantes de graduação. O Programa oportunizou que realizassem estudos fora do 

país, porém a não proficiência em inglês impediu muitos estudantes de avançar em seus estudos, 

já que muitas vagas ficaram ociosas por não conseguiram pontuação mínima no TOEFL3. 

Atualmente, o Inglês sem Fronteiras (IsF) funciona como um programa de internacionalização 

para pós-graduação (mestrado, doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas) através 

de Projetos de Internacionalização. 

                                                 
3   Dados disponíveis em: <https://veja.abril.com.br/educacao/por-falta-de-proficiencia-em-ingles-110-bolsistas-

do-ciencia-sem-fronteiras-vao-voltar-para-o-brasil>. Acesso em: 21 abril 2018. 

https://veja.abril.com.br/educacao/por-falta-de-proficiencia-em-ingles-110-bolsistas-do-ciencia-sem-fronteiras-vao-voltar-para-o-brasil
https://veja.abril.com.br/educacao/por-falta-de-proficiencia-em-ingles-110-bolsistas-do-ciencia-sem-fronteiras-vao-voltar-para-o-brasil
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Um investimento atual do Governo é o Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF)4, que tem 

como objetivo promover ações em prol de uma política linguística para a internacionalização 

do Ensino Superior, valorizando a formação especializada de professores de língua estrangeira 

que se capacitam para melhor atuarem em suas práticas locais. O Programa também capacita 

em língua estrangeira estudantes, professores e funcionários técnico-administrativos das 

instituições de Ensino Superior credenciadas, bem como oferece testes de nivelamento em 

língua estrangeira e cursos presenciais e on-line de idiomas  (inglês, espanhol, francês, japonês, 

alemão e italiano) em universidades cadastradas como Núcleos de Línguas (NucLi) do 

Programa, além de trazer estudantes estrangeiros ao Brasil, na busca pelo estreitamento das 

relações entre ensino, pesquisa e extensão.  

A CAPES, em outubro de 2018, também apresentou o Projeto Nacional de 

Internacionalização (PrInt)5, no qual propunha investir R$ 300 milhões para proporcionar a 

mobilidade internacional de professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação e para 

aumentar a atratividade de estrangeiros para o País. As ações financiáveis pelos PrInt são as 

seguintes: auxílio para missões de trabalho no exterior; recursos para manutenção de projetos; 

bolsas no exterior (doutorado sanduíche, professor visitante júnior e sênior e capacitação em 

cursos de curta duração) e bolsas no Brasil (jovem talento, professor visitante e pós-doutorado). 

Portanto, internacionalizar sem conhecer e usar a língua inglesa na atualidade é mais 

difícil e, por que não dizer, quase impossível. Aproveitando desse momento, os cursos de 

idiomas e editoras têm crescido sobremaneira com a mercantilização do ensino de língua 

inglesa. O interesse pelos idiomas como uma mercadoria ou commodity tem feito do 

conhecimento de línguas moeda de troca no mercado de trabalho, tanto no âmbito do ensino de 

línguas como em outras áreas de atuação profissional, uma vez que as habilidades 

comunicativas em inglês, principalmente, podem configurar-se como requisito importante para 

o indivíduo se engajar no mercado. Individualmente, muitas pessoas que têm proficiência na 

língua oferecem cursos particulares, fazem traduções, elaboram materiais didáticos, usam a 

língua simbolicamente como um tipo de capital. Adquirir proficiência na língua inglesa se 

tornou uma exigência para muitos. Saber inglês no contexto atual tem sido visto como fator de 

inclusão social, de diferencial na qualificação de profissionais, da mesma forma que não saber 

                                                 
4 Informações sobre o programa encontram-se disponíveis em: <http://isf.mec.gov.br>. Acesso em: 20 março 2018 
5 Informações sobre o CAPES PrInt encontram-se disponíveis em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-

e-ciencia/2018/10/capes-divulga-resultado-do-programa-institucional-de-internacionalizacao>. Acesso 11 jan. 

2019. 

http://isf.mec.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2018/10/capes-divulga-resultado-do-programa-institucional-de-internacionalizacao
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2018/10/capes-divulga-resultado-do-programa-institucional-de-internacionalizacao
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a língua pode representar exclusão de oportunidades de se envolver em atividades que requerem 

tal conhecimento.  

Em muitas escolas de educação básica, a escolha da língua inglesa no ensino tem sido 

naturalizada, como se esta fosse a única opção dentre as línguas estrangeiras (LE), de modo que 

os questionamentos em torno da dimensão internacional do inglês não têm sido 

problematizados, o que acaba por deixar as outras línguas em caráter secundário. Inclusive, em 

2010, com a vigência da Lei. 11161/2005 (art. 1), o ensino da língua espanhola passou a ser de 

oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno. Assim, o inglês é de 

matrícula obrigatória e o espanhol de matrícula facultativa. A nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) obriga o ensino de inglês no Ensino Fundamental II, não importa a realidade 

que as comunidades escolares vivam, sendo uma decisão unilateral e impositiva, que não 

respeita a diversidade de espaços escolares multilíngues, em municípios que fazem fronteiras 

com outros países, por exemplo. Embora tenha havido avanços na forma que o ensino da língua 

é proposto na BNCC, já que o idioma deixa de ser visto como língua estrangeira e passa a ser 

incluído nas escolas como língua franca, em uma perspectiva que a língua pertence a todos e 

todas e não privilegia o modelo do falante dos Estados Unidos ou Inglaterra, vale questionar a 

relevância atribuída a esse idioma estrangeiro em detrimento dos demais  

Pennycook (1994) combate a disseminação do inglês como LE que deve ser 

prioritariamente ensinada, como tendo caráter natural e totalmente benéfico, pois o ensino do 

idioma não está livre de pressões econômicas, políticas e sociais. Não é porque a língua inglesa 

tem seu caráter internacional que ela é mais neutra que as outras, pois não existe língua neutra, 

toda língua é carregada das subjetividades de seus falantes e reflete a sua carga cultural, 

ideológica e identitária. 

 Na graduação, a academia parece querer cobrar o que tentou ensinar na educação básica 

e no ensino médio, principalmente em língua inglesa, quando textos de LE são apresentados 

por alguns docentes na bibliografia básica da disciplina. Porém, a maioria dos graduandos 

apresenta dificuldades no domínio de línguas adicionais. Sendo o inglês o idioma mais presente 

nesses espaços, muitos acham que nada sabem de tudo o que estudaram na educação básica e 

no ensino médio.  

A falta de proficiência na LE é um fator que também dificulta a aprovação de muitos 

inscritos durante a seleção de vários programas de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil, não 

importando qual seja a pesquisa que o candidato queira desenvolver. Para alguns programas, a 

primeira etapa do processo seletivo de caráter eliminatório é a prova de LE, sendo o inglês 

adotado por muitos como língua obrigatória. Após esse resultado é que os aprovados no teste 
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de proficiência de LE podem participar das demais etapas de seleção. O ideal seria que os 

candidatos fossem poliglotas, para que pudessem transitar entre línguas e culturas desde o início 

de sua trajetória acadêmica, mas esta não é a realidade que temos. A atitude de cobrar a 

proficiência em uma LE como critério eliminatório do processo seletivo pode tirar a 

oportunidade de muitos bons pesquisadores avançarem em seus projetos, e “excluir” aqueles 

que não tiveram condições de se apropriar de uma língua adicional.  Em nossa visão, a cobrança 

de proficiência em LE nos Programas deve favorecer o multilinguismo, assim, o pesquisador 

deveria ter a prerrogativa de comprovar a LE que se sente mais confortável em usar, pelo menos, 

no período da seleção. Certamente, a sua pesquisa lhe levará a caminhos nos quais ele ou ela 

buscará se apropriar de outras línguas. Há programas que já fazem diferente, aprovam os 

candidatos a partir de seus projetos e avaliações do processo seletivo e estabelecem um prazo 

de 6 a 12 meses após o ingresso do discente para que ele possa apresentar comprovação da 

referida proficiência ou se submeter a testes oferecidos pelo próprio programa, sendo que, em 

alguns casos, o estudante pode escolher a língua estrangeira de acordo com a sua linha de 

pesquisa. Essa política de maior flexibilidade é mais atrativa para os estudantes, embora seja 

compreensível a cobrança dos Programas por maior proficiência em língua inglesa (LI) no 

cenário atual.  

Na Academia, de modo geral, os projetos de internacionalização voltados à pesquisa vão 

ao encontro da exigência de saber inglês para que a pesquisa possa prosperar tanto no Brasil 

quanto fora dele em intercâmbios multiculturais, visto que o contexto atual, ainda mais que os 

precedentes, não consente que se faça ciência exclusivamente em língua materna. Certamente, 

muitos pesquisadores brasileiros fazem bem quando utilizam literatura internacional, 

ampliando a sua visão a partir de outras leituras, assim como fundamentam as suas pesquisas 

em renomados escritores conterrâneos. É importante que busquem publicar os textos em outras 

línguas também francas, como espanhol, português, entre outras, visto que, por serem cobrados 

a publicar mais em inglês, muitos só assim o fazem e em função disso, deixam até mesmo de 

atender a uma demanda interna, onde toda pesquisa aconteceu em sua língua de herança.  

O inglês como língua da comunicação cientifica global tem atraído de forma crescente   o 

deslocamento de muitos estudantes aos países que têm o inglês como língua oficial nesse 

processo de internacionalização. Jenkins (2017d) afirma que o número de alunos de outros 

países que fazem mestrado e doutorado nas grandes faculdades do Reino Unido ultrapassa o 

número de alunos locais. “No ano acadêmico 2012-2013, por exemplo, 49% dos alunos que 

fizeram pós-graduação com dedicação integral à pesquisa e 71% das pós-graduações 
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presenciais em universidades do Reino Unido foram de alunos de origens estrangeiras”6 

(JENKINS, 2017d, p. 3), principalmente asiáticos. 

Contudo, os(as) cientistas cuja língua nativa é o inglês podem estar em vantagem com 

relação àqueles/àquelas cujas línguas não têm o mesmo alcance. As diferenças entre os 

pesquisadores anglófonos e não anglófonos suscitam problemáticas de diversas ordens: a 

dificuldade de publicação por falta de competência linguística; custos adicionais para 

publicação, como os da tradução e revisão de textos produzidos em língua estrangeira; 

negligência a textos publicados em outras línguas; falta de reconhecimento de pesquisadores 

que não produzem textos em língua inglesa; disparidade do volume de tradução do inglês e para 

o inglês; a necessidade de adaptar a língua estrangeira ao seu contexto cultural quando for 

necessário traduzi-la para a sua língua materna (RIGHI, 2011, p. 30). Por essas razões, é preciso 

ênfase em políticas linguísticas que promovam a diversidade linguística na ciência e na 

educação superior, pois essas diferenças reforçam a hegemonia da língua inglesa. Não seria o 

caso de rejeitar as parcerias internacionais dos países hegemônicos, mas de problematizar até 

quando essas desigualdades concernentes ao uso prioritário da língua inglesa(LI) servem como 

parceria ou como servilismo, submissão a esse imperialismo científico (JESUS, 2019, p. 93).  

Além da necessidade que o(a) pesquisador(a) sente de aprender línguas estrangeiras “para 

o bem ou para o mal, por escolha ou por força” (SHARIFIAN, 2009, p. 1), principalmente o 

inglês, ele(a) ainda é muito cobrado(a) nos moldes do falante nativo, o que o(a) leva a sentir-se 

inseguro(a) ao usar a língua. Leffa (2002) usa o termo inglês como língua multinacional para 

falar de uma língua que não ocupa o lugar das línguas locais, mas funciona de forma 

complementar, com as diferentes funções. Segundo o autor “7a estreita associação entre língua 

e cultura não prevalece quando uma língua se torna multinacional – e tem mais falantes fora do 

que dentro do seu país de origem, como é o caso do inglês” (LEFFA, 2002, p.29). 

A proposta aqui é, ao invés de se submeter à necessidade de estabelecer uma voz 

dominante, conforme as interpretações anglicizadas, os falantes 

[...] poderão aproveitar os conflitos criados pela multiplicidade de sentidos possíveis 

que nossa sociedade globalizada tenta homogeneizar: sentir-se à vontade na 

                                                 
6 No original: In the academic year 2012-2013, for example, 49% of full-time research postgraduates and 71% of 

full-time taught postgraduates in UK universities came from international backgrounds. 

Não há uma designação específica para essas terminologias no Brasil. Os research postgraduates são os 

pesquisadores de pós-graduação que se dedicam especificamente à pesquisa e os taught postgraduates são alunos 

de pós-graduação que participam de aulas, seminários, palestras e a obtenção do título por eles está diretamente 

relacionada à sua participação nessas atividades e nas atividades da sua pesquisa. É como se os research 

postgraduates fossem mais autônomos e os taught postgraduates fossem mais acompanhados e monitorados pelos 

seus professores e orientadores. 
7 No original: the close association made between language and culture does not hold when a language becomes 

multinational − and has more speakers outside the original country than inside − as is the case of English. 
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pluralidade, e desse modo negociar procedimentos de construção de sentidos, ao invés 

de considerá-los “dados”, permite aos sujeitos que partilham da perspectiva do inglês 

como língua internacional e contribuir para a sociedade de maneiras que estamos 

apenas começando a vislumbrar (JORDÃO, 2001, p. 235).  

 

Felizmente, a produção científica no Brasil é rica, diversificada e abrangente8. A ciência 

representada em língua nacional evolui rapidamente, proporcionando um sentido de 

pertencimento. Já o tráfego internacional do conhecimento científico em línguas adicionais 

ainda é limitado a alguns pesquisadores, principalmente em função das barreiras linguísticas. 

Assim, a reflexão sobre a divulgação científica necessariamente inclui a questão da língua como 

um dos grandes obstáculos e desafios para a apresentação da ciência à comunidade científica 

internacional, embora publicar em inglês, por exemplo, não denote reconhecimento na 

comunidade acadêmica internacional, já que é o teor da pesquisa que interfere diretamente em 

seu reconhecimento. A divulgação em línguas adicionais é apenas o caminho que pode facilitar 

a interação entre o local e o global.    

 Para Maringe e Foskett (2010, p. 1 apud JENKINS, 2017d, p. 2), os conceitos de 

globalização e internacionalização na educação superior são diferentes. Globalização se refere 

“a criação de relações globais baseadas nas operações do mercado livre9”, enquanto a 

internacionalização, com referência às universidades, significa “a integração de uma dimensão 

internacional ou intercultural na tripla missão de ensinar, pesquisar e servir às funções do 

Ensino Superior10”. Em outras palavras, a internacionalização é a chave estratégica pela qual 

as universidades estão respondendo à globalização.  

Ao que parece, responder à globalização tendo o conhecimento de inglês como elemento 

fundamental não é e nem deve ser consenso entre os pesquisadores. Priorizar a língua do 

cientista anglófono coloca todo o mundo não-anglófono em situação de subalternidade. Por esta 

razão, a competência linguística em língua inglesa não deve ser adquirida na perspectiva de 

afirmação e supervalorização das culturas norte-americana e britânica, conferindo a esta língua 

territórios, pátrias e políticas culturais que lhes são próprias.  A língua inglesa, apesar de estar 

associada ao imperialismo norte-americano, “pode ser desprendida de suas raízes, ou seja, 

desterritorializada, apropriada e ressignificada por falantes de qualquer língua materna” 

(PESSOA, 2013, p. 36), já que é difícil ignorá-la mediante a globalização e os desafios do 

processo da internacionalização.  

                                                 
8 No capítulo 3, mais especificamente, o tópico 3.3 apresenta um pequeno panorama da produção científica no 

Brasil. 
9 No original: The creation of world relations based on the operation of free markets. 
10 No original: The integration of an international or intercultural dimension into the tripartite mission of teaching, 

research and service functions of higher education. 



30  

O Brasil, em termos gerais, é essencialmente monolíngue, embora o nosso país tenha 

outras línguas oficiais, como a Libras (pelo direito do surdo em estabelecer a comunicação) e 

muitas línguas indígenas11 (em contextos específicos). O espanhol, considerado uma língua 

mais próxima, tem poucos falantes no Brasil12, mesmo que nosso país faça parte do Mercosul 

e seja vizinho de países estratégicos, como Paraguai, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, 

Argentina e Chile, cuja língua oficial é o espanhol. Porém, fatores culturais, históricos e 

políticos trazem ao centro o inglês como língua priorizada de divulgação do conhecimento 

científico no momento, principalmente na área de ciências naturais, a qual esta pesquisa se 

destina. Tais fatores elevam, a cada dia, a consciência dos brasileiros sobre a necessidade de 

aprender línguas adicionais (LAs), termo preferencialmente adotado nesta pesquisa para se 

referir às línguas estrangeiras, principalmente no contexto acadêmico. 

Neste estudo, optei por ouvir os(as) estudantes pesquisadores(as) de programas de pós-

graduação em Educação e Ensino de Ciências Naturais sobre como tratam tanto suas limitações 

quanto a suas superações em relação ao uso da língua inglesa, ressaltando as suas inquietações 

nesse processo. O foco do estudo centra-se na relação que o (a) estudante dos programas stricto 

sensu em ensino de Ciências estabelece com a pesquisa em sua área de estudo tendo o ILI como 

viés de internacionalização do conhecimento científico. Através dos instrumentos de pesquisa, 

viso identificar se os sujeitos da pesquisa publicam em inglês ou em outras línguas; entender 

quais problemas os sujeitos enfrentam no seu cotidiano, pelas contingências de um contexto 

caracterizado pela diversidade linguística; conhecer quais desigualdades ocorrem no acesso ao 

conhecimento de línguas estrangeiras, que vão de encontro ao pressuposto de sua 

universalidade; analisar as implicações que o (não) conhecimento de língua inglesa traz para a 

área de ensino de Ciências; discutir como o (não) conhecimento de inglês interfere na formação 

dos pesquisadores; discutir em que medida o conhecimento de uma língua estrangeira 

internacional favorece a internacionalização dos programas de pós-graduação;  entender como 

os(as) estudantes brasileiros(as) na área de ensino de Ciências se posicionam frente aos 

problemas relacionados ao seu nível de proficiência em língua inglesa; identificar as  estratégias 

que eles adotam para se apropriar e fazer uso da língua inglesa no objetivo de produzir e 

                                                 
11 O Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que 274 línguas indígenas são 

faladas no país por 37,4% dos índios com mais de cinco anos de idade. Entretanto, dados da BBC Brasil em São 

Paulo, de 4 de março de 2018, afirmam que o Brasil tem 190 línguas indígenas em perigo de extinção. Disponível 

em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43010108>. Acesso em: 27 fev. 2020. 
12 Conforme dados do site Ethnologue, existem apenas 460.000 falantes de espanhol no Brasil. Disponível em: 

<https://www.ethnologue.com/country/BR> e disponibilizados também em: 

<https://pt.babbel.com/pt/magazine/quais-linguas-sao-faladas-no-brasil-uma-breve-introducao>/ e registrado em 

11/01/18. Acesso em: 18 out. 2019. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43010108
https://www.ethnologue.com/country/BR
https://pt.babbel.com/pt/magazine/quais-linguas-sao-faladas-no-brasil-uma-breve-introducao%3e/
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divulgar o conhecimento científico em seu campo teórico e cultural; entender como veem o uso 

do inglês como língua internacional na pesquisa. Enfim, este estudo envolve a visão do(a) 

estudante pesquisador(a) em ensino de Ciências frente ao desafio de desenvolver e divulgar as 

suas pesquisas em uma língua que possivelmente não domina, mas que ele(ela) é pressionado(a) 

a conhecer para que possa fazer o seu conhecimento atravessar fronteiras internacionais, bem 

como para que possa se alimentar de fontes do saber provindas de outros lugares do mundo. 

 

1.2 Motivação para a pesquisa 

 

A motivação para esta pesquisa surgiu da minha própria experiência como professora de 

língua inglesa, atuando, por quase duas décadas, na escola regular no extremo sul da Bahia, na 

cidade de Eunápolis. Iniciei a minha vida profissional no ano 2000, assim que eu concluí a 

licenciatura, em duas escolas públicas da rede municipal e estadual, atuando no Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. Concomitantemente, trabalhei em cursos livres de inglês e em 

escolas privadas. Na minha atuação no ensino de línguas nesses espaços, com exceção dos 

cursos livres, percebi que não era dada a devida importância à disciplina de língua estrangeira 

nem por parte da gestão das escolas e nem por parte dos (as) estudantes. Parece que a língua 

inglesa deveria continuar sendo estrangeira, distante dos estudantes, não uma língua que deveria 

lhes pertencer também. Embora eu tenha tentado fazer um bom trabalho, ainda não estava 

satisfeita. Então me interessei por trabalhar na Rede Federal, acreditando que o cenário seria 

diferente. Porém, apesar de boa estrutura de trabalho e excelentes professores, percebi que a 

carga horária de língua inglesa é ainda menor do que a das demais escolas de ensino médio 

(total de 140 horas no ensino médio integrado, carga horária utilizada na maioria dos cursos 

dos Institutos Federais da Bahia) e que a heterogeneidade dos alunos também dificultava a 

aquisição da língua para dar-lhes o domínio das quatro habilidades fundamentais: ouvir, falar, 

ler e escrever. Nos cursos de Ensino Superior, no ensino da disciplina Inglês Instrumental, 

percebi que a maioria dos alunos não acompanhava bem as leituras dos textos em língua inglesa 

e não conseguia escrever nem o abstract de suas pesquisas de Trabalho de Conclusão de Curso, 

sendo que eram poucos os que conseguiam se comunicar em língua inglesa. 

 Somada a esta inquietação, fui contemplada em 2016 com uma bolsa da CAPES para 

participar de uma capacitação de professores de língua inglesa nos Estados Unidos na “Northern 

Virginia Community College”, de janeiro a março de 2017, sendo este um dos projetos de 

internacionalização dos órgãos de fomento à pesquisa. Esta oportunidade me fez refletir sobre 

a minha própria prática pedagógica no sentido de me indagar até que ponto eu estava 
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contribuindo na vida acadêmica dos meus alunos quanto ao uso da língua inglesa para a 

divulgação do conhecimento científico; até que ponto eu também estava sintonizada com este 

movimento global de comunicar a pesquisa em outra língua; quais os fatores que dificultam a 

comunicação científica em nível global, entre outros aspectos. 

Assim, resolvi avaliar como este quadro se encontra na pós-graduação, onde a pesquisa 

acontece como um dos elementos principais. Decidi voltar o meu olhar nesta perspectiva para 

os pesquisadores de Programas de Pós-graduação stricto sensu em ensino de Ciências e 

compreender como eles estão lidando com a divulgação do conhecimento científico, tendo o 

inglês como língua internacional de divulgação do conhecimento científico da ciência no 

processo de internacionalização. A opção pela área de Ensino de Ciências é por ser uma área 

prestigiada na pesquisa, em número de publicações, e por ser uma área que tem um número 

significativo de Programas de Pós-Graduação stricto sensu. Na pesquisa, encontrei 67 

Programas na área de Educação e Ensino de Ciências no Brasil, nos níveis: Mestrado 

Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado, em cujos nomes aparecem os termos Educação 

em Ciência, Educação em Ciências, Educação para a Ciência, Ensino de Ciências, Ensino das 

Ciências. Dentre esses programas, esta pesquisa considerou os Programas de Mestrado 

Acadêmico e Doutorado com notas igual ou superior a 5 na Avaliação Quadrienal da CAPES, 

correspondente ao período 2013-2016, por entender que os programas de melhor pontuação têm 

maior número de publicações qualificadas, sendo identificados 10 programas que atendem a 

esse critério de inclusão, conforme Quadro 1 abaixo. Entre estes programas, 7 participaram da 

pesquisa.  

 

Quadro 1 - Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências com nota igual ou superior a 

5 na avaliação quadrienal 2013-2016 da CAPES. 

 

Instituição Programa Modalidades Conceito 

UEL (Londrina) Ensino de Ciências E 

Educação Matemática 

Mestrado/Doutorado 7/7 

UNICSUL (SP) Ensino de Ciências Mestrado/Doutorado 6/6 

USP (SP) Ensino de Ciências 

(Modalidades Física, 

Química e Biologia) 

Mestrado/Doutorado 6/5 

UNESP/BAURU(SP) Educação para a 

Ciência 

Mestrado/Doutorado 6/5 
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UFBA (BA) Ensino, Filosofia e 

História das Ciências 

Mestrado/Doutorado 5/5 

PUC/RS Educação em Ciências e 

Matemática 

Mestrado/Doutorado 5/5 

ULBRA/CANOA(RS) Ensino de Ciências e 

Matemática 

Mestrado/Doutorado 5/5 

UEA (Amazonas) Educação em Ciências 

na Amazônia 

Mestrado 5 

UFRPE (PE) Ensino das Ciências Mestrado/Doutorado 5/4 

UEM (PR) Educação para a 

Ciência e a Matemática 

Mestrado/Doutorado 5/4 

Fonte: Relatório de Avaliação 2013-2016 Quadrienal 2017, CAPES. Disponível em: 

<https://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-ENSINO-

quadrienal.pdf>. 

 

O número crescente de vagas em Programas de Pós-Graduação tem fortalecido a pesquisa 

no Brasil. Atualmente, o país se encontra na 13ª posição na lista de países produtores de 

pesquisa científica (paper), com mais de 250 mil publicações entre os anos de 2011 e 2016. Os 

Estados Unidos, em primeiro lugar na lista, possuem mais de dois milhões13. A porcentagem 

de colaboração internacional do Brasil também aumentou: 32% dos artigos são produzidos em 

parceria com outros países. Entre os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul), o Brasil se destaca como um dos que mais aumentaram a produção em colaboração 

internacional, principalmente em função das políticas de internacionalização. Porém, o impacto 

da citação do Brasil permanece abaixo da média mundial que é de 1,0, ainda que os resultados 

da produção científica de impacto tenham aumentado ano-a-ano. Nesse sentido, os documentos 

resultantes de coautorias internacionais têm tido um impacto maior do que a pesquisa realizada 

exclusivamente no Brasil, principalmente14. O conhecimento da língua inglesa tem sido um dos 

maiores desafios da pesquisa nesse processo. 

Este panorama me motivou a estudar como os (as) participantes da pesquisa estão lidando 

com esse fenômeno e o que eles (as) pensam sobre o impacto da internacionalização das 

                                                 
13 Os dados são do relatório Research in Brazil, produzido pela equipe de analistas de dados da Clarivate Analytics 

para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Disponível em: 

<http://hoje.unisul.br/o-impacto-da-internacionalizacao-das-pesquisas>.  Acesso em: 1 nov. 2018. 
14 Os dados do relatório da Clarivate constam também no quadro Panorama da Produção Científica do Brasil 

(2011-2016) disponibilizados no site do Instituto de  Física da USP em: https://portal.if.usp.br/ifusp/pt-

<br/not%C3%ADcia/panorama-da-produ%C3%A7%C3%A3o-cient%C3%ADfica-do-brasil-2011-2016>. 

Acesso em 1 out. 2019. 

https://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-ENSINO-quadrienal.pdf
https://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-ENSINO-quadrienal.pdf
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pesquisas tendo como desafio a publicação em língua inglesa. Na busca por entender as 

inquietações dos(das) estudantes nesse sentido, viso também melhorar a minha atuação como 

pesquisadora e contribuir para que os(as) meus/minhas alunos(as) progridam no ato de 

pesquisar em línguas adicionais. A motivação também decorre do interesse em apresentar os 

resultados da pesquisa aos sujeitos da pesquisa e a toda comunidade científica, contribuindo 

para que os programas de pós-graduação em ensino de Ciências e quaisquer outros programas 

conheçam o cenário da pesquisa em língua inglesa nos dias atuais.  

1.3 O problema e a problemática 

 

Como comentado na breve introdução, ao participar de todo esse processo de mudança 

em que o inglês assume o papel de língua mundial, está o(a) pesquisador(a), principalmente 

aquele(a) que se interessa em divulgar a sua pesquisa em periódicos internacionais, sob 

“crescente pressão para publicar suas pesquisas em inglês” (CURRY; LILLIS, 2015, p. 6). Para 

as autoras, essa situação é problemática, por duas razões: 

Primeira: os cientistas que estão fora do contexto de inglês como língua dominante 

enfrentam problemas de equidade na pesquisa nos locais de publicação, 

particularmente nos periódicos de pesquisas internacionais de alto nível. Ao mesmo 

tempo são pressionados a publicarem em inglês (como principal critério para 

promoção e financiamento da pesquisa), são desiguais os meios para fazê-la, incluindo 

dinheiro para viagens de conferências e colaboração de pesquisa, biblioteca e outros 

recursos, e tempo para escrever em inglês. Segunda, mesmo sendo pesquisadores 

multilíngues, as condições materiais podem dificultar a sua publicação em inglês e a 

pesquisa global sofrer por não receber seus resultados de pesquisa, descobertas e 

metodologias. O resultado pode ser uma emergente monocultura acadêmica15 

(CURRY; LILLIS, 2015, p. 6). 

 

Sendo assim, faz-se necessário ouvir o que os(as) estudantes pesquisadores(as) em 

educação e ensino de Ciências  pensam sobre essa situação, considerando que: 1) o inglês é 

uma língua franca da ciência (ORTIZ, 2004, p. 13); 2) o ensino de língua estrangeira no Brasil 

não favorece a aprendizagem de línguas adicionais na escola regular, sendo uma conquista mais 

individual; 3) o(a) pesquisador(a) deve atentar para o fenômeno da internacionalização, levando 

em consideração o uso privilegiado da língua inglesa na comunicação científica, no sentido de 

                                                 
15 No original: First, scholars outside of English-dominant contexts face issues of equity in their access to 

publishing venues, particularly high-status English-medium research journals. While such scholars experience 

increasing pressure to publish in English (as a major criterion for promotion and research grants), they often 

have uneven access to the means to do so, including monies for conference travel and research collaboration, 

library and other resources, and time to write in English Second, even as multilingual scholars’ material 

conditions may hinder their English publishing, the global research community suffers from not receiving their 

research findings, insights, and methodologies. The result may be the emergence of […] an “academic 

monoculture.”   
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adquirir proficiência linguística na língua para produzir em inglês, se quiser ou precisar, mas, 

também, ampliar a sua capacidade de produção linguística em línguas não anglófonas, 

fortalecendo a perspectiva do multilinguismo; 4) o(a) cientista, quer queira ou não, é cobrado(a) 

a fazer uso da língua inglesa, principalmente em função dos projetos de internacionalização dos 

programas de pós-graduação stricto sensu; 5) o inglês da ciência não é tão aberto à diversidade 

linguística 6) o pesquisador em ensino de Ciências geralmente atua diretamente na formação 

de novos(as) pesquisadores(as); 7) é necessário compreender esse fenômeno cultural, político, 

econômico, linguístico para o fortalecimento da divulgação da pesquisa científica em ensino de 

Ciências em nível internacional. 

1.4. Justificativa 

 

O(a) pesquisador(a) que sabe a importância da sua pesquisa e tem interesse de fazê-la 

ultrapassar as fronteiras internacionais ou é incentivado a participar dos programas 

internacionais de fomento à pesquisa não consegue ignorar o inglês como uma língua da 

ciência. Além disso, na comunicação oral não acadêmica, o uso do inglês como língua franca 

permite um olhar mais sensível aos World English(es), às variações linguísticas de falantes de 

outras línguas e povos, buscando adequá-las ao contexto comunicativo, priorizando a 

inteligibilidade na interlocução e contemplando os instrumentos da oralidade (repetições, gestos 

etc.). Todavia, o inglês do registro científico não é muito aberto a essas adequações, exige 

rigorosidade metódica geralmente conforme as regras da escrita normativa do pesquisador 

nativo, o que deixa em desvantagem o pesquisador não anglófono.  Neste sentido, Ortiz (2008, 

p. 96) afirma:   

Alguns autores sublinham que a competência linguística dos pesquisadores é desigual. 

O inglês é utilizado tanto para a pesquisa quanto para a comunicação oral e escrita. 

Quando se trata de textos os não nativos possuem uma desvantagem considerável em 

relação aos que o dominam como primeira língua. 

 

Essa desvantagem fortalece a hegemonia da língua inglesa no campo da pesquisa e põe 

em debate a questão do local de produção e da observação dos efeitos dominantes no jeito de 

gerar conhecimento, particularmente com a ascensão da classificação de publicações cada vez 

mais rígidas, modeladas por instituições e revistas norte-americanas (CHANLAT, 2014). 

Assim, urge refletirmos sobre a relação clara e estreita entre a capacidade de se produzir e 

publicar textos científicos em línguas estrangeiras e a nossa produtividade científica, assim 

como nossa visibilidade como produtores científicos e colaboradores em instâncias globais. 

Com a transformação da produção científica em agente direto de acumulação capitalista sob a 
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forma de conhecimento e de patentes, quaisquer empecilhos que venham interferir na 

capacidade de produzir e divulgar os avanços da ciência podem trazer consequências graves, 

considerando-se o modelo atual de capitalismo, em que a produção intelectual e tecnocientífica 

vai rapidamente tornando-se o lastro de um mercado outrora calcado sobre os dividendos da 

produção de bens materiais (RIGHI, 2011, p. 32). 

Essa pesquisa também se justifica pela oportunidade de os(as) estudantes pesquisadores 

em educação/ensino de Ciências expressarem as suas inquietações quanto aos desafios que 

envolvem a pesquisa nessa área e as implicações dela decorrentes, principalmente envolvendo 

a preterição das pesquisas que não são publicadas em inglês, que acabam ignoradas e não 

citadas tanto por acadêmicos anglófonos, já que muitos não publicam em outras línguas e dão 

preferência a pesquisadores americanos ou britânicos, quanto pelos não-anglófonos, como nós, 

principalmente pela falta de domínio da língua. É certo que o nosso posicionamento não deve 

ser de conformidade ou de subalternidade. É razoável que possamos adquirir proficiência 

linguística em inglês até mesmo para que possamos usar a língua do opressor e proferir 

discursos contra hegemônicos. É também pertinente abranger outras línguas estrangeiras nessa 

discussão e redimensionar o papel das línguas adicionais, acentuando a sua importância para o 

desenvolvimento científico e priorizando-as como um passaporte fundamental para 

comunidades científicas internacionais.  

Todas essas questões ainda são pouco discutidas no contexto acadêmico e carecem de 

uma reflexão crítica. Dessa maneira, acredito ser de suma importância investigar como o(a) 

estudante pesquisador(a) em educação e ensino de Ciências enxerga a sua pesquisa, o seu papel 

de pesquisador(a) e a sua atuação na formação de pesquisadores(as) frente ao uso predominante 

do inglês na internacionalização da ciência em tempos de globalização. 

1.5 Objetivos da Pesquisa 

 

 Tomando como cenário a condição atual do inglês como língua da ciência e as suas 

implicações políticas, sociais, culturais e pedagógicas e considerando a importância do(a) 

pesquisador(a) em ensino de Ciências para a sua área de estudo, em um contexto de defesa da 

não perpetuação de uma hegemonia monolíngue, o objetivo geral desse trabalho de pesquisa é: 

- Investigar como estudantes pesquisadores(as) da pós-graduação stricto sensu em 

Educação e Ensino de Ciências reagem frente ao uso de línguas adicionais, de forma 

particular, o inglês, na comunicação científica, mediante os desafios da internacionalização 

das ciências. 
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 1.5.1 Objetivos específicos 

 

- Identificar as problemáticas referentes à produção e a circulação dos conhecimentos 

científicos em línguas adicionais, especialmente o inglês, na concepção dos(as) estudantes 

participantes da pesquisa e das coordenações de cursos dos programas envolvidos; 

- Explorar os desafios do processo de internacionalização da ciência brasileira e das 

políticas linguísticas para a ciência e educação superior partindo da discussão do plano de 

internacionalização da UFBA e do PPGEFHC 

-  Problematizar o modelo de poder mundial e o uso do inglês como língua internacional da 

ciência. 

1.6 Perguntas da Pesquisa 

 

Para a concretização dos nossos propósitos, tomamos como norteadoras as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

1- Como o(a) estudante pesquisador(a) em ensino de Ciências se posiciona na pesquisa 

de sua área científica no que se refere ao uso do inglês para a divulgação do 

conhecimento científico em instâncias globais? 

2- Quais implicações a competência linguística em língua inglesa (ou a sua ausência) 

traz para a pesquisa e para a formação de novos(as) pesquisadores(as) no processo 

de internacionalização? 

3- Que políticas linguísticas podem ser adotadas a fim de que os PPG trabalhem em 

uma perspectiva multilíngue na divulgação do conhecimento científico brasileiro? 

4- Como lidar, em uma perspectiva decolonial, com o paradoxo da hegemonia do 

inglês como língua internacional da ciência?  

 

1.7 Percurso Metodológico  

 

 Neste tópico, faremos as considerações metodológicas referentes à pesquisa. Portanto, 

descreveremos a natureza da pesquisa, os aspectos metodológicos, que incluem o contexto da 

investigação, os instrumentos de geração de dados e os procedimentos de análise dos dados. 
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1.7.1 Natureza da Pesquisa 

 

 A nossa pesquisa é de natureza qualitativa, de base exploratório-descritiva. Nesta 

perspectiva, ela não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Na pesquisa 

qualitativa, os participantes são ao mesmo tempo sujeitos e objetos de pesquisa. O 

desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e 

limitado (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). O objetivo principal é “captar a perspectiva 

dos participantes” (LUKE; ANDRÉ, 1986). A análise da nossa pesquisa apoia-se no estudo de 

dados produzidos pelos participantes da pesquisa em instrumentos de geração de informações 

tendo por base o referencial teórico utilizado no estudo.  

 Gerhardt e Silveira (2009) descrevem as principais características de uma pesquisa 

qualitativa: 

objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas 

e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição 

ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). 

 

 Segundo essa perspectiva, a análise dos dados deve ser feita de forma integrada, dentro 

do contexto em que o fenômeno ocorre e do qual é parte. Para tanto, o pesquisador vai a campo 

buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes, podendo utilizar vários tipos de dados para 

que possa entender a dinâmica do fenômeno (GODOY, 1995, p. 21). 

Por ser de natureza qualitativa, o nosso estudo é também de base interpretativista, de 

caráter descritivo e enfoque indutivo, a qual busca interpretar as práticas da pesquisa dos(as) 

pesquisadores(as), levando em consideração a cobrança do uso do inglês na divulgação do 

conhecimento científico em nível global e as carências linguísticas na língua estrangeira para 

se adequar às demandas da internacionalização. O seu caráter descritivo envolve o destaque, a 

partir dos dados da pesquisa, da visão dos pesquisadores de vários programas de pós-graduação 

quanto ao uso do inglês na produção acadêmica. 

 

 

 



39  

1.7.2 Aspectos Metodológicos da Pesquisa 

 

Nesta seção descreveremos o contexto da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados 

e os procedimentos de geração e de análise dos dados. Também apresentaremos os informantes 

sem identificá-los por nomes, os critérios para a sua seleção. Certamente, os procedimentos 

seguem à prévia seleção e à leitura da bibliografia específica que nos orienta nos procedimentos 

metodológicos e na análise dos dados. 

1.7.2.1 O Contexto da Pesquisa 

 

 O contexto da pesquisa envolve estudantes pesquisadores e pesquisadoras dos 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Ensino de Ciências do Brasil e as coordenações 

dos programas envolvidos. A inclusão das coordenações ocorreu em função de se buscar 

conhecer os planos de ação e as políticas dos programas selecionados quanto à produção 

acadêmica no processo de internacionalização das universidades que tiveram estudantes 

envolvidos(as). Como a pesquisa é priorizada na pós-graduação stricto sensu e por fazer parte 

deste grupo, como doutoranda, delimitei o estudo para os(as) pesquisadores(as) em Educação 

e Ensino de Ciências.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

O estudo contou com 87 participantes, sendo que 63% (55 pessoas) são doutorandos(as) 

e 37% (32 pessoas) são estudantes de mestrado acadêmico vinculados a 7 (sete) Programas de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências do Brasil com conceito igual ou superior a 5 na 

Avaliação Quadrienal 2013-2016 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). O maior número de participantes da pesquisa é do Programa de Pós-

Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências (PPGEFHC) da UFBA/UEFS com o 

total de 39 participantes. Em seguida, foi o Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Ensino de Ciências (PIEC) da Universidade de São Paulo (USP) com o total de 25 participantes, 

14 do programa de Mestrado Acadêmico e 11 discentes do doutorado. Também houve a 

participação de 7 estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 7 estudantes do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Tecnologia (PPGECT) da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná - Ponta Grossa (UTFPR-PG), 5 estudantes do Programa de Pós-Graduação 

em Educação e Ensino de Ciências (PPGEEC) da Universidade do Estado de Amazonas (UEA), 

3 estudantes  do Programa de Pós-Graduação em Educação, Ciências e Matemática 

(PPGEDUCEM) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e 1 estudante do 
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Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (PECEM) da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL).  

 Embora o convite tenha se estendido a um número bem maior de estudantes, através de 

e-mail com mensagens às coordenações dos cursos solicitando contribuição na pesquisa, por 

meio da resposta ao instrumento de pesquisa, consegui contar com a colaboração de 87 

participantes, quantidade que considero razoável na busca de respostas às perguntas da 

pesquisa. A intenção era contemplar as cinco regiões brasileiras, porém, como o critério adotado 

para a seleção dos Programas incluiu apenas os que têm conceito CAPES igual ou superior a 5 

(cinco), a região Centro-Oeste não foi contemplada por não ter programa na área de ensino de 

ciências com tal conceito, porém, as demais regiões tiveram a participação de dois programas, 

exceto a região Norte, que teve a participação de apenas um, conforme quadro abaixo. 

 

1.7.2.2 Instrumentos de Geração de Dados 

 

Com a finalidade de responder às perguntas de pesquisa, utilizei um questionário 

semiaberto com os(as) estudantes dos programas de Pós-Graduação acima citados e, ao fim das 

análises, fiz entrevista ou questionário semiestruturado com os coordenadores dos programas  

com o objetivo de ouvi-los tratar da temática da pesquisa frente à sua gestão no que se refere 

ao processo de internacionalização. Também realizei um grupo focal com 4 (quatro) estudantes 

do PPGEFHC16 que haviam publicado trabalhos em língua inglesa com o objetivo de ouvi-los 

                                                 
16 As razões pela escolha deste Programa se encontram na análise dos dados do grupo focal no capítulo 5. 

Sudeste

2 (28,6%)

Norte

1 (14,2%)

Sul

2 (28,6%)

Nordeste

2 (28,6%)

Gráfico 1: Programas de PG em Ensino de Ciências por região 

brasileira
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contar a sua experiência com a escrita acadêmica no idioma, já que muitos respondentes do 

questionário não haviam tido essa experiência. Ainda apliquei um questionário individual com 

o pró-reitor e um dos fundadores do PPGEFHC com o intuito de conhecer melhor o programa 

e saber as suas concepções sobre o objeto de estudo. 

 

1.7.2.2.1 Questionário semiaberto com os(as) estudantes participantes da pesquisa 

 

 O questionário semiaberto (Apêndice A) foi enviado, por meio das coordenações, aos 

discentes dos programas de pós-graduação selecionados através dos seus e-mails no primeiro 

semestre de 2017. O questionário foi enviado por meio de formulários Google on-line, no qual 

as respostas dos(das) participantes foram automaticamente salvas na pasta do meu drive. Antes 

de responder às questões, os(as) estudantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

foram solicitados a autorizar a divulgação dos resultados, conforme código de ética da pesquisa. 

Também fiz uma análise do questionário a partir de um teste piloto, no qual a primeira versão 

do questionário foi enviada para um grupo de 11 estudantes do Doutorado Interinstitucional 

(Dinter) entre o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

do qual faço parte. Neste teste, pude validar o instrumento, avaliando se os objetivos do estudo 

seriam contemplados no questionário e recebendo contribuições dos participantes.  

 As 25 questões do questionário foram feitas no sentido de perceber o nível de satisfação 

dos(das) estudantes com o uso da língua inglesa na escrita de trabalhos acadêmicos, na leitura 

de textos em inglês, na apresentação oral em conferências internacionais; na compreensão de 

palestras ministradas em inglês; bem como as implicações do uso, ou do não uso da língua 

inglesa na divulgação do conhecimento científico na internacionalização da ciência. O 

questionário também abre espaço para que os(as) estudantes relatem as suas opiniões e/ou 

inquietações quanto à cobrança para o uso do idioma para fins acadêmicos e as preocupações 

com a adequação à norma escrita dos textos em inglês; as preocupações em torno do inglês no 

modelo do falante nativo; o número de publicações em inglês em comparação com a publicação 

em língua portuguesa; a necessidade de investimento financeiro para as publicações em nível 

internacional, enfim, o questionário buscou investigar as visões dos pesquisadores sobre o 

fenômeno que envolve o uso do inglês na pesquisa científica e os desafios da 

internacionalização. 
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1.7.2.2.2 Entrevista e questionários abertos à coordenação dos Programas de Pós-Graduação 

 

 Assim que obtive os dados dos (as) estudantes, iniciei as entrevistas abertas com as 

coordenações dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências no objetivo de ouvi-las 

quanto às questões que envolvem o inglês na pesquisa e ações das coordenações dos programas 

para atender aos desafios da internacionalização na pós-graduação. Como não foi possível 

entrevistar todas as coordenações, fiz um questionário aberto e individual por coordenação 

(Apêndice B) e apliquei aos coordenadores que não foram contemplados nas entrevistas. Entre 

os 7 Programas que participaram, entrevistei pessoalmente 1 coordenação e apliquei 

questionário personalizado junto a 3 (três) coordenações, perfazendo o total de 4 participações 

de coordenações do total de 7 (sete) programas participantes.  

 

1.7.2.2.3 Grupo Focal com estudantes que já publicaram em inglês. 

  

 O Grupo Focal foi feito após a análise inicial do questionário (APÊNDICE A) 

respondido pelos 87 estudantes dos Programas de Pós-Graduação participantes da pesquisa. A 

motivação para a formação do grupo focal foi o resultado inexpressivo de publicações em língua 

inglesa declarado pelos respondentes. Senti a necessidade de ouvir estudantes que já tiveram 

alguma experiência com a produção acadêmica em inglês, já que o objetivo desse estudo 

envolve a relação dos estudantes com a pesquisa em língua inglesa e a divulgação do 

conhecimento científico. Assim, decidi fazer um grupo focal com estudantes que tivessem 

experiência com a publicação de textos em inglês. Entre os Programas participantes da 

pesquisa, o grupo focal foi formado com estudantes do PPGEFHC, por ser o programa com 

maior número de respondentes do questionário (total de 39) e por motivos citados no capítulo 

de análise dos dados do grupo focal. Entre o total de respondentes desse Programa, 8 (oito) 

estudantes declararam alguma experiência com a publicação de artigos em inglês, porém o fato 

de precisar contar com a disponibilidade dos participantes em um mesmo dia e horário 

dificultou a participação de todos, perfazendo o total de 4 (quatro) participantes. 

 

1.7.2.2.4 Questionário individual com o Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação da UFBa 

(2014-2018, 2019)  

Com o objetivo de entender melhor o Projeto de Internacionalização da UFBA e as 

ações do PPGEFHC nesse sentido, envolvendo a proficiência linguística em inglês como um 
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dos aspectos a serem considerados na divulgação do conhecimento científico, e por fazer um 

estudo específico desse programa de pós-graduação, contei com a participação de um dos 

fundadores do PPGEFHC e Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação e de Pós-Graduação da 

UFBA, o professor Olival Freire Júnior, o qual respondeu a um questionário individual e trouxe 

contribuições quanto ao fenômeno linguístico que envolve o inglês como língua privilegiada na 

área de ensino de ciências desse programa.  

 De posse das fontes devidamente organizadas, passei para a fase de tratamento de dados, 

na qual foi preciso operacionalizar a transcrição dos pontos mais importantes, conforme cada 

pergunta ou tema debatido. Foi a partir dos resultados do questionário dos(as) estudantes que 

os outros instrumentos (questionário ou entrevista com as coordenações, grupo focal, 

questionário com o pró-reitor de pesquisa da UFBA17)  foram aplicados e analisados. Nesta 

fase, foi preciso ler e reler cuidadosamente os registros para que pudesse obter um panorama 

global do material coletado, perceber as regularidades e cruzar informações através da técnica 

de triangulação, verificando as semelhanças e diferenças de opiniões dos participantes, 

conforme os objetivos da pesquisa. Todo o material na íntegra foi digitalizado e armazenado 

em DVD. 

1.8 Organização da Tese 

 

 Este trabalho de pesquisa está organizado em cinco capítulos, além das considerações 

finais, referências e dos apêndices. Abaixo descreverei como os capítulos foram escritos de 

modo a atender aos objetivos da pesquisa. 

O CAPÍTULO 1, “Passos iniciais”, tem como objetivo traçar, em linhas gerais, os 

caminhos percorridos na concepção e no desenvolvimento da pesquisa. Nele se encontram os 

motivos que me encorajaram a estudar o tema, a problemática da pesquisa, os seus objetivos, o 

percurso de estudos, o contexto em que a pesquisa se situa e as nossas perguntas norteadoras. 

Nele também trato objetivamente dos aspectos metodológicos desse estudo, descrevendo a 

natureza da pesquisa e o motivo de sua escolha, indicando os instrumentos de geração de dados, 

os critérios adotados para a seleção de informantes e os procedimentos que orientaram a análise 

e a interpretação dos dados.  

                                                 
17 Estes instrumentos foram utilizados com o objetivo de ouvir a opinião desses participantes quanto aos resultados 

obtidos no questionário no tocante à divulgação do conhecimento científico em línguas adicionais como um dos 

desafios do processo de internacionalização da pesquisa brasileira.  
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No CAPÍTULO 2, “Inglês como língua atual da ciência”, inicio a escrita do arcabouço 

teórico em que se fundamenta o trabalho. Apresento a posição que o inglês como língua da 

comunicação científica ocupa no contexto atual, faço um breve estudo sobre o destaque do 

inglês no mundo e o seu histórico de crescimento como língua global, e a relação entre a língua 

inglesa e a globalização, e também descrevo, brevemente, as nomenclaturas relacionadas ao 

fenômeno de expansão do inglês como língua das relações internacionais. -  

No CAPÍTULO 3, “O inglês como língua global e a internacionalização da ciência 

brasileira”, discuto sobre o processo de internacionalização do conhecimento científico e as 

implicações do inglês como língua global nesse processo. Busco também discutir um pouco 

sobre o cenário da internacionalização da ciência no Brasil e o papel da pesquisa nesse contexto. 

Apresento e debato, ainda, o plano de internacionalização da UFBA, além de focar no 

PPGEFHC, programa de pós-graduação da UFBA que teve a participação de 39 estudantes, 

cujos resultados serão discutidos no capítulo 4.  

 O CAPÍTULO 4, “O uso de inglês como língua da comunicação científica na visão de 

estudantes pesquisadores(as) de pós-graduação em ensino de ciências”, expõe o cerne da 

pesquisa, descrevendo os detalhes, as ações e etapas desenvolvidas para a implementação do 

processo de investigação. Nele, busco sistematizar e analisar os dados produzidos através dos 

instrumentos de pesquisa com os estudantes de pós-graduação em Ensino de Ciências que 

participaram deste estudo, bem como com os coordenadores de pós-graduação de 4 desses 

programas, sendo que uma das coordenadoras foi pessoalmente entrevistada. Ainda consta a 

análise do grupo focal com alguns(algumas) estudantes do PPGEFHC que já experimentaram 

a escrita acadêmica em língua inglesa, fazendo a triangulação dos dados com a entrevista da 

coordenadora do programa e o questionário individual do pró-reitor de pós-graduação da 

UFBA. Os dados serão discutidos com base em estudos de teóricos da área.  

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, busco responder às perguntas da pesquisa e sintetizar 

as conclusões. Procuro refletir também sobre as inquietações dos(as) estudantes pesquisadores 

a respeito da condição atual do inglês como língua da ciência no contexto de 

internacionalização. Busco, ainda, apontar caminhos que fortaleçam as políticas linguísticas de 

divulgação da ciência na Pós-Graduação, levando em consideração a proficiência linguística 

dos pesquisadores em uma perspectiva multirreferencial. As seções finais do trabalho trazem, 

além das referências, os apêndices dos instrumentos utilizados na pesquisa.  
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CAPÍTULO 2- INGLÊS COMO LÍNGUA HEGEMÔNICA INTERNACIONAL ATUAL  

 

 
As a scientist, my duty is to make my work known, be it in French, in English or in 

any other language, In other words, my Science has no language. 

    (ANGÈLINE MARTEL, 2001, p. 50) 

  

 

Em tempos de aceleração do conhecimento, de inovação tecnológica, de multiplicação da 

ciência, de progressão acelerada de todos os setores, diferente de qualquer outro tempo da 

história da humanidade, surge a presença majoritária da língua inglesa no cenário internacional, 

principalmente em função da extensão do poder colonial britânico, que teve seu ápice no final 

do século XIX, e da posição hegemônica dos Estados Unidos como poder econômico no século 

XX e a sua influência  na tecnologia, política, ciência, no fluxo de comunicações vigentes na 

sociedade, cada vez mais complexa e conectada. Certamente, antes de falar inglês, o mundo 

falou latim e francês. Todavia, o movimento cultural de acesso à língua era diferente do atual, 

pois alcançava diretamente a elite intelectual e os que sentiam necessidade de usá-la nos 

negócios. Assim, em tempos de globalização, “em apenas quatro séculos o inglês saiu da 

condição de língua sem importância em 1600, para se transformar no mais influente idioma da 

comunicação internacional do século XXI” (SIQUEIRA, 2008, p. 15). Sendo considerado o 

idioma internacional (CRYSTAL, 1999, 2003;  DEWEY, 2012; 2014; GRADDOL, 1997, 

2006; JENKINS, 2005, 2006a, 2006b; 2007, 2015; 2017; LEFFA, 2002; MCKAY, 2002; 

RAJAGOPALAN, 1997, 1999, 2001, 2005, 2006; SEIDLHOFER, 1994, 2001, 2004, 2006, 

2009; SIQUEIRA, 2008, 2011, 2018),  a língua inglesa tem alcançado a sociedade global e tem 

impactado a vida dos indivíduos numa extensão que não tem paralelo na história humana, 

abrangendo os setores da educação, turismo, negócios, comércio, política, diplomacia, finanças, 

comunicação digital, moda, cultura e também na guerra (O’REGAN, 2014).  

Toda essa dimensão comunicativa tendo o inglês como língua que movimenta as relações 

globais faz com que a preservação do padrão linguístico do falante nativo no uso da língua não 

seja prioritária, principalmente quando se trata de falantes de diferentes línguas que usam o 

inglês a fim de que a comunicação seja estabelecida. No contexto da comunicação que não se 

pauta nos moldes do falante nativo, mas busca estabelecer comunicação intercultural inteligível 

entre os pares, o inglês é considerado, atualmente, a língua franca, a qual não se constitui uma 

variante linguística internacional, mas a comunicação que respeita os falantes de idiomas 

nativos diferentes do inglês. Porém, na escrita acadêmica, os entraves ainda são muitos, pelo 

padrão do gênero textual que requer maior rigor na produção, conforme padrão dos 
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pesquisadores da anglofonia, e é a esse ponto que darei maior atenção, principalmente na análise 

dos dados. 

2.1 O Inglês no mundo 

 

A língua, em toda sua riqueza e complexidade, é a herança que os sujeitos herdam como 

bem precioso que os representa, ultrapassando limites e barreiras, principalmente no cenário 

atual da globalização tecnológica e científica. O inglês, na contemporaneidade, é a “língua dos 

dominantes” (RAJAGOPALAN, 2003), quer no campo político-econômico, quer no campo 

sociolinguístico. Muitos daqueles que não a dominam já sentem a necessidade de apropriar-se 

dela para não se sentirem excluídos frente à globalização que exige, de certa forma, o 

conhecimento dela, principalmente em função das influências desse processo na 

internacionalização da ciência, sobre a qual trataremos adiante. Por outro lado, “se ocorre uma 

consequência previsível no fato de uma língua se tornar global é a questão de que ninguém a 

possui mais18” (CRYSTAL, 2003, p. 2). É uma língua sem dono, uma língua de todos que dela 

se apropriam como veículo de comunicação. 

O status de língua universal deve-se, basicamente, ao uso do inglês em contextos não 

nativos (KACHRU, 1990). Para cada falante nativo de inglês, já existiam três falantes não-

nativos (SIQUEIRA, 2008), embora esse quantitativo seja relativo já que a definição de falante 

fluente é aberta a diferentes interpretações (MCKAY, 2002).  Phillipson (2008) também faz a 

projeção de que um terço da humanidade já teria algum grau de competência em inglês. Se 

nesta estimativa forem incluídos falantes com níveis de menor percepção e fluência, Crystal 

(2000) sugere a existência atualmente de 1,5 bilhão de falantes de inglês como primeira ou 

segunda língua ou, ainda, como língua estrangeira. Conforme Anjos (2019, p. 102), o número 

de falantes hoje tem expressiva ascensão, pois “já é possível afirmar que para cada falante 

nativo do inglês, há 5 novos falantes nascidos em países que não têm o inglês como língua 

oficial. Com a globalização, o acesso ao idioma tem fortalecido um crescente aumento do 

intercâmbio entre as nações, nos negócios, no turismo, no uso da tecnologia, na educação e, 

fundamentalmente, no estudo das ciências, o que tem instigado o crescimento avassalador de 

falantes não nativos que usam o inglês para comunicação internacional. 

                                                 
18 No original: If there is one predictable consequence of a language becoming a global language, it is 

that nobody owns it any more.  
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 De acordo com Rajagopalan (2005, p. 149), o inglês é a “língua da globalização”, pois 

estima-se que “um quarto da população mundial já possui algum conhecimento de língua 

inglesa”. O inglês é a língua global de maior número de trocas científicas. É a língua que, no 

contexto da globalização, “deixa de ser estrangeira, algo que se impõe de fora, para constituir-

se num idioma interno, autóctone à condição de modernidade-mundo” (ORTIZ, 2004, p. 10). 

No contexto de falantes nativos, o mandarim é a língua mais falada do mundo, visto que 

o seu número ultrapassa 870 milhões de pessoas, e por mais 180 milhões como segundo idioma, 

ultrapassando 1,3 bilhão de usuários. Assim, ele ganha em concentração, principalmente por 

ser falado na maior parte do Norte e do Sudoeste da China, alcançando um grande contingente 

populacional. Além da China, a língua é praticada em mais 32 países, a maioria na Ásia. Porém, 

a língua inglesa disputa com o mandarim no número de falantes por sua expansão e abrangência 

em muitos países ao redor do mundo. Em se tratando de posição de falantes nativos, em 

primeiro lugar encontra-se o mandarim, correspondendo a 14,1%19 do total de falantes, e a 

língua inglesa está no 3º lugar, depois do espanhol, correspondendo a 5,52% do total de falantes 

nativos. Esse número avoluma-se quando se refere à quantidade de falantes nativos somada à 

de não nativos, se constituindo a língua mais falada do mundo, como se constata no infográfico 

abaixo. 

                                                 
8 Dados disponíveis em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_l%C3%ADnguas_por_total_de_falantes>. 

Acesso em:  2 nov. 2018. 
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Figura 1. Infográfico das principais línguas faladas no mundo e da quantidade de 

falantes por idioma20.  

 

O espanhol e o francês também são línguas fortes no cenário mundial. Porém, embora o 

francês seja ainda a língua concorrente do inglês nas instituições mundiais, após a Segunda 

Guerra Mundial, vem decaindo, principalmente em fóruns internacionais, embora os franceses 

resistam veementemente à hegemonia da língua inglesa (GRADDOL, 2000, p. 8).  

Atualmente o inglês alcançou o nível de língua internacional, mas no contexto acadêmico, 

em 1900, o domínio científico da língua era do alemão (GORDIN, 2015). Nesse período, 

                                                 
20 Disponível em: https://inglesnarede.com.br/dicas-aos-estudantes-de-ingles/ingles-idioma-mais-falado-no-

mundo-infografico/. Acesso em: 3 out. 2018. 
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segundo o autor, se fizessem um levantamento para saber qual seria a língua da ciência no ano 

de 2000, eles certamente responderiam que não haveria predominância de uma língua, mas que 

as pessoas poderiam optar por três línguas emergentes na época, a saber, francês, alemão ou 

inglês. Apenas no século XX o inglês se tornou progressivamente a língua da comunicação 

científica, substituindo o alemão como a língua internacional da ciência. Para os cientistas hoje, 

a proficiência em inglês é um requisito importante, visto que os novos termos da ciência são 

geralmente escritos em inglês, bem como as publicações científicas de maior impacto na 

literatura universalmente.  

O crescimento global do inglês tem a sua motivação na evolução cultural do Ocidente 

(CRYSTAL, 2003; FORATTINI, 1997). Forattini afirma que, há cerca de trezentos anos, o 

latim ocupava a melhor posição. Mas a história continua: 

 
Ao longo dos oitocentos anos, talvez pela influência do iluminismo setecentista, o 

francês e o alemão disputavam essa preferência. E isso até a primeira metade do 

presente século. Melhor dizendo, até a época da primeira guerra mundial (1914-1918) 

quando, progressivamente foram sendo substituídas pelo inglês, o qual, a partir da 

segunda guerra (1939-1945), assumiu a hegemonia linguística que ostenta até os dias 

atuais. Assim é que, de minoritário no século dezessete, passou hoje a ser o idioma 

internacional por excelência. A bem da verdade, deve-se convir que isso, ao menos 

em boa parte, se deveu ao sucesso das sociedades anglófonas na disputa pelas riquezas 

do mundo. Com efeito, o sucesso idiomático pode ser encarado como resultante das 

conquistas, colonizações e imposições comerciais do Império Britânico, ao longo dos 

dois séculos. Como fator de aceleração desse processo emergiu a liderança mundial 

representada pelo poder militar e tecnológico dos Estados Unidos da América do 

Norte (EUA), culminando nesta segunda metade do século vinte. (FORATTINI, 1997, 

p. 4). 

 

Dessa maneira, o domínio do inglês na ciência e na tecnologia na atualidade deve-se, 

historicamente, mais a razões de evolução econômica do que, propriamente, cultural da 

humanidade (FORATTINI, 1997, p. 4), embora elas não estejam dissociadas. Assim como a 

tecnologia tem se expandido mundo afora, essa língua tem alcançado horizontes nunca antes 

vistos, injetando, nos outros idiomas, palavras e neologismos que são incorporados por estes. 

No Brasil, por exemplo, “clicar”, “plugar”, “deletar”, “lincar”, são exemplos, dentre inúmeros 

outros, de anglicismos utilizados pelos brasileiros, cujos dicionários atualizados já os 

consideram palavras “nossas”. À medida que se pretendeu globalizar a comunicação, a 

linguagem vem sendo modificada. 

É neste e por este novo cenário mundial que as línguas sofrem influências mútuas de 

forma ímpar, revelando, por vezes tantas, um cidadão multilíngue em uma conotação 

nova, que reconhece a ação do intercâmbio social, cultural e econômico na língua de 

um dado povo, como acontece em países da África e em comunidades da União 

Europeia (SILVA REIS, 2006, p. 1920). 
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Rajagopalan (2003b) também reconhece esse cidadão universal emergente como 

multilíngue, capaz de interligar-se a outros povos através do viés linguístico, dando origem ao 

fenômeno chamado de “transnacionalização” da vida cultural e econômica dos envolvidos, 

direta ou indiretamente.  

A língua se torna, portanto, desterritorializada, sem dono, sem pátria, sem a visão fechada 

e fixa de nação (SIQUEIRA, 2011; KRAUSE; RENCWICK apud RAJAGOPALAN, 2003b), 

pois revela-se língua do mundo, “ditada por uma necessidade sócio-econômico-cultural 

globalizada. O ser caracteriza-se, nessa relação, como um ser multilíngue mas, ao mesmo 

tempo, arriscado a não ter língua alguma, uma vez que esse cidadão do mundo não pertenceria 

mais a pátria alguma em específico” (SILVA REIS, 2006, p. 1920). O multilinguismo se 

apresenta como uma ferramenta importante na relação de indivíduos provenientes de diferentes 

culturas e também para a compreensão da extensa diversidade cultural presente no mundo. 

Para Graddol (2006, p. 60), a história de expansão do inglês está convencionalmente 

dividida em três momentos: Inglês antigo, Inglês médio e Inglês moderno. Esta estrutura 

tripartida chama a atenção para eventos específicos da história britânica, especialmente a 

invasão normanda, que anunciou a rápida “normandização” da língua inglesa e, em seguida, a 

expansão do desenvolvimento político, religioso e econômico que favoreceu o surgimento da 

Grã-Bretanha como um moderno estado-nação. Atualmente, segundo Graddol (2006), estamos 

vivendo o quarto período da história do inglês. É o período do inglês global, no qual a língua 

inglesa ocupa o lugar de língua franca e ocorre um novo cenário cultural, linguístico, político e 

econômico no inglês do mundo pós-moderno. 

São muitas as razões que contribuíram para a expansão do inglês no mundo. Crystal 

(2003) apresenta um estudo sistemático sobre algumas dessas razões. O autor destaca duas 

principais causas: (I) histórico-geográfica e (II) sociocultural. A primeira causa trata da 

expansão do idioma pelo mundo quando, entre os séculos XVII e XIX, migrantes levaram a 

língua inglesa para a América, Índia, Austrália e Nova Zelândia e parte da África. O ápice dessa 

expansão se deu no final do século XIX quando o poder colonial britânico ampliou os seus 

domínios com o desenvolvimento de colônias na África e no Pacífico Sul, tendo como 

consequência a expansão do uso da língua, a adoção do inglês como língua oficial ou cooficial, 

quando muitas dessas ex-colônias se tornaram países independentes (MAXWELL, 2005), 

alavancados pela chamada Revolução Industrial. Na primeira metade do século 20, esse império 

de influência política e econômica atingiu seu ápice com uma expansão territorial que alcançava 

20% das terras do planeta. “O império britânico chegou a ficar conhecido como the empire 

where the sun never sets devido à sua vasta abrangência geográfica, provocando uma 
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igualmente vasta disseminação da língua inglesa”21. A partir da Segunda Guerra Mundial, o 

poderio político-militar do EUA e a marcante influência econômica e cultural resultante 

acabaram por solidificar o inglês na posição de padrão das comunicações internacionais. O 

rápido desenvolvimento do transporte aéreo e das tecnologias de telecomunicação nessa época 

favoreceram a expansão da língua. 

No Brasil, o inglês passou a ganhar peso com a mudança do eixo Brasil-Europa, para 

Brasil-Estados Unidos, a partir da crise do café de 1921 (PINTO, 1986). A língua estrangeira 

mais prestigiada na época era o francês. As línguas modernas ainda não eram contempladas nos 

estudos oferecidos pelos jesuítas ou até mesmo após a reforma Pombalina de 1759.  Apenas a 

partir de 1809, D. João VI assina um decreto criando uma cadeira de língua francesa e outra de 

língua inglesa para os estudos primários e secundários, porém, na prática, embora ambas 

devessem ser ensinadas nas escolas, o conhecimento da língua inglesa não era exigido para 

ingressar nas academias, servindo apenas a seus propósitos práticos, para atender o comércio 

estrangeiro, principalmente após a abertura dos portos. Já a língua francesa, grande veiculadora 

das ideologias enciclopedistas e muito mais difundida à época, chegando a ser considerada uma 

língua “universal”, era ensinada com intenções culturais e literárias e seu conhecimento era 

obrigatório para ingresso nos cursos superiores (OLIVEIRA, 1999, p. 21). 

Foi a partir de 1920, quando os Estados Unidos desenvolveram uma ofensiva cultural 

mundial, com um período de grande expansão dos negócios privados, produtos industrializados 

e da comercialização de bens simbólicos, como o rádio e o cinema, que o inglês começou a ter 

mais importância no Brasil. A Fundação Rockfeller, por exemplo, interferiu diretamente na 

implantação do modelo acadêmico norte-americano da USP, financiando pesquisas, 

distribuindo bolsas de estudo e influenciando intelectuais paulistas de peso (RIGHI, 2011, p. 

21). Assim, a língua inglesa começou a ter maior importância no Brasil. Em 1937, ela 

evidenciou maior valor com a fundação do Instituto Brasil-Estados Unidos (IBEU) no Distrito 

Federal, que atuou ativamente em programas de intercâmbio de estudantes e, em 1940, foi 

criado o Office for Coordination of Commercial and Cultural Relations Between the American 

Republics, ambos com vistas “a americanizar o país por vias pacíficas” (TOTA, 2000 apud 

SANTOS, 2007, p. 58). 

Como se vê, era o francês a principal língua da comunicação científica, mas fatores 

históricos e sociais fizeram com que a língua inglesa ocupasse a posição de língua com maior 

número de falantes na contemporaneidade, devido, principalmente, à clara predominância 

                                                 
21 Informação disponível em: <http://hoje.unisul.br/o-impacto-da-internacionalizacao-das-pesquisas>. Acesso em: 

11 nov. 2018. 

http://hoje.unisul.br/o-impacto-da-internacionalizacao-das-pesquisas
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socioeconômica de países como a Inglaterra (principalmente nos séculos precedentes, como 

potência colonizadora) e os Estados Unidos sobre as demais nações do globo, constatando-se  

“no século XX, a presença das corporações multinacionais, as transformações tecnológicas 

(invenção do computador e de uma linguagem informatizada), o peso de uma indústria cultural 

marcada por sua origem norte-americana”(ORTIZ, 2003, p. 28). É por isso que podemos usar 

as palavras de Ortiz (2004, p. 13) quando ele afirma que nenhuma língua “é” franca, mas 

desempenha, em determinados domínios, a “função de ser” franca. A esse respeito, Siqueira 

(2018, p. 96) argumenta que “o avanço do inglês pelo mundo é um fenômeno sui generis, de 

caráter transcultural e que, por conta disso, transcende a concepção tradicional de língua franca, 

flagrantemente anacrônica para um mundo que se enxerga cada vez mais multilíngue”. 

O legado do imperialismo britânico ou americano também se deu em função de as maiores 

instituições utilizarem o inglês para alcançar um maior número de pessoas. Isto inclui o 

parlamento, as agências do governo, as agências civis, leis, grupos religiosos, escolas, 

instituições de ensino superior e o maior número de publicações internacionais. 

A causa sociocultural refere-se à maneira como as pessoas do mundo inteiro usam o inglês 

para interagir social e economicamente, já que este idioma, hoje visto por vários estudiosos 

como desnacionalizado e  desterritorializado (RAJAGOPALAN, 2012b; SIQUEIRA, 2011, 

2018, entre outros) tem alcançado os domínios internacionais da vida política, do mundo dos 

negócios, da comunicação, da educação, da indústria do entretenimento, do turismo e, 

principalmente, da informática (CRYSTAL, 2003; MAXWELL, 2005; ORTIZ, 2004). Como 

bem enfatiza Crystal (2003, p. 30), “o futuro de uma língua parece ser garantido quando muitas 

organizações se interessam por ela”.  

Os fatores políticos internos também são razões para a aceitação de uma língua global, 

como é o exemplo da Índia, onde diferentes grupos étnicos estabelecem diferentes idiomas, 

tornando-se necessária a adoção de uma língua para a comunicação dos diferentes grupos. 

Certamente essa língua sofrerá variações facilmente perceptíveis nos meios de comunicação 

em massa, como rádio, TV e jornais, porém o objetivo primordial é cumprir o seu papel de 

favorecer a comunicação. 

Além dos fatores políticos, Crystal (2003) cita algumas razões econômicas, entre elas, a 

posição política dominante dos EUA, que age como um magnetismo para os negócios no 

comércio internacional, uma vez que as organizações que desejam alcançar o mercado, 

precisam, sob pressão, usar o inglês nas suas negociações. Outro setor forte é a indústria do 

turismo e da propaganda, que praticamente exigem o domínio de inglês, principalmente no caso 
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das empresas multinacionais que desejam estabelecer seus negócios nos países de primeiro 

mundo, falantes de língua inglesa. 

Alguns motivos práticos são ainda pontuados por Crystal (2003), entre eles o uso do 

inglês no controle do tráfego aéreo, bem como na marinha internacional, na política e em 

serviços. Além das razões citadas, a indústria do entretenimento é outro ramo que tem utilizado 

o inglês como língua principal, destacando-se a sua abrangência na música popular 

(principalmente o hip hop), bem como na cultura popular e na propaganda a ela associada. É 

também a língua franca das artes. Jenkins (2014) acrescenta o fato de ser a principal língua da 

transmissão via satélite, dos computadores e vídeo games. Por outro lado, é também a língua 

mais utilizada nas atividades ilegais de alcance internacional, como no tráfico de drogas, na 

pornografia e na guerra. 

Existem ainda as razões intelectuais. A maioria da informação científica, tecnológica e 

acadêmica do mundo está registrada em inglês e “algo em torno de 80 a 90% da divulgação do 

conhecimento científico ocorre em inglês” (RAJAGOPALAN, 2005, p. 149). Desde 1960, vem 

crescendo o uso de inglês como meio de instrução no ensino superior em muitos países, 

principalmente em países onde a língua não é oficial, como meio de atrair estudantes 

estrangeiros e como língua franca escolhida para palestras de ambientes multilíngues 

(CRYSTAL, 2003, p.112). O autor ainda afirma que a busca por informações da história 

ocidental, filosofia, cultura, religião e literatura do Ocidente se dá majoritariamente em inglês 

ou foi traduzida para o inglês. No entanto, há um movimento significativo que vai na contramão 

dessa centralização da ciência em inglês, favorecendo o lugar das línguas não hegemônicas, do 

multilinguismo que rejeita um suposto “dono” na relação entre língua e ciência. 

No contexto de expansão emergente da língua inglesa, não podemos negar a necessidade 

de aprendê-la, mas não devemos concordar com as crenças de superioridade linguística, já que 

não há língua superior a outra, até mesmo porque toda língua representa os sujeitos que dela se 

apropriam na comunicação. As línguas são diferentes e têm peculiaridades inerentes a cada uma 

delas.  

Certamente, a língua inglesa é uma língua que o cenário atual pede para ser incluída ao 

conhecimento do ser humano, contudo, conhecer qualquer outra língua diferente da sua deveria 

fazer parte dos objetivos de todo indivíduo. O predomínio monopolista, seja do inglês, seja de 

qualquer outra língua, implica perda e empobrecimento de possibilidades de expressão, de 

produção criativa, de conhecimentos interculturais, de ciência compartilhada, de oportunidades 

de partilha de experiências ou, até mesmo, de melhor destaque na estrutura social.  
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 A língua não pode ser entendida apenas como objeto de intelecção, mas também como 

instrumento de ação, de poder (BOURDIEU, 2003). Havendo uma língua privilegiada para esta 

circulação, esta impõe a sua força política (RIGHI, 2011, p. 26), porém, não há como defender 

um padrão linguístico já que a língua se insere no repertório de usuários dos mais variados 

backgrounds culturais (SIQUEIRA, 2018). 

Pennycook (2017), no prefácio do livro The cultural politics of English as an 

international language, defende o conhecimento da língua inglesa como uma prática local, não 

como algo estabelecido. Ele questiona as situações onde se adotam práticas radicais para que a 

língua seja aprendida nos padrões do falante nativo, como acontece na Coreia do Sul, onde a 

exigência para se aprender inglês se tornou tão abusiva que ocorre, em alguns casos, até cirurgia 

na língua para melhorar a dicção e se promove o ensino de inglês desde o nascimento da criança 

ou a retirada dela, na fase escolar, para os países onde o inglês é língua nativa. Na verdade, o 

inglês se naturalizou nesse país como a “língua de competitividade global”, fator que exige, da 

parte deles, excelência nos testes de proficiência do idioma. 

 Filipinas e Paquistão são também citados por Pennycook (2017) e Forattini (1997), por 

serem países de acesso à língua inglesa relativamente forte, principalmente em função do 

aumento das oportunidades comerciais nos grandes centros para quem tem o conhecimento da 

língua. A estratégia utilizada pelo governo das Filipinas, na Ásia, foi a de estabelecer no seu 

sistema educacional a distinção entre o que se designa como “disciplinas não étnicas”, como a 

matemática, e as “étnicas”, como as das ciências humanas, no intuito de manter o uso de duas 

línguas oficiais. As primeiras poderiam ser ensinadas em inglês, enquanto as últimas devem ser 

ministradas obrigatoriamente na língua nacional, conhecida como Filipino ou Tagalog. Por 

outro lado, esse movimento modifica a economia local e o sistema educacional, perpetuando 

formas de desigualdade global. 

Kumaravadivelu (2016, p. 68), no artigo The decolonial option of English descreve, 

através de suas próprias experiências como indiano e como professor universitário de indianos, 

as diferenças de tratamento entre falantes nativos e não nativos, no qual valoriza-se menos o 

falante não nativo, principalmente em eventos cujos palestrantes são majoritariamente 

estadunidenses ou britânicos. Nesses espaços, o reconhecimento de sua importância como 

pesquisador surpreende, pelo fato de ele ser indiano. Para o autor, a experiência com os seus 

estudantes evidencia que, até para os que fazem qualificação no exterior, é difícil competirem 

com expatriados dos Estados Unidos e do Reino Unido para conseguirem trabalhar em 

instituições de seu interesse e, quando conseguem emprego, geralmente as condições salariais 
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não são iguais às do expatriados, nem gozam do mesmo respeito e reconhecimento até mesmo 

em suas próprias terras, pois “são tratados como cidadãos de segunda classe em terra nativa22”. 

É inegável o status do inglês como língua internacional, mas não devemos alimentar um 

estado de subalternidade, em que o poder hegemônico subordina os subalternos através de um 

conjunto de políticas, relações sociais, culturais e econômicas que enfraquecem sua vontade de 

exercer autonomia (GRAMSCI, 1971 apud KUMARAVADIVELU, 2016, p. 76). A postura do 

falante não nativo deve ir em direção à descolonização de crenças e atitudes que conduzem à 

prática da automarginalização, partindo da “des(re)construção de discursos e práticas” 

(SIQUEIRA, 2018, p. 96) do grupo dominante. 

 

2.2   Inglês e Globalização 

 

 A globalização é um dos fatores que têm motivado a adoção de uma língua de alcance 

global. O inglês, em função de sua relação de poder, é a língua que foi potencializada pela sua 

proximidade com a globalização, por ser o meio linguístico de maior fluxo que serve como 

ponte entre as pessoas e as suas relações com o mundo (O’REGAN, 2014; GIMENEZ, 2015). 

A dinâmica que movimenta o mundo, as relações sociais, culturais, econômicas e políticas, 

principalmente com forte ajuda da tecnologia, têm relação direta com a língua inglesa e a 

globalização, motivos que nos impedem de conhecer e abordar este fenômeno linguístico em 

sua totalidade (GIMENEZ, 2015; ORTIZ, 2004). Nesse processo, a língua falada por falantes 

multiculturais e, por vezes, multilíngues, tem sofrido transformações decorrentes do próprio 

movimento cultural que envolve os seus usuários em seus contextos de comunicação.  

Enquanto espaço de produção linguística, a globalização: 

é a ampliação do espaço enunciativo de línguas não-só-nacionais. Ou seja, é a 

ampliação do espaço enunciativo de línguas como o Francês, o Alemão e 

principalmente o Inglês. E não se trata do inglês simplesmente. É o inglês enquanto 

língua, primeiramente, dos Estados Unidos. A Língua está marcada por uma geografia 

hierarquizada. Este processo nos dá de um lado a quebra da relação língua/nação [país] 

e de outro o espaço substitui, neste movimento, o tempo, a memória, a história 

(GUIMARÃES, 2001).23 

 

 A globalização é uma realidade que encontra adeptos e grupos de resistência, trazendo, 

portanto, vantagens para uns e desvantagens para outros, principalmente no quesito 

                                                 
22 No original: They are treated as second-class citizens in their native land. 
23 GUIMARÃES, E. História das ideias linguísticas do Brasil. Relatos 07, 2001. Disponível on-line em:  

<http://www.unicamp.br/iel/hil/publica/relatos_07.html#politica>. Acesso em:  7 out. 2018. 

http://www.unicamp.br/iel/hil/publica/relatos_07.html#politica
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comunicação. Aqueles que têm conhecimento da língua conseguem usufruir melhor os 

propósitos desse novo conceito de universo global. Por outro lado, os que não têm tal 

conhecimento, podem se ver limitados quanto à sua participação e intervenção no campo do 

conhecimento e demais setores que requerem comunicação intercultural, visto ser a língua 

inglesa o código padrão mais utilizado na transmissão de mensagens no mundo. 

A relação entre língua inglesa e globalização é bastante notória, como salienta Gimenez 

(2011, p. 49): 

Se mesmo para outras línguas as questões econômicas não são secundárias, no caso 

do inglês, é impossível desconectá-lo da globalização, pois ele viabiliza a mobilidade 

de capital de recursos. Se, por um lado, a globalização favorece a manutenção de uma 

língua franca, por outro, uma língua franca possibilita a globalização. 

 

Língua franca, por definição, é um idioma usado por falantes de línguas maternas 

diferentes e é concebida como “uma forma fluida e dinâmica de criatividade linguística cujo 

significado é negociado na interação social da vida real, ao invés de algo pré-concebido e 

estável24” (WEI, 2016 apud SIQUEIRA, 2018, p. 94).  Na globalização é também notória a 

importância da tecnologia, pois os recursos tecnológicos nos conectam com o mundo em 

questão de segundos. Na verdade, as relações com a língua abrangem todos os setores da 

sociedade, abarcam o setor de altos lucros que envolve a venda de materiais didáticos e 

paradidáticos para seu ensino, discursos produzidos nela e a partir dela, produtos e artefatos 

culturais (roupas, perfumes, músicas, filmes, séries de TV, alimentos, tecnologia, ciência, 

modelos de comportamento e de educação formal) produzidos e/ou associados aos países 

anglófonos – especialmente Estados Unidos e Inglaterra – e a seus falantes (nativos ou não), 

que buscam estar inseridos na cultura globalizada (ARAÚJO, 2009). 

A globalização, por um lado, induz novos temas e práticas de pesquisa, difunde rápida e 

amplamente os resultados e aplicações das investigações, o que reflete nas atitudes dos 

pesquisadores e suas relações com a ciência e a sociedade. Por outro lado, é preciso pensar na 

questão da equidade na distribuição dos benefícios do conhecimento, num mundo injusto, cujo 

valor primeiro é o valor do dinheiro, no qual grande parte do controle social é feito mediante o 

controle do conhecimento, em suas dimensões de produção, distribuição e consumo. Neste 

contexto, a exclusão social, em boa proporção, dá-se mediante a negação do direito e das 

possibilidades de acesso ao conhecimento (SOBRINHO, 2005). Muitos países que 

potencializaram a globalização têm o inglês como língua oficial e muitos trabalhos científicos 

efetuam-se sobretudo sob a forma de projetos interconectados em redes transnacionais.  

                                                 
24 (…) a fluid and dynamic form of linguistic creativity whose meaning is negotiated in real-life social interaction 

as opposed to being given and stable. 
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As políticas científicas e tecnológicas associadas a projetos nacionais e regionais, já 

debilitadas pela evasão de cientistas de alta qualificação, enfraquecem-se ainda mais, 

na razão inversa do fortalecimento dos países de avançada industrialização. Estima-

se que cerca de um milhão e duzentos mil cientistas latino-americanos emigraram para 

os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido nas quatro últimas décadas e se 

incorporaram ao mercado de trabalho desses países. Isso significa que a América 

Latina, que participa somente com cerca de 3,5% da produção da ciência mundial, 

além de privar-se de bons pesquisadores, ainda acaba transferindo aos países mais 

ricos os benefícios de cerca de 20 anos de investimentos na formação de cada cientista. 

Calcula-se que os investimentos na formação de pesquisadores latino-americanos que 

migraram para os países ricos nas últimas quatro décadas totalizam algo como 30 

bilhões de dólares (SOBRINHO, 2005, p. 170).  

 

 O Brasil se encontra entre os países que enviaram estudantes para o exterior para serem 

pesquisadores e para obterem proficiência na língua através do Programa Ciências sem 

Fronteiras (CsF), hoje, infelizmente, já extinto. Uma política de intercâmbio internacional com 

critérios baseados nos atributos e nos talentos pessoais não se torna suficientemente justa numa 

sociedade onde as desigualdades sociais, raciais e de gênero são latentes (BARBOSA, 1999).  

A ausência de conhecimento em língua inglesa foi um dos fatores que causou desigualdade e 

exclusão, pois “ao justificar a seleção ao CsF pela meritocracia, o Estado transferiu para os 

estudantes a competência do ingresso, eximindo-se das responsabilidades históricas que ajudam 

a explicar as desigualdades no sistema educacional brasileiro” (BORGES, GARCIA-FILICE, 

2016, p. 85). O CsF deixou essa questão em evidência ao se deparar com dificuldades para 

cumprir a meta de 101 mil bolsas, em decorrência da hegemonia de países anglófonos na 

recepção dos bolsistas e da baixa proficiência em língua inglesa por muitos desses estudantes 

(BRASIL, 2011). 

Moita Lopes (2008), em seu artigo “Inglês e globalização em uma epistemologia de 

fronteira: ideologia linguística para tempos híbridos” conta que participou de um Congresso 

Internacional e Interdisciplinar na Espanha, em setembro de 2005, que só admitia o uso de 

inglês em todas as seções. Neste evento houve uma reunião setorial com cerca de 40 

participantes brasileiros que não poderiam escolher outra língua para se apresentar, ficando em 

desvantagem em relação aos falantes de países anglófonos. Para o autor, não há como fugir, “a 

língua globalizada do conhecimento é o inglês”, gerando “a crença absurda [de organizadores 

de eventos, como esse] que conhecimento não formulado em inglês não vale a pena, 

marginalizando vastos contingentes de pesquisadores no mundo” (MOITA LOPES, 2008, p. 

311). A língua da globalização representa uma das grandes fontes de renda para a Inglaterra e 

para outros países. Na Inglaterra, por exemplo, os lucros diretos relacionados ao ensino de 

inglês alcançam quase 1bilhão e 300 milhões de libras e aqueles referentes a exportações de 
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itens relacionados, no campo educacional, totalizam 10 bilhões de libras por ano (KINOCK, 

2006). Trata-se não somente de “uma língua que ajudou e ajuda a construir um império, mas 

que é, de fato, um império em si mesma” (MOITA LOPES, 2005, p. 315). 

Certamente é preciso se contrapor a esse império para que ele não se fortaleça ainda mais. 

Não no sentido de nos negarmos a conhecer a língua, mas em relação a nos contrapormos aos 

ideais imperialistas de subalternidade. No Brasil, somos muito marcados pela colonialidade25 e 

temos perpetuado o processo de padronização até mesmo em nossa língua, embora os debates 

na área de linguagem nos mostrem que é possível nos desprendermos de matrizes coloniais 

administradas e transformadas ao longo dos anos. Os estudos sobre o uso de inglês na atualidade 

nos despertam a romper com a episteme do falante nativo e a defender a pluriversalidade 

decolonial pensada fora e nas fronteiras e frestas do pensamento hegemônico (MIGNOLO; 

WALSH, 2018).  

2.3  Que inglês é esse? As facetas do inglês na contemporaneidade 

 

 A língua inglesa, em função da globalização e da sua posição de poder no mundo, como 

já mencionado, adentrou as portas das escolas como língua a ser aprendida, em quase todo o 

planeta, principalmente no Ocidente. Porém, ela vem se apresentando em várias facetas, em 

nomenclaturas que representam as diferentes leituras da disseminação avassaladora do inglês 

no globo terrestre. Para Rajagopalan (2012b, p. 375), a escolha do nome para o fenômeno que 

envolve a língua inglesa realmente importa, pois cada nome carrega uma nova representação 

do fenômeno em perspectivas que diferem umas das outras. Desta feita, o autor postula: 

A razão pela qual eu acho que a escolha do nome é importante é que toda denominação 

é na verdade uma representação diferente do fenômeno que procura designar. Esta 

representação é retratada de uma perspectiva diferente e, muitas vezes, singular e capta 

uma atitude distinta e particular. E, mais importante, projeta uma imagem diferente do 

objeto que tenta descrever ou do produto que pretende promover. A denominação é 

como o vestuário; representa o homem (RAJAGOPALAN, 2012b, p. 376).26 

 

                                                 
25 Restrepo e Rojas (2012) definem a colonialidade como um fenômeno histórico complexo que se estende para 

além do colonialismo, referindo-se a um padrão de relações de poder que opera pela naturalização de hierarquias 

territoriais, raciais, culturais, de gênero e epistêmicas, possibilitando a reprodução das relações de dominação, o 

que garante a exploração de uns seres humanos sobre outros e subalterniza os conhecimentos e as formas de vida 

do grupo que é explorado e nominado.  
26 No original: The reason why I think the choice of the name matters a good deal is that, as it happens, every 

appellation is actually a different representation of the phenomenon it seeks to designate and portrays it from a 

different and often singular perspective and captures a distinct and distinctive attitude to it. And, most importantly, 

it projects a different image of the object it attempts to describe or the product it seeks to promote. Appellation is 

like the apparel; it proclaims the man.  
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 No cenário atual, os estudos relacionados à expansão e ao alcance da língua inglesa têm 

ainda favorecido muitas pesquisas na área que buscam explicar esse novo fenômeno linguístico, 

levando ao surgimento de várias terminologias. Em concordância com Erling (2005, p. 40), o 

escritor Rajagopalan (2012b, p. 382) compreende que os diferentes nomes usados para se referir 

ao inglês em contextos específicos existem pelo interesse em configurar uma nova ideologia e 

refletir melhor a realidade que nos cerca. Contudo, Erling (2005) ressalta: 

[...] mais importante do que encontrar um nome apropriado para o fenômeno é garantir 

que os profissionais do ensino da língua inglesa do mundo distanciem a sua prática de 

uma ideologia que privilegie as variedades do falante nativo (círculo interno). A 

língua deve ser ensinada como um meio de comunicação intercultural, de análise 

crítica e até mesmo, se necessário, de resistência (ERLING, 2005, p. 43)27. 

 

 Ainda que algumas definições sejam complexas e variem de acordo com a área de 

interesse de quem as estuda, elas são deveras importantes, pois caracterizam as posições 

socioculturais dos estudiosos que as criam e as usam e podem nos dizer muito sobre o fenômeno 

em que a língua inglesa se insere (MCARTHUR, 1999, p. 397) a partir de diferentes 

perspectivas. Bordini e Gimenez (2014) as apresentam de forma resumida, conforme as suas 

nomenclaturas relacionadas ao ensino e aprendizagem da língua: a) inglês como língua nativa 

(ELN - English as a Native Language) para os países onde a língua inglesa é a primeira língua; 

inglês como segunda língua (ESL- English as a Second Language) para se referir aos falantes 

dos países do Círculo Externo28, adotada por Kachru (1985); e inglês como língua estrangeira   

(EFL - English as a Foreign Language) em países do Círculo em expansão. 

 Rajagopalan (2012b, p. 376, 377), ao falar sobre a importância do nome para cada 

contexto de pesquisa, detalha melhor as muitas nomenclaturas referentes ao fenômeno, de 

acordo com o pesquisador e as situações de uso da língua. De um modo geral, ainda que algumas 

definições se assemelhem e até se confundem, os estudos focam mais no Inglês como Língua 

Internacional (MCKAY, 2002; LLURDA, 2004, SIQUEIRA, 2010, 2018); Inglês como Língua 

Mundial  (PAKIR, 2009), Inglês como Língua Global (CRYSTAL 2003; DAVIDSON, 2007), 

os “ingleses” globais ou World Englishes (WEs)  (KACHRU,1985, 1994; PENNYCOOK, 

                                                 
27 No original: More important than finding an appropriate name for English is ensuring that ELT professionals 

around the world move their practice away from an ideology that privileges L1 (‘inner circle’) varieties. The 

language must be taught as a means of intercultural communication, critical analysis and indeed, where necessary, 

resistance. 
28 O linguista americano Braj Kachru (CRYSTAL, 2003, p. 60) utilizou a figura de três círculos concêntricos para 

ilustrar como a língua inglesa assumiu a característica de uma língua global: a) O círculo interno (inner circle) 

refere-se aos países onde o inglês é a primeira língua (e.g. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, 

Austrália, Nova Zelândia); b) O círculo externo (outer circle) ou estendido (extended circle) corresponde aos 

países onde a língua inglesa desempenha o papel de uma segunda língua, num ambiente multilingual (e.g. 

Singapura, Índia, Filipinas); c) O círculo em expansão (expanding ou extending circle) corresponde aos países que 

reconhecem o papel do inglês como língua internacional, porém dentro de suas fronteiras ele é ensinado como 

língua estrangeira, sem um status especial ou diferenciado (e.g. China, Japão, Brasil). 
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2007; CANAGARAJAH, 2006b), Inglês como Língua Franca  (JENKINS 2006a; 2007, 2014, 

2017; SEIDLHOFER 2001, 2004, 2005, 2011; CANAGARAJAH 2006a; DEWEY 2007); ou 

World English (WE) (RAJAGOPALAN, 2004).  

 Assim, cada nomenclatura tem uma peculiaridade. Mc Arthur (2001c, p. 401) explica: 

[...] parece que se alguém está apontando para o geral, o familiar, o estabelecido e 

abrangente, então o Inglês Mundial (WE) seria a escolha. Se for escolher um termo mais 

elevado no qual se deseja que haja um pedigree igualitário, boas intenções sociais e uma 

sugestão de padronização, então Inglês Internacional é a melhor escolha. E se alguém 

está a bordo no comboio do mercado ou quer focar na aldeia universal de McLuhan ou 

fugir do autoritarismo moderado do mundo e recuar os ecos socialistas de alcance 

internacional, então será inglês global29 (MC ARTHUR, 2001c, p. 401). 

 

Nos estudos de Mc Arthur, no trecho citado, o ILF ainda não era ponto de pauta de 

muitos pesquisadores, sendo essa a visão particular desse autor. Nessa perspectiva, irei elencar, 

em breves palavras, algumas definições das nomenclaturas que se referem ao fenômeno em que 

o inglês se insere na atualidade: 

2.3.1 World English (WE) 

 

  O termo World English é um termo um pouco antigo. Conforme Tom McArthur (1999, 

p. 397-397), no ano de 1968, publicou um artigo na temática, porém, se tratava do inglês falado 

no mundo inteiro, sem dar a devida atenção às variantes da língua inglesa. Em 1992, o termo já 

apareceu no Oxford Companion to the English Language, escrito “world” com letra minúscula 

e significava "um termo cada vez mais comum para o Inglês como a língua do mundo".30 Em 

seguida, segundo este autor, o termo já apareceu no New Shorter Oxford English Dictionary, 

desta feita com “W” maiúsculo, como “[...] uma variedade ou características fundamentais do 

Inglês considerado como padrão ou aceitável onde o Inglês é falado”.  

Para Rajagopalan (2004, 2010), o movimento cultural do World English (WE) difere da 

visão de McArthur, pois discute fortemente as diversas variedades de inglês e o percebe como 

uma língua policêntrica. No artigo The concept of ‘World English’ and its implications for ELT, 

publicado em 2004, Rajagopalan define o WE como um fenômeno linguístico totalmente sui 

generis, que, se examinado detalhadamente, vai se mostrar como uma miscelânea de dialetos e 

sotaques em diferentes estágios de nativização. O autor chega a compará-lo a um jogo cujas 

                                                 
29 So, it would appear that if one is aiming at the general, the familiar, the established, and the comprehensive, 

then World English is the choice. If a loftier term with an egalitarian pedigree, good social intentions, and a 

suggestion of standardness is desired, then International English is the choice. And if one has climbed on board 

the free-market bandwagon or wants to focus on McLuhan’s universal village or wants to get away from the mild 

authoritarianism of world and the receding socialist echoes of international, then it will be global (MCARTHUR, 

2001c, p. 401). 
30 No original: An increasingly common term for English as a world language.   
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regras podem ser revisadas e modificadas à medida que elas vão sendo definidas no jogo. No 

tocante à dificuldade de compreender melhor o WE, o mesmo pesquisador explica, no artigo 

“O World English – um fenômeno muito mal compreendido”, que o “principal empecilho em 

nosso caminho para uma compreensão do WE está no nosso próprio modo de conceituar o que 

vem a ser uma língua” (RAJAGOPALAN, 2011,  p. 47). 

Quanto à escolha do termo World English no singular, Rajagopalan (2012a, p. 49) 

explica que ele está “[...] mais interessado em conhecer como os diferentes ‘Ingleses’ se 

comunicam uns com os outros, do que saber como eles seguem caminhos aparentemente 

divergentes”31. Para o autor, o termo no singular “[...] enfatiza a unidade da língua”, diferente 

do termo no plural World Englishes que “[...] chama a atenção para as diferenças” 

(RAJAGOPALAN, 2012b, p. 386). Todavia, o autor salienta que ambas as terminologias são 

importantes e válidas, o que depende de qual aspecto do fenômeno se quer destacar 

(RAJAGOPALAN, 2011, p. 485). Portanto, o WE não se trata de uma forma infantil de falar 

inglês, não tem dono, não pode ser compreendido de forma monocêntrica e nem é um fenômeno 

passageiro (p. 47-55).  

2.3.2 World Englishes (WEs) 

 

Em relação ao termo no plural World Englishes (WEs), em 1985, Kachru e Smith já o 

apontavam como “uma ideia nova, um credo novo”, em função das muitas variedades de 

pronúncia, de acordo com a realidade de cada falante em todo mundo: 

 

[...] a variação funcional e formal da língua, e sua aculturação internacional, por 

exemplo, na África Ocidental, na África do Sul, na África Oriental, na Ásia do Sul, 

no Sudeste da Ásia, nas Índias Ocidentais, nas Filipinas, e nos tradicionais países que 

utilizam o Inglês: os EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, e Nova Zelândia. A língua 

agora pertence àqueles que a usam como primeira língua, e para aqueles que a usam 

como língua adicional, seja em sua forma padrão ou em suas formas localizadas 

(KACHRU; SMITH, 1985, p. 210)32. 

 

Antes de avançarmos no estudo sobre WEs, é importante revisarmos os três círculos que 

Kachru (1985, p.12) usou para representar a diversidade dos falantes de inglês no mundo e sua 

                                                 
31 No original: […] more interested in finding out how these different ‘Englishes’ communicate to one another, 

rather than how they go their apparently divergent ways. 
32 “Englishes” symbolizes the functional and formal variation in the language, and its international acculturation, 

for example, in West Africa, in Southern Africa, in East Africa, in South Asia, in Southeast Asia, in the West Indies, 

in the Philippines, and in the traditional English-using countries: the USA, the UK, Australia, Canada, and New 

Zealand. The language now belongs to those who use it as their first language, and to those who use it as an 

additional language, whether in its standard form or in its localized forms.   
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interlinguagem, visão que o motivou a esse estudo. O seu enfoque foi no contexto histórico do 

inglês, o status da língua e as suas funções em várias regiões. O gráfico de Kachru (CRYSTAL, 

2003, Figura 1) contém: o Círculo Interno (Inner Circle), considerado o menor (320-380 

milhões de falantes), que se localiza bem no centro do gráfico; o Círculo Externo (Outer Circle), 

logo após o círculo menor (300-500 milhões), e o Círculo em Expansão (Expanding Circle), o 

último e maior círculo (500-1000 milhões). No círculo interno estão os falantes nativos de 

inglês, os quais criam as normas linguísticas do idioma (norm-providing), conforme Jenkins 

(2009), no qual estão os americanos, australianos, britânicos, canadenses, etc. No círculo 

seguinte (Outer circle) estão os falantes de inglês como segunda língua (Índia, Singapura, 

alguns países da África como Quênia, Ruanda, Namíbia, África do Sul, por exemplo), os quais 

utilizam a língua inglesa para estabelecer comunicação que atenda às necessidades regionais e 

até globais. Jenkins, (2009) o reconhece como ‘norm-developing’. O terceiro círculo concentra 

a maioria dos falantes de inglês, atingindo quase todo o restante do mundo (Brasil, China, 

Turquia, Rússia, etc.). Nesse círculo, o inglês não é a língua oficial, mas uma língua estrangeira 

estudada na maioria das escolas, passando por um movimento de compreensão do fenômeno 

que a entende como língua franca global e importante nos negócios, na ciência, na tecnologia e 

na educação. Jenkins (2009) o interpreta como ‘norm-dependent’ (são dependentes das 

normas). Crystal (2003) inseriu o número aproximado de falantes no círculo de Kachru (1985), 

aproximando-o da nossa realidade, na qual os números têm se expandido cada vez mais. Para 

Jenkins (2009), o modelo de expansão proposto por Kachru tem sido o mais influente nos 

estudos da área. 

Figura 2- Representação dos círculos concêntricos sugeridos por Kachru (1985)

 

Fonte: KACHRU, 1997, p.213. 



63  

 

Figura 3: Representação dos círculos concêntricos e números de falantes 

 

Fonte: Kachru (1985), modificado por Crystal (2003, p.61). 

 

Como podemos ver, os círculos de Kachru (1985) não se esgotam  por causa das 

características mundiais de mobilidade de seus falantes, visto que cabem, nos três círculos, 

representações dos falantes de inglês do mundo inteiro que podem estabelecer comunicação 

intercultural através de um mesmo idioma, sendo o expanding circle o que mais cresce em 

número de interlocutores dessa língua, Ainda em relação aos círculos concêntricos de Kachru, 

Jenkins (2009, p. 20-21) faz algumas considerações a partir de alguns estudiosos da área: 

- O modelo é baseado em aspectos geográficos e históricos em vez de como os falantes 

geralmente se identificam com a língua e a utilizam. Alguns falantes do círculo externo, por 

exemplo, podem falar o inglês como sua primeira língua e, até mesmo, a única, ou usá-la para 

comunicação com nativos e não nativos com diferentes propósitos; 

-  Há sempre uma zona de indefinição entre o círculo externo e o interno, sendo que em 

alguns países, no primeiro círculo, o inglês pode ser utilizado por muitas pessoas como a 

primeira língua e não apenas como uma língua oficial; 

- Também existe uma área crescente de indefinição entre o círculo externo e o círculo 

em expansão, onde aproximadamente 20 (vinte) países estão em movimento de transição do 

status de Inglês como língua Estrangeira (ILE) para Inglês como Segunda Língua(ISL), como, 

por exemplo, Argentina, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, entre outros. 

- Muitos falantes pelo mundo crescem bilíngues ou multilíngues, utilizando as diferentes 

línguas para exercer funções diversas na sua vida diária; 
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- Existe uma dificuldade em utilizar o modelo para definir os falantes de acordo com a 

proficiência na língua inglesa. 

- O modelo implica que existe uma situação uniforme para todos os países dentro de um 

mesmo círculo, o que não é verdade. 

-  O termo Inner Circle implica que os falantes de países nativos são centrais, quando, 

na verdade, a sua influência mundo a fora está em declínio. 

Assim, não se esgotam os debates em torno dos três círculos do inglês do mundo e as 

suas relações com os falantes de inglês. Quanto ao termo World Englishes (WE33), os estudiosos 

Bayyurt e Sifakis (2017, p. 3) afirmam que ele mostra a importância e o status da língua inglesa 

em diferentes domínios do globo terrestre”34. Porém, há controvérsias no debate sobre World 

Englishes em vários contextos e usos da língua. Quirk (1990) por seu um purista defensor das 

normas do falante nativo, tem uma visão diferente de Kachru (1985). Para ele, especialmente 

nos países do Círculo Externo, as variedades de inglês são apenas variedades de interferência. 

O autor defende o ensino de inglês com foco nas normas do falante nativo e sugere que haja 

empenho para que se mantenha um padrão comum no uso de Inglês, tanto por parte dos falantes 

do círculo interno, quanto nos demais círculos. Quirk (1990) defende, inclusive, um padrão da 

língua na escrita e na comunicação oral, no objetivo de se normatizar o uso do inglês em 

diferentes contextos e estabelecer a comunicação em nível internacional, visão criticada por 

muitos estudiosos e, certamente, impossível no contexto atual da língua inglesa. 

Por outro lado, para Kachru (1985), tais normas, como atos de fala e registros, são 

irrelevantes para a realidade sociolinguística na qual os membros do círculo externo usam o 

inglês. Na verdade, o autor acredita na importância do reconhecimento da variedade de normas 

e que esse conhecimento não leva a uma falta de inteligibilidade entre os diferentes usuários de 

Inglês, como postula Quirk (1990). Conforme Kachru (1985), é importante desafiar as noções 

tradicionais de padronização e modelos, pois elas tendem a ser relacionadas apenas a usuários 

do Círculo Interno: 

[...] a difusão global do inglês tomou um rumo interessante: os falantes nativos dessa 

língua parecem ter perdido a prerrogativa exclusiva de controlar sua padronização; na 

verdade, se as estatísticas atuais são alguma indicação, elas se tornaram a minoria. 

Este fato sociolinguístico deve ser aceito e ter a sua importância reconhecida. O que 

precisamos agora são novos paradigmas e perspectivas para a pesquisa linguística e 

                                                 
33 Estes autores não acrescentam o “s”, indicando o plural na sigla, embora ao escreverem usem a palavra no plural, 

World Englishes”. Como o autor Rajagopalan (2004, 2010) diferencia “World English” (WE) de “World 

Englishes” (WEs), preferi fazer a explicação dos termos de forma separada. 
34 No original: The term ‘World Englishes’ (WE) shows the central role and status of English in different domains 

around the globe. 
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pedagógica e para a compreensão da criatividade linguística em situações 

multilíngues entre culturas (KACHRU, 1985, p. 30)35. 

 

No livro “The speaking tree: A medium of plural canons”, publicado em 1994, Kachru 

reafirma que o conceito de WEs foi criado para assimilar o pluralismo e a variação regional e 

intercultural que existem entre as variedades do inglês no mundo, os ingleses nativizados, e as 

distintas identidades dessas variedades. Na concepção do autor: 

O conceito de ‘World Englishes’ demanda que comecemos com uma distinção entre 

o Inglês como um meio e inglês como um repertório do pluralismo cultural; um refere-

se à forma de linguagem, e o outro para a sua função, o seu conteúdo. Ele é o meio 

que é concebido e organizado por culturas múltiplas – ou convenções cross-culturais 

(KACHRU, 1994, p. 6-7)36. 

 

Fazendo um paralelo com o ILF, o qual abordaremos de forma mais detalhada 

posteriormente, os termos ILF e WEs são os mais utilizados hoje para fins de estudo. Jennifer 

Jenkins, pesquisadora do ILF, manifestou, em 2006, algumas restrições quanto ao termo WE 

por, segundo a autora, referir-se às muitas variedades indigenized (existente em um lugar ou 

país, em vez de chegar de outro lugar) de inglês em seus contextos locais de uso. Rajagopalan 

(2012b, p. 377), em seu artigo “World English or World Englishes? Does it make any 

difference?”, afirma que muitos defensores do WE discordam da opinião de Jenkins, 

principalmente porque Jenkins se refere apenas a variedades indigenizadas de inglês 

(excluindo, em outras palavras, as chamadas variedades “nativas”). Para o autor, possivelmente, 

nem todas as pessoas que usam o termo WEs se referem apenas a essas variedades. Jenkins 

(2006b), portanto, foca na comunicação intercultural em uma visão pluricêntrica, baseada em 

normas locais, sem apego às normas de fala dos nativos do círculo interno, como os americanos 

e britânicos (JENKINS, 2006b, p. 160). Embora ocorram diferentes debates entre os 

Paradigmas ILF e WE por parte dos seus defensores quanto ao termo, Rajagopalan (2012) 

apresenta duas questões-chave sobre as quais há discordância não trivial: “Primeiro, ocorre o 

questionamento se há ou não espaço para as conhecidas e antigas variedades do "falante nativo" 

de inglês no novo esquema de coisas. Em segundo lugar, há a questão se é ou não necessário 

postular um núcleo comum aos diferentes ingleses ou variedades defendido pelo uso da língua 

franca” (RAJAGOPALAN, 2012, p. 379). 

                                                 
35 No original: the global diffusion of English has taken an interesting turn: the native speakers of this language 

seem to have lost the exclusive prerogative to control its standardization; in fact, if current statistics are any 

indication, they have become a minority. This sociolinguistics fact must be accepted and its implication recognized. 

What we need now are new paradigms and perspectives for linguistics and pedagogical research and for 

understanding the linguistic creativity in multilingual situations across cultures. 
36 No original: The concept “world Englishes” demands that we begin with a distinction between English as a 

medium and English as a repertoire of cultural pluralism: one refers to the form of Language, and the other to its 

function, its content. It is the medium that is designed and organized for multiple cultural–or–cross-cultural–

conventions. 
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2.3.3 Inglês como língua global (ILG) 

 

 O termo Inglês como Língua Global (ILG) surgiu na primeira década do século XXI. 

Para Crystal (1997, p. 2), uma língua alcança o status de língua global quando desenvolve um 

papel especial que é reconhecido em todos os países. O sentido de ILG é também o de ILI, pois 

ao se referir dessa forma, entende-se a língua em sua dimensão internacional, alcançando 

falantes do globo terrestre em sua quase totalidade, embora haja bastante resistência em relação 

a esse movimento linguístico que envolve WEs e muitos estudos sobre o passado, o presente e 

o futuro desse idioma.  Para Crystal (2003), as razões para a ascensão dessa língua variam entre 

as mais improváveis, como o argumento de que a língua é atrativa de aprender por ser 

considerada “fácil” gramática e lexicalmente, ou seja, pelos fatores linguísticos intrínsecos, 

como vocabulário, gramática, pronúncia, razão refutada pelo autor, tendo como exemplo o 

latim, língua considerada difícil gramaticalmente por muitas pessoas, mas que já obteve grande 

influência na ciência. As razões explícitas ou externas à língua em si, conforme Crystal (2003) 

são as que justificam o uso do inglês como língua global. Todas as razões estão relacionadas ao 

“poder” das pessoas que a usam em vários contextos da política, da economia, da tecnologia e 

da cultura, em diferentes épocas. O poder político se evidencia na forma que o colonialismo 

trouxe o inglês ao mundo a partir do século XVI. O poder tecnológico foi evidenciado 

principalmente a partir da Revolução Industrial, nos séculos XVII e XVIII, quando o inglês 

começou a se tornar a língua da ciência. O poder econômico dos Estados Unidos e Inglaterra 

também cresceu rapidamente no século XIX, aumentando de forma significativa o número de 

falantes de inglês. No século XX, a influência americana revelou poder cultural em várias 

esferas nas quais o idioma cresceu rapidamente: cinema, educação e comunicação, política, 

economia, música popular, viagens e turismo, atraindo a adoção do ILG como meio de 

comunicação por razões internas e externas (p.157). Para o autor, o inglês estava na hora certa 

e no momento certo nesses acontecimentos de 400 anos para cá. 

 

2.3.4 Inglês como Língua Franca (ILF) 

 

O Inglês como Língua Franca37 (ILF) não é um termo tão recente. O primeiro uso do 

termo ocorreu nos anos de 1980 por dois estudiosos alemães: Hullen (1982) e Knapp (1985, 

                                                 
37 A princípio, a pesquisa era voltada ao uso do inglês como língua franca (ILF) da ciência, depois focamos no uso 

do inglês como língua atual internacional da ciência. Em função do primeiro planejamento para essa pesquisa, os 

questionários foram aplicados aos estudantes com a terminologia ILF. Neles, o termo foi explicado, porém, 
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apud JENKINS, 2017, p. 3). Knapp (1985) usou o termo mais direcionado para o ensino de 

língua inglesa, porém, já pontuou a necessidade de se fazer estudos empíricos na área. Ele foi 

o primeiro a diferenciar o inglês como língua estrangeira (ILE) do inglês como língua franca 

(ILF) e foi o primeiro a destacar a necessidade de negociar as diferenças no ensino de inglês. 

Entre os anos 1980 e 1990, Smith fez um estudo sobre o fenômeno, mas não o chamou de língua 

franca. Os seus estudos foram acerca do “English as an international auxiliary language” 

(1976) e do “English as an international language” (1983).  

O termo língua franca também já fora usado para se referir a uma variedade linguística 

falada no sudeste da região mediterrânea entre os séculos XV e XIX que, de acordo com Knapp 

e Meierkord (2002, p. 9), era “um pidgin38, provavelmente baseado em alguns dialetos italianos 

antigos e que incluía elementos de espanhol, francês, português, árabe, turco, grego e persa”. 

Para Gimenez: 

embora o ILF não seja um pidgin, sua natureza híbrida pode ser comparada aos usos 

contemporâneos do inglês, que exerce uma série de funções em diferentes contextos e 

protagoniza um papel distinto das demais línguas no contexto da globalização. 

(GIMENEZ, 2015, p. 78).   

 

O ILF se caracteriza pelo uso crescente da língua inglesa em encontros interculturais, 

nos quais os interagentes, oriundos de múltiplas realidades sociolinguísticas, recorrem a ela 

para atingir seus propósitos comunicativos. Assim, “nos contextos internacionais onde falantes 

de diferentes línguas maternas interagem, o inglês funciona como uma língua franca” 

(GIMENEZ, 2015, p. 76). Essa interação entre falantes carrega em si as especificidades de seus 

sujeitos na comunicação, não havendo neutralidade nem atemporalidade, nem se trata de um 

“fetichismo” ou “falsa consciência” como parece ser a interpretação de críticos do ILF, como 

O´Regan (2014). 

 A concepção de franquia remete ao próprio significado da palavra, indicando “acesso 

irrestrito”, “entrada franca”, “ausência de limites ao acesso” e, em se tratando de “língua 

franca”, subentende-se como “qualquer uso de inglês por falantes de diferentes primeiras 

línguas para os quais o inglês é o meio de comunicação escolhido e geralmente a única opção” 

(SEIDLHOFER, 2011, p. 9)39. Nesse contexto, as interações em inglês não tomam como 

referência os falantes nativos, mas o alcance dos propósitos para os quais se estabelece a 

                                                 
percebe-se que as respostas dos participantes se referem ao uso do inglês como língua de maior status atual e não 

na perspectiva de ILF. Esses dados também permitiram maior coerência com a temática do estudo em questão.  
38 Pidgin: Língua originada do contato entre falantes de línguas diferentes e que serve como segunda língua para 

fins específicos, especialmente comerciais (Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, de Paulo Geiger, 

2011, p. 1065) 
39 No original: any use of English among speakers of different first languages for whom English is the 

communicative medium of choice, and often the only option. 
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comunicação.  Graddol (1997, p. 10), afirmou há pouco tempo que “os falantes nativos de inglês 

podem sentir que a língua pertence a eles, mas são os falantes de inglês como segunda língua 

ou língua estrangeira que iriam determinar o seu futuro”. 

O termo língua franca, embora utilizado há séculos, apenas recentemente, vem sendo 

considerado um campo de estudo para muitos pesquisadores. Cogo e Dewey (2012, p. 11) 

apresentam três maneiras de se definir ILF: a) em termos de seus contextos de uso, em que é 

usado como principal língua de contato; b) em termos de sua função, como meio de 

comunicação por falantes de diferentes línguas maternas em tais contextos; e c) como um 

paradigma de pesquisa emergente e como novo campo de pesquisa sociolinguística.   

  Para Pedersen (2015, p. 9): 

 

O objetivo dos falantes do ILF é usar a língua inglesa para estabelecer comunicação em 

que haja inteligibilidade mútua com a pessoa ou as pessoas com quem se comunicam. 

Os falantes do ILF não falam fluentemente inglês nativo ou com um sotaque dos países 

dos falantes nativos, mas têm sua própria forma de falar.40 

 

 O ILF se tornou uma entidade autônoma, pois está nas pessoas e se estabelece na 

comunicação. Não há normas ou regras específicas a serem seguidas, não há dono ou território 

particular, os donos são os seus usuários.  Podemos dizer que o ILF tem vida própria, pois: 

“parte de um princípio independente a um grau considerável das normas estabelecidas por seus 

usuários nativos, e é isto que precisa ser reconhecido” (SEIDLHOFER, 2011, p. 8).  

Se a comunicação busca a inteligibilidade mútua, então as normas do falante nativo não 

são tão importantes. Assim, o ILF tem mais liberdade para se desenvolver por conta própria 

(JENKINS, 2007; PEDERSEN, 2015; SIQUEIRA, 2011). Na verdade, “a propriedade (ou seja, 

o poder de adaptação e mudança) de qualquer idioma, [...] cabe às pessoas que o usam41” 

(BRUMFIT, 2001, p. 116), pois são elas que movimentam o idioma, que põem as suas 

impressões, que se inserem no discurso, que buscam fazer a sua comunicação.  

E como lidar com as variedades linguísticas? Canagarajah (2013, p. 12) argumenta que 

elas fazem parte do sucesso da comunicação num mundo global, sendo, no entanto, possível 

“modificar, se apropriar e renegociar as normas de variedades dominantes” a partir do 

desenvolvimento de uma competência performática que permite que indivíduos lidem com 

“normas de linguagem plurais e recursos semióticos móveis” (p. 173) 

                                                 
40 No original: The goal for ELF speakers is to use the English language for communicative purposes with a mutual 

intelligibility with the person or peers they are communicating with. ELF speakers do not speak fluent native 

English or with an accent from the NS countries, but with their own idiolect.  
41 No original: the ownership (by which I mean the power to adapt and change) of any language in effect rests 

with the people who use it. 
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 É nesse sentido que o “ILF não é mais visto como uma variedade, mas como um 

conjunto de práticas. O objetivo da pesquisa sobre o ILF não é identificar características 

comuns, mas salientar as estratégias pragmáticas adotadas pelos falantes” (COGO, 2012, p. 99). 

Importa estabelecer comunicação com o respeito às diferenças, com o desprendimento da 

pronúncia do falante nativo, com o foco em estratégias comunicativas, em que não haja 

estranhamento para com as diferentes variedades de inglês, mas estabelecer comunicação 

intercultural crítica na qual os falantes possam não só conhecer as diversas variedades de inglês, 

mas também “questionar a própria noção de variedade” (GIMENEZ, 2015, p. 87). 

 Portanto, se o inglês é a língua franca mais utilizada entre falantes de diferentes línguas 

no mundo, caracteriza-se como uma prática social na qual as formas emergem na interação e 

os interagentes negociam estratégias pragmáticas para alcançarem seus propósitos 

comunicativos. É se apropriando da língua do outro que o falante se torna “dono” dela, 

permitindo-se envolver com os sonhos e desejos das outras pessoas e tendo, como 

consequência, mudanças sociais, econômicas e culturais, cada vez que se permite envolver em 

conhecimentos novos. 

 

2.3.5 Inglês como Língua Internacional (ILI)  

 

O termo Inglês como Língua Internacional (ILI) “é usado em referência à função que o 

inglês ocupa em contextos internacionais e multilíngues [...], sendo considerado um termo 

guarda-chuva para várias situações [...] que compartilham uma visão dinâmica e variada do 

inglês, seus usos e usuários” (MATSUDA, 2017, p.17). Há outros termos parecidos como – 

Língua Internacional (International Language) e Inglês Internacional (International English), 

sendo o primeiro utilizado para designar a língua que é “usada por pessoas de diferentes nações 

para se comunicar uns com os outros” (SMITH, 1976, p. 38) e o segundo termo, de acordo com  

Mckay (2002, p. 132)  é usado por falantes nativos e bilíngues para a comunicação intercultural, 

e tem alcance local (o inglês que é falado entre pessoas de culturas e línguas diferentes, dentro 

de um mesmo país) e global (o inglês que é falado entre pessoas de nacionalidades distintas). 

Este mesmo termo é reconhecido de forma diferente por McArthur (2001, p. 5) como a língua 

inglesa (empregada na forma padrão ou não) quando usada e estudada como língua franca em 

todo o mundo. 

Porém, a nomenclatura que ficou mais conhecida e estudada é a de Inglês como Língua 

Internacional- ILI. Seidlhofer (2003, p. 8) e Sharifian (2009, p. 2), entre outros pesquisadores, 
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acatam este termo por ele não se referir a uma variedade específica do Inglês. Segundo Sharifian 

(2009), “o uso de um adjetivo seguido do 'inglês' sugere, muitas vezes, uma determinada 

variedade, tal como, inglês americano, inglês singaporeano ou inglês chinês. Deste modo, o 

‘Inglês Internacional’ pode implicar uma determinada variedade do inglês, o que não é 

intencionado pelo ILI”. Se o ILI rejeita a ideia de privilegiar uma variedade específica como 

uma língua franca de comunicação internacional, assim como o WEs, então o termo “Inglês 

Internacional”, ao parecer indicar uma variedade, não é o mais apropriado.  

Na atualidade, muitos pesquisadores da área se voltam mais para o estudo desse 

fenômeno linguístico na perspectiva do Inglês como Língua Franca (ILF), mas antes era mais 

comumente usado o termo Inglês como Língua Internacional (ILI). Jenkins (2017, p. 2) explica 

que isso acontecia porque muitos confundiam o significado de ILF, contudo, as pesquisas 

recentes mostram que eles se referem ao mesmo fenômeno, embora ainda haja estudiosos que 

priorizam o uso do termo ILI para se referirem ao inglês que contempla mais as normas da 

língua estudada e falada por falantes nativos. 

A definição de Sharifian (2009, P.9) para o ILI é a seguinte: 

 
Um paradigma da linguística aplicada para pensar, pesquisar e praticar que enfatiza o 

valor internacional e intercultural do inglês frente à supremacia comunicativa de 

usuários e usos e rejeita a ideia de que pode haver variedade/modelo de inglês superior 

nos diversos contextos de comunicação internacional e ensino de línguas. 

 

Essa concepção é interessante porque também descreve o posicionamento dos 

pesquisadores que estudam o ILF, não valorizando um tipo de pronúncia em detrimento de 

outro, sendo considerada a nomenclatura “[...] adequada para se referir à maioria dos usos atuais 

do inglês pelo mundo, especialmente naquelas situações que envolvem a interação entre os 

falantes não nativos do Inglês interagindo tanto com falantes não nativos como com falantes 

nativos” (LLURDA, 2004, p. 316). Assim, se ocorrer a comunicação entre indivíduos de 

culturas diferentes em qualquer lugar do planeta, ocorre, então, a comunicação utilizando o ILI 

(SEIDLHOFER, 2003, p. 8-9) ou ILF, como reconhece Jenkins (2017), bem como intercambia 

com WE ou Inglês como Língua Global. 

Neste estudo, a pesquisa se volta para o ILI, tomando o conceito apresentado acima por 

Sharifian (2009). A perspectiva da pesquisa é no uso do inglês como língua de maior frequência  

na comunicação científica e as suas implicações no ambiente acadêmico. A ciência tem sido 

um dos campos que mais utiliza o inglês na comunicação acadêmica (CRYSTAL, 1997).  No 

entanto, muitas pesquisas importantes são desenvolvidas por pesquisadores não falantes de 

inglês e não devem ser ignoradas em outras línguas. Para Ammon (2001), o inglês é a língua 
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dominante não apenas por ser a mais frequentemente usada, mas pelo domínio no sentido literal, 

no qual algumas pessoas prevalecem sobre outras por meio da língua que domina e isto vem 

sendo bastante debatido ultimamente e de difícil conclusão. Enquanto Crystal (1997,110) 

justifica o salto do inglês de um idioma colonial para a língua hegemônica global porque o 

“Inglês estava no lugar certo e na hora certa” durante momentos importantes da humanidade, 

muitos estudiosos que estão fora do império linguístico do inglês veem o poder sem precedentes 

acumulado pelo idioma como uma ameaça. Hamel (2006, v.3, p. 2249) contesta a afirmação de 

Crystal (1997), quando afirma: “Para muitos, o inglês e seus exércitos estavam (e ainda estão) 

no lugar errado e na hora errada. A globalização da língua inglesa, se identificada ou não como 

imperialismo linguístico, é percebida como uma ameaça à sobrevivência e aos espaços 

históricos de outras línguas42 (HAMEL,2006, v.3, p. 2249). 

Trarei para o contexto desta investigação um estudo sobre a competência linguística dos 

estudantes dos Programas em Ensino de Ciências aqui contemplados e as suas opiniões quanto 

ao acesso “aos instrumentos de expressão”, num ambiente onde se cobra o domínio de línguas 

adicionais, principalmente inglês, para permitir-lhes partilhar da autoridade das instituições. 

Trata-se de uma cobrança mais aplicável às elites que conseguem financiar cursos de idiomas 

no setor privado de ensino de línguas, considerando que o sistema público brasileiro de ensino 

de línguas estrangeiras ainda não garante a proficiência necessária ao domínio das habilidades 

de ler, ouvir, falar e, principalmente, escrever relatórios de pesquisas em inglês nos padrões 

exigidos pelas revistas internacionais de maior impacto. Em consequência, muitas pesquisas 

interessantes não alcançam a comunidade internacional por não estarem escritas nos moldes do 

pesquisador nativo. 

No contexto do(a) estudante de Pós-Graduação que está desenvolvendo pesquisas em 

sua área, há de convir que a escrita acadêmica em língua adicional (LA) é um desafio maior 

porque ele(ela) sofrerá pelo acúmulo de funções e tarefas relacionadas à escrita em outra língua, 

quer seja a própria produção do texto, mais laboriosa, quer seja a tradução ou a revisão, além 

do tempo e esforço despendido para a própria aquisição da língua. Considera-se ainda que, 

mesmo com todo esforço,  o estudante brasileiro dificilmente, ou nunca, estará no mesmo nível 

dos escritores dos países anglófonos na questão tempo (pois precisará pesquisar numa língua 

diferente da sua língua nativa), investimento financeiro (para participar de eventos 

internacionais e para se capacitar no uso da língua) e reconhecimento internacional (de 

                                                 
42 No original: For many, English and its armies have been – and still are very much – in the wrong place at the 

wrong time. English language globalization, whether identified as linguistic imperialism or not, is perceived as a 

threat to the survival and the historical spaces of other languages.  
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trabalhos de valor científico equivalente aos de anglófonos, no contexto do uso da língua), a 

fim de que a sua pesquisa possa alcançar fronteiras e ser citada como fonte importante de 

conhecimento científico. Quanto aos cientistas anglófonos, todo seu empenho intelectual pode 

ser concentrado no “fazer ciência”. 

Nota-se, portanto, que a relação entre linguagem e ciência é bastante complexa, 

principalmente quando se trata do inglês como língua internacional da divulgação do 

conhecimento científico, por ser uma língua crescentemente móvel, internacionalizada e de 

forte influência no setor acadêmico e profissional. A questão se encontra no imperialismo 

linguístico que essa língua hegemônica já exerce na atualidade, ameaçando, de alguma forma, 

as línguas não hegemônicas e minoritárias em seus direitos de terem os saberes de seus 

pesquisadores reconhecidos em sua língua nativa, já que muitos pesquisadores de países de 

línguas não hegemônicas, são compelidos a publicar prioritariamente em inglês, e que esta ação 

pode motivar o monolinguismo da ciência. Por outro lado, ignorar esse fenômeno traz 

implicações para o conhecimento e a justiça social, pois esse fato parece irreversível, ao menos 

para este milênio. Como afirma Siqueira (2018, p. 97), “o inglês se tornou presença comum em 

quase toda a paisagem linguística deste mundo globalizado e, por conta disso, leva ao escrutínio 

e debate constantes as consequências que, naturalmente, advêm de tal status”. Portanto, acredito 

que é deveras importante aprender a língua em uma perspectiva inter(trans)cultural na qual  as 

diferenças e valores são considerados nas práticas comunicativas (SIQUEIRA, 2018),  nas quais 

pode se empregar o World English, por exemplo, que é democrático por aceitar empréstimos 

da “cor local” de outras línguas.  

No registro acadêmico, todavia, essa perspectiva é diferente, visto que o texto científico 

impõe regras rígidas e exclui, de certa fora, quem não as domina. O “escrever” e até mesmo o 

“falar” científico é mais rigoroso, aumentando as dificuldades dos pesquisadores na apropriação 

de seu uso. Conforme Ortiz (2008, p. 102),  

 

O discurso científico opera uma restrição das possibilidades contidas no uso 

da língua. Ele escolhe determinadas configurações, como nomear o locutor 

que enuncia a mensagem, assim como os meios morfológicos e sintáticos. 

Por isso a estrutura de um artigo ou de um paper, apesar das variações 

disciplinares, é padronizada. Na maioria das vezes, eles organizam-se 

segundo uma ordem cronológica e hierárquica: hipóteses, método e materiais 

utilizados, experiência, resultado e discussão. A sequência da exposição é 

codificada reforçando-se a impressão de objetividade que se requer obter. 

Esse nivelamento da organização textual ajusta-se ao ideal de uma 

comunidade científica que normatiza a escrita, submetendo-a a rígidas regras 

de controle. 
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Assim, não devemos ignorar o papel do inglês como língua global, mas aprimorarmos 

as nossas competências linguísticas neste e em outros idiomas e nos sentirmos mais seguros na 

desconstrução de discursos e práticas hegemônicas, investindo em “letramentos transnacionais” 

(BRYDON, 2011) que reflitam as nossas posições regionais e nacionais de forma crítica e 

influente, visto que, queiramos ou não, vivemos em um mundo globalizado e os destinos dos 

falantes do globo terrestre estão cada vez mais interligados. A perspectiva é situar o inglês nas 

margens também quanto ao seu uso, desequilibrando o status do falante nativo e de sua norma, 

pois, nesse sentido, “os valores nacionais colocados nas línguas... não mais correspondem à 

experiência transnacional de uma parte significativa da população, como também [a sua] 

experiência translinguística43” (MIGNOLO, 2000, p. 252). Assim, o uso do inglês fora dos 

Estados Unidos e Inglaterra, assim como do espanhol fora da Espanha, não tem o 

“pertencimento” de seus falantes nativos quanto aos padrões (principalmente da comunicação 

oral) de uso da língua, muito embora no contexto da escrita as normas acadêmicas requeiram 

mais atenção.  

As autoras Brydon e Tavares (2013, p.14) discutem o letramento transnacional tomando 

como base a “mudança do papel da língua inglesa e do significado do que seja ensinar inglês 

em contextos locais diferentes, cada qual se relacionando com o global de modos diferentes”. 

Na perspectiva das autoras, os letramentos transnacionais combinam consciência global e 

crítica quanto ao conjunto de habilidades, competências e desempenho adequados para uma 

participação plena na sociedade do conhecimento (p. 9). Os materiais de acesso livre 

encontrados nas redes sociais, os cursos baseados na internet, as pesquisas livremente acessadas 

na rede aproximam os conhecimentos globais dos cidadãos universais, os quais se desprendem 

do padrão do falante nativo e se voltam para o uso das línguas em contextos de comunicação 

social e acadêmica.  

 

 

 

                                                 
43 No original: “the national values placed on languages … no longer correspond with the transnational 

experience of a significant part of the population as well as with [their] translanguage experience” (Mignolo, 

2000, p. 252) 
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CAPÍTULO 3 - O INGLÊS COMO LÍNGUA GLOBAL E A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA BRASILEIRA 

 

 

[…] A ciência é um localismo globalizado. É um conhecimento que se gera num local 

e depois se universaliza e não o contrário. A ciência foi o primeiro e de longe o mais 

bem sucedido dos localismos globalizados da modernidade ocidental. 

Boaventura de Sousa Santos, 2003.p.25 

 

 

3.1 A Internacionalização da Ciência 

 

A internacionalização é um tema que vem sendo bastante discutido nas últimas décadas, 

principalmente diante dos impactos da globalização. Como afirma Knight (2008, p. 1): “A 

internacionalização está mudando o mundo da educação superior e a globalização está mudando 

o mundo da internacionalização44”. O conceito de internacionalização varia de pessoa para 

pessoa e é interpretado de diferentes maneiras, em diferentes países, por interesses que também 

variam de acordo com a situação. O dicionário Houaiss Conciso (2011) entende a 

internacionalização em seu conceito mais amplo como o “ato ou efeito de internacionalizar(-

se)”. O conceito de internacionalizar, no mesmo dicionário, significa “tornar-se internacional; 

difundir por várias nações; universalizar”. Assim, o conceito se aplica em várias áreas que 

envolvem as trocas econômicas, políticas, culturais entre nações, e as relações delas resultantes.  

Knight (2008, p. 1), por exemplo, cita algumas definições:  

Para algumas pessoas, significa uma série de atividades internacionais, como a 

mobilidade acadêmica de alunos e professores; elos, parcerias e projetos internacionais; 

novos programas acadêmicos internacionais e iniciativas de pesquisa. Para outros, 

significa levar educação para outros países usando uma variedade de técnicas de 

comunicação presenciais ou à distância e estabelecer novos tipos de negociações como 

campus ou franquias. Para muitos, significa incluir uma dimensão internacional, 

intercultural e / ou global no currículo e no processo de ensino-aprendizagem. Outros 

ainda veem como o desenvolvimento de projetos internacionais ou, alternativamente, a 

crescente ênfase no comércio no ensino superior45. 

                                                 
44 No original: Internationalization is changing the world of higher education, and globalization is changing the 

world of internationalization. 
45 No original:  For some people, it means a series of international activities such as academic mobility for students 

and teachers; international linkages, partnerships, and projects; new international academic programs and 

research initiatives. For others it means delivering education to other countries using a variety of face-to-face and 

distance techniques and such new types of arrangements as branch campuses or franchises. To many, it means 

including an international, intercultural, and/or global dimension in the curriculum and teaching learning 
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O processo de internacionalização desencadeia-se com a democratização do acesso à 

universidade no século XX, o advento dos Estados-nação46 e a forte influência da tecnologia na 

comunicação, com o sucesso da Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo global. 

Estes movimentos favoreceram políticas voltadas para o desenvolvimento interno dos países, 

as quais requerem fluxo contínuo de informações e a autonomia da pesquisa científica e dos 

indivíduos pesquisadores na divulgação do conhecimento científico. 

No âmbito educacional, fortaleceram-se as políticas de cooperação e serviços, visando 

fontes de receitas para os estados, as commodities (DE WIT, 2011), fazendo com que o 

conhecimento científico do ensino superior passasse a ser uma importante “moeda de troca” 

nos acordos de cooperação mundiais. De acordo com Silva (2018, p.25), “o fenômeno consiste 

na cooperação entre países para comercialização e desenvolvimento da educação superior e de 

suas pesquisas científicas por meio de estratégias transfronteiriças” (SILVA, 2018, p. 25). 

A internacionalização da educação superior acontece por quatro motivações distintas, 

segundo Knight (2008): política, econômica, social/cultural e acadêmica. Silva (2018) as 

resume da seguinte forma: 

A dimensão política emerge de acordos, alianças e blocos criados ao redor do mundo 

para lidar com a competitividade global, que, entre outros interesses, buscam a 

manutenção de laços diplomáticos, além do domínio científico e tecnológico. A 

dimensão econômica se funda na capacidade da internacionalização de gerar receita 

por meio dos serviços educacionais. A dimensão social/cultural entende a 

internacionalização como um processo necessário para a conquista da equidade social 

do mundo e de compreensão mútua entre as nações e as culturas. Por último, mas não 

menos importante, existem as motivações acadêmicas que se pautam na perspectiva 

de ampliação das pesquisas e do conhecimento produzido (SILVA, 2018, p. 25).  

 

Nesse contexto, os setores de comércio, educação, turismo e transporte, de modo geral, e 

as universidades, de modo particular, sentem-se desafiados a enfrentar o cenário mundial 

caracterizado pelas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, junto com o avanço 

científico-tecnológico, a incorporação de novas tecnologias e os objetivos do milênio para que 

consigam atender às demandas do processo de internacionalização, principalmente na pesquisa.  

A internacionalização também está intrinsicamente ligada à economia. Para Borges e 

Garcia-Filice (2016, p. 76), a economia do conhecimento “é o contexto onde atualmente se 

expressa a relação mais evidente entre a produção do conhecimento e os novos processos de 

                                                 
process. Still others see international development projects or, alternatively, the increasing emphasis on trade in 

higher education as internationalization. 
46 Invenção europeia do século XVII, o Estado-nação territorial é uma adequação de um território finito, unificado 

e dotado de fronteiras legítimas, de governo responsável pelo exercício da autoridade pública e de uma população 

que lhe presta obediência (LAUS, 2012, p. 46).  
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acumulação capitalista”, sendo considerado o lado mais lucrativo da aprendizagem ao longo da 

vida, já que não cabe em si, o seu valor se dá quando o conhecimento é compartilhado. 

Já para a UNESCO (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Educacional, Científico e Cultural), a internacionalização pode contribuir, sobremaneira, no 

que se refere às questões sociais e culturais, entendendo a educação como um dos pilares do 

desenvolvimento global e a cooperação internacional como um dos principais caminhos. No 

documento resultante da Conferência Mundial em Paris, em 1998, sobre a Educação Superior 

para o século XXI, a UNESCO elencou 17 artigos contendo os principais desafios e metas do 

ensino superior na formação cultural e socioeconômica dos cidadãos, na consciência de que, 

“no limiar de um novo milênio, a educação superior deve fazer prevalecer os valores e ideais 

de uma cultura de paz, e que há de mobilizar-se a comunidade internacional para este fim”, 

envolvendo a firme participação “não só de governos e instituições de educação superior, mas 

também de todas as partes interessadas e a sociedade”, bem como permitindo “a integração 

total de estudantes na sociedade de conhecimento global do novo século” (UNESCO, 1998). 

No Artigo 5º da Declaração da UNESCO, ao tratar da promoção do saber mediante a 

pesquisa na ciência, na arte e nas ciências humanas e a divulgação de seus resultados, considera-

se a qualidade da pesquisa científica em todas as disciplinas “dentro do marco de políticas 

nacionais, regionais e internacionais de pesquisa e desenvolvimento” e acrescenta:  

 
É de especial importância o fomento das capacidades de pesquisa em instituições de 

educação superior e de pesquisa, pois quando a educação superior e a pesquisa são 

levadas a cabo em um alto nível dentro da mesma instituição obtém-se uma 

potencialização mútua de qualidade. (UNESCO, 1988, Art. 5.c) 

 

Considerando a cooperação e o intercâmbio internacionais como os caminhos principais 

para promover o avanço da educação superior em todo o mundo, o Artigo 15º trata do 

compartilhamento de conhecimentos teóricos e práticos entre países e continentes:  

 

a) O princípio de solidariedade e de uma autêntica parceria entre instituições de 

educação superior em todo mundo é crucial para que a educação e a formação em 

todos os âmbitos motivem uma compreensão melhor de questões globais (...) O 

domínio de múltiplos idiomas, os programas de intercâmbio de docentes e estudantes, 

e o estabelecimento de vínculos institucionais para promover a cooperação intelectual 

e científica devem ser parte integrante de todos os sistemas de educação superior. 

b) Os princípios de cooperação internacional com base na solidariedade, no 

reconhecimento  e apoio mútuo, na autêntica parceria que resulte, de modo equitativo 

em benefício mútuo, e a importância de compartilhar conhecimentos teóricos e 

práticos em nível internacional devem guiar as relações entre instituições de educação 

superior em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento e devem 

beneficiar, particularmente, os países menos desenvolvidos. (UNESCO, 1988, Art.15 

a e b) 
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Ainda se tratando da visão da UNESCO em relação à internacionalização, o Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) e a 

UNESCO firmaram o convênio IESALC–UNAMAZ Nº 886446.3, e apresentaram o relatório 

final da Internacionalização da Educação Superior no Brasil, escrito por Rosa Elizabeth 

Acevedo Marin e Walterlina Brasil, em 2004, focalizando, essencialmente, os aspectos 

referentes à comercialização dos serviços educativos no Brasil47. Nesse convênio, foram 

apresentados dados de fluxo, os quais indicam as trajetórias consolidadas, as trajetórias 

potenciais e as alternativas para a compreensão do comércio educativo.  

Os dados indicam que as universidades, sobretudo, são as instituições que mais têm se 

beneficiado da cooperação internacional, contudo, é preciso pensar numa via de mão dupla 

nesse processo, na qual a parceria favoreça o crescimento dos envolvidos. Em se tratando da 

internacionalização da ciência do Brasil no contexto em que essa pesquisa se insere, de um lado 

estariam as instituições brasileiras investindo no preparo de seus estudantes, oferecendo cursos 

de idiomas para melhorar a sua proficiência linguística em línguas adicionais, investindo em 

pesquisa científica de qualidade, oportunizando que os estudantes participem de projetos de 

pesquisa no exterior, oferecendo o ensino de português como língua estrangeira para estudantes 

estrangeiros que ingressam no programa, entre outras ações. Por outro lado, os países que 

fizerem parceria com as instituições brasileiras, devem, de fato, trazer contribuições contínuas 

de forma que todos saiam ganhando. 

 Na perspectiva do conjunto da América Latina e do Caribe constam algumas 

recomendações necessárias ao processo de internacionalização no Brasil:  

- Aprofundar o debate sobre uma política voltada para o conjunto do sistema de ensino 

superior que se apresenta marcado pela diferenciação institucional e heterogeneidade 

tornando imprescindível considerar numa nova política que situe criticamente os 

diferentes formatos e tipos de instituições acadêmicas que o integram, assim como os 

diferentes agentes e interesses econômicos que nela ocupam posições e precisam 

dialogar com as sociedades regionais e nacionais. 

- Ampliar no Brasil a discussão sobre o processo de internacionalização que até agora 

apresenta uma tendência à polarização entre os defensores (por inevitabilidade, por 

positividade ou por flexibilidade ante esse processo) e os críticos que descartam suas 

potencialidades sociais e políticas. 

 

- Divulgar e debater as condições e ameaças sobre as quais o processo de 

internacionalização avança, nas reformas educacionais, especialmente no âmbito do 

ensino superior, em distintos países. 

 

- Realizar estudos sobre as experiências internacionais e os processos de cooperação 

internacional, seus resultados e limites, destacando os requerimentos de 

reconhecimento oficial de títulos, a mobilidade estudantil, a pesquisa e a apropriação 

dos seus resultados. 

                                                 
47 Dados disponíveis em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139900por.pdf>. Acesso em: 12 set. 

2018.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139900por.pdf
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- Expandir o debate sobre alternativas que representem posições de grupos de países 

e de instituições no que tange à educação superior, o que apresentaria possibilidades 

para articular decisões mais coesas e consistentes sobre programas de cooperação 

horizontal e sul-sul no campo educacional, científico e tecnológico. 

 

- Propor um estudo censitário sobre a dinâmica das instituições de ensino superior que 

permita captar os fluxos de estudantes por nível de estudo, de maneira a ter uma 

dimensão real dos processos em curso. Este tipo de censo deve orientar-se para o 

mercado interno (intra-regional e inter-regional) e externo (MARIN; BRASIL, 2004, 

p. 8). 

 

Toda essa realidade tem exigido das instituições de educação superior a revisão da 

pertinência de suas missões, ações e processos, já que devem se comprometer a oferecer uma 

formação integral, ética e transversal do capital humano (GONZÁLEZ, 2012, p. 1), 

fortalecendo seus mecanismos estratégicos de cooperação e colaboração em busca do 

intercâmbio internacional do conhecimento científico, embora saibamos que pouco disso tem 

se concretizado. 

São vários os motivos que conduzem à internacionalização da ciência. Entre eles está a 

oferta dos serviços tecnológicos avançados de comunicação e a acessibilidade ao uso desses 

serviços, bem como o aumento dos níveis de investimento público e privado. Contudo, os 

demais efeitos da atual globalização também cooperam para esta mobilidade comunicativa, já 

que é a ciência que instiga maior ênfase na economia de mercado e na liberalização do 

comércio, favorecendo efetivamente o aumento da mobilidade internacional da mão-de-obra 

qualificada.  

Ademais, o avanço da ciência de forma cumulativa contribui para que os resultados de 

pesquisas anteriores sejam utilizados com o objetivo de expandir, revisar e aprofundar as 

pesquisas atuais. Muitos desses resultados favorecem o surgimento de novas demandas no setor 

produtivo, fazendo com que as academias se mobilizem no incentivo à produção e à divulgação 

do conhecimento científico. 

 Para divulgar ciência, faz-se necessário maior investimento em políticas linguísticas de 

fomento à aprendizagem e uso de línguas adicionais que venham fortalecer a produtividade e a 

visibilidade da produção científica brasileira. Aprender inglês é um caminho, mas não pode ser 

o único, para que se evite a perpetuação da hegemonia monolíngue que nos tem sido imposta. 

Defende-se, neste estudo, a adoção de uma postura crítica por parte do pesquisador no sentido 

de combater o “capital linguístico” que busca dominar a divulgação da ciência na 

contemporaneidade por meio da produção de ciência em diferentes línguas, inclusive não 

hegemônicas. 
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3.2  As implicações do inglês no processo de internacionalização da ciência 

 

Sendo o inglês a língua de maior abrangência em diferentes territórios, e principalmente 

a língua de maior divulgação do conhecimento científico, cresce a cobrança pelo seu domínio, 

principalmente nas instituições de educação, bem como cresce a  mobilização de muitos centros 

universitários no sentido de elevar o nível do conhecimento de língua inglesa dos discentes da 

graduação e da pós-graduação, na busca pela melhoria dos níveis de produção acadêmica de 

alcance internacional, possibilitando maior acesso e divulgação do conhecimento científico de 

suas academias e de seus pesquisadores. O incentivo maior é para que os pesquisadores sejam 

bilíngues ou que adquiram línguas adicionais à sua língua de herança, sendo o inglês a língua 

adicional mais exigida no processo de formação do pesquisador. 

Uma das estratégias utilizadas pela maioria das instituições de ensino superior do Brasil 

com o objetivo de sanar as deficiências dos discentes da graduação e da pós-graduação no 

conhecimento de língua estrangeira é a oferta extracurricular de cursos de línguas (inglês, 

espanhol, francês, alemão, entre outras) promovidos pelos centros de idiomas das próprias 

universidades, em uma proposta de inclusão a preço acessível ou até mesmo gratuitamente. 

Nota-se, nesse conjunto, maior demanda de turmas de língua inglesa, talvez em função da já 

iminente cobrança da sociedade pela aprendizagem desse idioma. 

 Nas instituições superiores de ensino, principalmente na pós-graduação, a política de 

internacionalização intenciona motivar os discentes a aprender outros idiomas, tendo como foco 

principal maior divulgação do conhecimento científico dos textos dos pesquisadores, bem como 

o acesso a pesquisas de alcance global em diferentes outras línguas. 

 Nesse movimento em torno do conhecimento da língua inglesa como a língua da 

internacionalização da ciência, no Brasil, o Governo Federal tem feito investimentos que 

exigem o domínio do inglês para a aprovação dos discentes nos testes de proficiência exigidos 

pelas universidades dos convênios das agências de fomento à pesquisa. Entre as políticas do 

Governo Federal nessa direção, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) configurou-se como 

um bom exemplo, ao eleger áreas de conhecimento consideradas estratégicas para maior 

inclusão e competitividade do setor produtivo do país no mercado global. Todavia, ao investir 

na formação de uma elite nacional de cientistas e profissionais qualificados em sua área de 

atuação, o Estado brasileiro deparou-se com o paradoxo de uma educação básica despreparada 

para sustentar o novo impulso da mobilidade global de universitários, no que diz respeito ao 

ensino da língua inglesa. 
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No relatório do Índice de Proficiência em Inglês da English First48(EF) de 2018, 

incluindo 88 países e regiões e 1,3 milhão de pessoas que participaram dos testes de inglês em 

2017, o Brasil se encontra na 53ª posição e é classificado com nível de proficiência baixa 

quando comparado a outros países. Embora o relatório constate avanços na proficiência de 

muitos países e grande tendência de melhoria nos resultados, a América Latina é a única região 

do mundo que passou por um leve declínio na proficiência em inglês. O relatório aponta o baixo 

desempenho dos sistemas educacionais e os altos níveis de desigualdade econômica como 

fatores que dificultam a melhoria da proficiência no idioma. Os dados do EF também mostram 

que “onde antigamente as habilidades com o idioma eram um requisito de trabalho para funções 

específicas em determinados níveis de senioridade, hoje em dia, hierarquias de cadeias de 

suprimento, suporte técnico, contatos com clientes, documentação e gestão cruzam fronteiras 

nacionais” (EF EPI, 2018, p. 16). 

Outro aspecto notável é o uso do inglês como língua global de maneira mais ampliada, 

evidenciando a diminuição da diferença na proficiência em inglês, como consta no relatório: 

 

 Embora diferenças na proficiência em inglês ainda existam entre os setores, elas são 

principalmente em nível nacional. Em todo o mundo, a diferença entre os setores com 

a maior e a menor proficiência em inglês diminuiu enormemente. Em 2016, ela era de 

19 pontos. Hoje, essa diferença é de apenas 10 pontos. Essa redução global na 

disparidade das habilidades deve-se inteiramente à melhoria da proficiência nos 

setores mais fracos. Mais empresas estão investindo em treinamentos linguísticos, 

mais adultos estão investindo em suas próprias habilidades com a língua inglesa e 

mais profissionais estão tendo a oportunidade de usar o inglês no trabalho (EF EPI, 

2018, p. 16). 

 

 Ao aumentarem as oportunidades de usar a língua, deve-se aumentar também a 

consciência cultural crítica49, consequentemente o uso do inglês se expande, pois o falante não 

estará preso às normas de uso da língua, mas sentirá liberdade de usá-la de modo inteligível. 

Na pesquisa do EF, nota-se que o conhecimento da língua inglesa favorece a aprovação do 

pesquisador nas bolsas de estudo, bem como a publicação de artigos científicos (Gráfico 1). O 

relatório também ressalta que “todos os 100 jornais científicos mais influentes do mundo 

publicam seus artigos em inglês e há uma forte correlação entre a proficiência em inglês de um 

país e o número de artigos científicos e técnicos por milhão de pessoas” e constata que “os 

cientistas que publicam trabalhos em inglês têm mais chances de serem reconhecidos 

                                                 
48 Dados disponíveis em: EDUCATION FIRST. Índice de Proficiência em inglês da Education First – EF EPI: 

2018. Disponível em: <http://www.ef.com.br/epi/>. Acesso em: 18 jan. 2019. 
49 Siqueira (2005, p. 17) defende o desenvolvimento da consciência cultural crítica, para que o usuário da língua 

seja um ser pensante, ativo, disposto a confrontar ideias, valores, padrões de comportamento de forma equânime, 

sem se deixar levar por complexos de inferioridade, sendo, acima de tudo,  capaz de comunicar sobre sua cultura 

materna na língua estrangeira alvo. 
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internacionalmente em comparação àqueles que fazem publicação em outros idiomas” (EF- 

EPI, 2018, p. 14). Os dados do EF ainda nos mostram que os indivíduos que têm nível alto ou 

muito alto de proficiência em inglês recebem maior apoio dos órgãos governamentais em suas 

pesquisas. Logo, a proficiência em inglês está positivamente correlacionada a várias medidas-

chave de inovação, como nos mostram os gráficos 1,2,3,4,5 e 6, disponíveis no relatório do 

English First 201850 e apresentados abaixo. A legenda das faixas de proficiência encontra-se 

no gráfico 1. 

 

Gráfico 2- Gastos com pesquisa e desenvolvimento com pesquisadores e técnicos per capita. 

 

Gráfico 3: O inglês e as despesas com pesquisa e                     Gráfico 4: O inglês e os pesquisadores 

 desenvolvimento. 

 

                                                 
50 Dados encontrados no relatório EF de proficiência em inglês no Brasil, disponíveis em: <www.ef.com/epi>. 

Acesso em: 11 jan. 2019. 

http://www.ef.com/epi
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Quanto à relação entre o conhecimento de inglês e as despesas com pesquisa e 

desenvolvimento, tomando-se como parâmetro o investimento em % do PIB, os pesquisadores 

com proficiência muito alta em inglês foram contemplados com 2,3 % do PIB, correspondendo 

a 5.169 milhão de pessoas em 2015 (Gráfico 1). Além disso, o índice de competitividade global 

de talentos tem relação direta com a boa proficiência em língua inglesa (gráfico5), 

possivelmente devido ao uso do inglês como língua franca nas interações realizadas no campo 

científico e cultural. 

 

 

Gráfico 5- O inglês e as bolsas de estudo                  Gráfico 6: O inglês e os talentos 

 

Por esses motivos é importante para o pesquisador o conhecimento do inglês, não por 

essa língua em si, já que poderia ser qualquer outra língua, mas por ser a mais aceita em nível 

global no momento. Assim, precisamos aprendê-la até mesmo para contrapô-la, se preciso for. 

Ao mesmo tempo, é preciso defender a aprendizagem de outras línguas e não aceitar o 

monolinguismo científico. Uma vez conhecendo esta e outras línguas, teremos meios 

diferenciados de estabelecer a comunicação e fortalecer parcerias com pesquisadores locais e 

globais.  

Apesar dos esforços da maioria das universidades em oferecer cursos de idiomas esta 

ação ainda não é suficiente para preparar o discente para ser bilíngue ou multilíngue no Brasil, 

onde ainda se usa pouco os idiomas estrangeiros. Assim, os centros universitários estão 

procurando alternativas de promoção da internacionalização, pois “longe de ser um fim em si 

mesmo, o processo de internacionalização de uma instituição de nível superior é instrumento 
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importante na produção de conhecimentos demandados pelo local e por todo o mundo” (UFBA, 

2018, p. 1)51. 

Curry e Lilly (2018), inclusive, advertem-nos sobre a necessidade da pesquisa ser 

enriquecida com as contribuições de pesquisadores do mundo inteiro, mas questionam as 

barreiras linguísticas que os pesquisadores sofrem, principalmente por se sentirem 

“pressionados” a escrever as suas pesquisas em inglês, fato que dificulta a circulação global de 

pesquisas importantes, já que o conhecimento dessa língua é ainda bastante limitado para se 

aproximar dos padrões internacionais da escrita acadêmica em inglês.  

Para as autoras, essa situação é problemática por dois motivos importantes: 

Primeiro, os pesquisadores que estão fora do contexto do inglês como língua 

dominante enfrentam problemas de equidade em seu acesso a espaços de publicação, 

particularmente periódicos de pesquisa em inglês de alto status. Eles são bastante 

cobrados para publicarem em inglês (como um critério importante para promoção e 

pesquisa), porém, têm acesso desigual aos meios para fazê-lo, incluindo 

financiamento para viagens de conferências e colaboração de pesquisa, biblioteca e 

outros recursos e tempo para escrever em inglês. Em segundo lugar, mesmo como 

pesquisadores multilíngues, as condições materiais podem impossibilitar as suas 

publicações em inglês e o campo de pesquisa de modo geral sofrer, com o fato de não 

receber seus resultados, insights e metodologias de trabalho52 (CURRY; LILLIS, 

2015, p. 3). 

 

Conhecer inglês hoje é uma forma de imersão na nova cultura internacional, estendida 

não apenas aos setores de comunicação e de desenvolvimento industriais, mas por permitir o 

acesso mais integral a atividades cotidianas – bancos, seguros, hotéis, aeroportos e, por fim, 

turismo. Certamente, o conhecimento não deve estar restrito ao inglês, abrangendo as línguas 

internacionais53 como um todo. 

A compressão espaço-temporal pelas vias tecnológicas intensifica as trocas 

linguísticas, alterando as demandas deste conhecimento; recrudescem os projetos de 

criação de programas para tradução eletrônica; os vernáculos de países importantes se 

ressentem como nunca de sua pouca representatividade frente ao avanço da língua 

inglesa como língua mundial; da mesma forma se ressentem da invasão de seu léxico 

por estrangeirismos, rechaçados como máculas imperialistas; as empresas 

transnacionais e as instituições acadêmico-científicas tentam controlar como podem a 

maldição de Babel; a indústria cultural de países exportadores readapta suas 

produções para atender ao público mundial: co-produções cinematográficas, DVD’s 

                                                 
51 Plano de Internacionalização da Universidade Federal da Bahia, aprovado em 12/04/2018 e disponibilizado pelo 

Gabinete da Reitoria. Disponível em: 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/plano_de_internacionalizacao.pdf. Acesso em: 12 out. 2018. 
52 No original: First, scholars outside of English-dominant contexts face issues of equity in their access to 

publishing venues, particularly high-status English-medium research journals. While such scholars experience 

increasing pressure to publish in English (as a major criterion for promotion and research grants), they often 

have uneven access to the means to do so, including monies for conference travel and research collaboration, 

library and other resources, and time to write in English. Second, even as multilingual scholars’ material 

conditions may hinder their English publishing, the global research community suffers from not receiving their 

research findings, insights, and methodologies. 
53 Conforme Louis-Jean Calvet (1999), as línguas internacionais são as línguas consideradas como línguas de 

trabalho pelos organismos internacionais, como ONU, OEA e UNESCO.  

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/plano_de_internacionalizacao.pdf


84  

que disponibilizam várias traduções, grupos musicais de vários países que gravam em 

inglês (RIGHI, 2011, p. 27). 

 

Na ciência, a relação das línguas com a produção científica no Brasil tem sido 

fortalecida com os planos de internacionalização do ensino superior, porém os esforços para 

adquirir a língua estrangeira têm sido mais pessoais, a partir de investimentos financeiros que 

se concentram nas elites ou de cientistas que, por não verem alternativas, buscam meios de 

adquirir a língua usando recursos tecnológicos ou a própria experiência acadêmica. 

A ausência do domínio de línguas adicionais no contexto da pós-graduação na 

contemporaneidade gera desvantagens para os cientistas brasileiros em comparação com os 

cientistas cujas línguas maternas correspondem a línguas de alto valor no mercado linguístico 

da comunidade científica, os quais podem escrever na língua de publicação sem se preocuparem 

com as adequações que teriam que fazer nos textos, caso fossem escritos em língua estrangeira. 

 
As diferenças entre os pesquisadores anglófonos e não anglófonos suscitam 

problemáticas de diversas ordens: a dificuldade de publicação por falta de 

competência linguística, custos adicionais para publicação como os da tradução e 

revisão de textos produzidos em língua estrangeira, negligência a textos publicados 

em outras línguas, falta de reconhecimento de pesquisadores que não produzem textos 

em língua inglesa, disparidade do volume de tradução do inglês e para o inglês, a 

necessidade do cientista ser também, imprescindivelmente, o tradutor (RIGHI, 2011, 

p. 30). 

 

Os obstáculos também são sentidos pelos editores de países não-anglófonos ao serem 

cobrados em publicar textos em inglês para que as suas editoras tenham reconhecimento 

internacional, pois precisam contratar, por vezes, escritores de língua nativa para a tradução e 

revisão dos textos, o que, por sua vez, não garante qualidade linguística comparável aos textos 

nativos, porque muitos destes profissionais não são especialistas na área, nem escritores.  

Por mais que o inglês tenha representatividade na ciência é preciso ter cuidado para não 

supervalorizar esse idioma em detrimento dos demais. Ammon (2001b) ressalta como 

consequência da difusão de uma única língua na ciência a preterição das pesquisas publicadas 

em outras línguas que não o inglês, que acabam ignoradas e não citadas tanto por acadêmicos 

anglófonos, que não se importam em estudar outras línguas, quanto pelos não-anglófonos, que 

dominam apenas o inglês como segunda língua. Os não-anglófonos acabam à margem do 

reconhecimento e notoriedade, que se traduz também em consequências financeiras. 

O debate sobre o inglês como língua da ciência não se esgota. Com a globalização atual 

e a expansão do inglês, a internacionalização atrai e exige o domínio da língua inglesa em um 

movimento contínuo. Recuar e resistir a esse fenômeno de envolvimento da sociedade global 

é, ao que parece, impossível no momento. Este estudo ressalta a necessidade de aprender 
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línguas adicionais, no sentido de escolher a língua em que deseja compartilhar a sua pesquisa, 

sendo o inglês uma das possibilidades. Nesse sentido, é preciso investir mais em políticas 

linguística de aprendizagem de LA visando fortalecer a internacionalização da ciência brasileira 

em inglês e em outras línguas. 

 

3.3 Políticas linguísticas e planejamento linguístico de aprendizagem de línguas adicionais 

para a internacionalização da ciência 

 

Chamamos política linguística um conjunto de escolhas conscientes referente às 

relações entre língua(s) e vida social, e planejamento linguístico a implementação prática de 

uma política linguística, em suma, a passagem ao ato. (CALVET, 2002, p. 145). As relações 

políticas de proficiência linguística contemplam o binômio política linguística e planejamento 

linguístico, em que o primeiro trata das medidas institucionais e o segundo das ações para 

colocá-las em prática (CALVET, 2007).  Essas relações são construídas em meio a tensões e 

influências de jogos de poder, pois “as intervenções na língua ou nas línguas têm um caráter 

eminentemente social e político” (CALVET, 2007, p. 36). 

Para que haja fortalecimento na internacionalização do conhecimento científico 

brasileiro é preciso investir em políticas linguísticas e em planejamento linguístico de ensino e 

aprendizagem de LA. O mais recente texto  legal  da  Educação  Básica,  a  Base  Nacional  

Comum  Curricular54 (BNCC) estabelece o ensino da língua inglesa como componente 

curricular obrigatório da área de Linguagens nos Anos Finais do Ensino Fundamental como 

plano político linguístico. Esse plano aponta objetivos definidos quanto à aprendizagem de 

inglês na educação básica e foca em resultados em longo prazo, apesar de não diferir muito do 

que já acontecia nas escolas, as quais, em sua maioria, já optavam pelo ensino de inglês. A 

questão é que o texto obriga a escolha por LI e tira a obrigatoriedade da oferta de línguas 

importantes, como o espanhol, idioma da maioria dos países vizinhos e de relevante número de 

falantes. A desobrigatoriedade da oferta do ensino de espanhol fere, inclusive, alguns princípios 

da Constituição: a busca da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, 

IX) e a efetivação da integração latino-americana, inclusive em termos sociais e culturais (art. 

4º, parágrafo único), visto que a língua é canal de comunicação e integração. 

                                                 
54 A Base Nacional Comum  Curricular (BNCC) é um documento legal que tem como objetivo normatizar 

aprendizagens essenciais que todas/os as/os alunas/os devem desenvolver para fomentar a qualidade da Educação 

Básica (BRASIL, 2017). 
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É certo que esses parâmetros têm sido considerados de modo crescente pelas agências 

federais na educação superior como indicativos para o estabelecimento de políticas de 

internacionalização acadêmica. Isso se vê nos esforços da Capes, por exemplo, em direção a 

uma maior cooperação científica com a Argentina, Cuba e outros países latino-americanos 

(MARRARA, 2007). Porém, a oferta facultativa do idioma nas escolas públicas e privadas tira 

de muitos estudantes a oportunidade de serem multilíngues, bem como a imposição do inglês 

com língua obrigatória tira de muitas comunidades escolares de várias regiões do Brasil o 

direito de escolher a LA a ser ensinada com base em fatores sociais, culturais e históricos de 

cada comunidade escolar. Concordo com Rajagopalan (2011, p. 126-127), quando diz que o 

ensino de línguas é palco de política linguística, já que essa “engloba uma vasta gama de 

atividades que vão desde as políticas locais ou pontuais que envolvem o uso da língua às 

políticas mais complexas e organizadas pelas  autoridades governamentais”. Diante desse 

contexto de obrigatoriedade da oferta de LI estabelecida pela BNCC, Pessoa e Hoelzle (2017, 

p. 783) afirmam que:  

A escolha da língua inglesa  evidencia  que as  políticas  educativas  são  colonizadas 

pelos imperativos das políticas econômicas, pois certamente se fundamenta em 

enunciados como  “o  inglês  abre  oportunidades  no  mercado  de  trabalho,  tanto  

nacional  quanto  internacional”,  “garante  melhores  empregos”,  “aumenta  as  

possibilidades  de comunicação, já que o mundo todo fala inglês”, e “há muito mais 

informações em  inglês  na  internet  do  que  em  qualquer  outra  língua”. 

 

Embora o conhecimento de inglês seja importante e necessário no contexto atual e possa 

corresponder aos enunciados acima citados por Pessoa e Hoelzle, é uma língua que estabelece 

relações de poder e envolve ideologias de classes muito particulares; é  a  língua  que, 

paradoxalmente, oferece  oportunidades  a todos, mas serve como barreira linguística para 

muitos. Daí a necessidade de intervirmos sobre a(s) língua(s) que aprendemos. No contexto da 

pesquisa na educação superior, alguns estudiosos têm estudado mais especificamente as 

políticas e o planejamento linguístico para a ciência e a educação superior (PPLICES), sendo o 

multilinguismo um caminho importante para uma ciência mais igualitária, caracterizada pela 

diversidade linguística, visto que focar em apenas uma língua diminui as possibilidades de 

diálogo entre pesquisadores e invisibiliza conhecimentos importantes para o avanço da 

divulgação da ciência.  

A respeito disso, Jesus (2019, p.  142) estabelece o ponto de partida do multilinguismo 

como alvo para as PPLICES, e explica:  

Conhecer a língua do centro — no caso da ciência hoje, o inglês — é ter em mãos o 

capital linguístico mais valorizado. Mas conhecer várias línguas, e suas variedades, e 

ser capaz de dialogar por todo o sistema linguístico é o verdadeiro valor, porque a 
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competência está em saber circular pelo campo, ajustando o discurso ao contexto e 

exercendo o poder que ele contém. 

 

O objetivo não é focar em uma política que enfraqueça o inglês, pois isso não seria 

possível e nem necessário no momento, mas se esforçar para adquirir proficiência multilíngue, 

valorizando a diversidade linguística da ciência e a sua socialização de diferentes formas, 

debatendo o pensamento colonial que privilegia os povos europeus em relação aos não 

europeus, que privilegia os conhecimentos ocidentais em relação aos não ocidentais, que 

valoriza mais as línguas europeias em detrimento das não europeias. Sousa Santos (2009, p. 41) 

nos alerta para a necessidade de reinventarmos a ciência como forma de resistirmos ao 

pensamento abissal55. 

À luz do que foi dito anteriormente, ficamos com a ideia de que, a menos que 

se defronte com uma resistência ativa, o pensamento abissal continuará a auto 

reproduzir-se, por mais excludentes que sejam as práticas que origina. Assim, 

a resistência política deve ter como postulado a resistência epistemológica. 

Como foi dito anteriormente, não existe justiça social global sem justiça 

cognitiva global. Isto significa que a tarefa crítica que se avizinha não pode 

ficar limitada à geração de alternativas. Ela requer, de facto, um pensamento 

alternativo de alternativas. É preciso um novo pensamento, um pensamento 

pós-abissal. (SOUSA SANTOS, 2009, p. 41) 

  

O pensamento pós-abissal transmite confiança, resiste ao imperialismo, cria 

mecanismos de escuta e não subserviência, empodera o pesquisador a se apresentar e a se ver 

representado nas vozes de outros falantes, desconsidera a possibilidade de reprodução por 

superar os desafios e produzir conhecimento autêntico, considera a diversidade linguística, 

busca a justiça social.  

Em entrevista concedida à revista “Diversa” da UFMG, Souza Santos (2005) defende a 

existência das universidades globalizadas no processo da formação acadêmica e da cidadania. 

Para o autor, os países do Sul precisam atrair projetos nacionais que sejam globais, como 

acontece com as grandes universidades dos países do Norte. Os “projetos nacionais desses 

países implicam produzir conhecimento universitário para distribuir mundialmente”56. A forma 

de o Sul sair do sofrimento causado pelas injustiças do capitalismo e do colonialismo, segundo 

                                                 
55 Para Souza Santos (2007, p. 71), o  pensamento abissal é uma característica da modernidade ocidental, que 

consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis que dividem a realidade social em dois universos 

ontologicamente diferentes. O lado de cá da linha, correspondendo ao Norte imperial, colonial e neo-colonial, e o 

lado de lá da linha corresponde ao Sul colonizado, silenciado e oprimido. Essa linha é tão abissal que torna invisível 

tudo que acontece do lado de lá da linha. Este lado colonizado não tem realidade ou, se a tem, é em função dos 

interesses do Norte operacionalizados na apropriação e na violência. O que caracteriza este pensamento abissal é 

a impossibilidade de copresença entre os dois lados referidos. 
56 Entrevista com Boaventura Souza Santos, concedida na seção Cidadania da revista online “Diversa”, da 

Universidade Federal de Minas Gerais, ano 3 - nº. 8  em outubro de 2005 disponibilizada no site: 

<https://www.ufmg.br/diversa/8/entrevista.htm>. Acesso em: 02 dez. 2019.  

https://www.ufmg.br/diversa/8/entrevista.htm
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o autor, é ter impacto nas ciências da complexidade, dos novos sistemas, do caos dentro de 

contextos sociopolíticos, epistemológicos e socioculturais, pois “não há justiça social sem 

justiça cognitiva”.  

Essa reflexão deve fazer parte das políticas linguísticas e do planejamento linguístico 

de aprendizagem de línguas adicionais para a internacionalização da ciência no contexto 

acadêmico.  A seguir, apontarei algumas propriedades a serem consideradas nessas políticas.  

 A política linguística é inclusiva e democrática, permitindo a coexistência de 

línguas diferentes em um mesmo espaço social; 

 Combate o monolinguismo científico; 

 Investe no fortalecimento da criação de centros de pesquisas transnacionais, 

através de programas de intercâmbio coletivo, envolvendo alunos de graduação, pós-

graduação, pesquisadores e docentes; 

 Busca “aprofundar a compreensão das relações saber-poder nas políticas de 

currículo no mundo globalizado” (LOPES, 2006, p. 35); 

 Investe na qualificação docente e na sua proficiência linguística em línguas 

adicionais; 

 Prima pela socialização do conhecimento científico em diversas línguas; 

 Considera as formas de ser e saber do pesquisador no tocante às tradições 

culturais, profissionais, políticas e religiosas; 

 Defende a emancipação social, política, cultural, pedagógica dos pesquisadores; 

 Atrai projetos nacionais que sejam globais (SOUZA SANTOS, 2005); 

 Vê a aprendizagem de inglês como um bem social ao qual todos deveriam ter 

acesso no contexto atual, mas defende a oportunidade de o pesquisador ser multilíngue 

para ter o direito de escolher em qual idioma deseja divulgar as suas pesquisas; 

 Desmistifica crenças relacionadas ao uso do inglês como língua internacional, 

principalmente as que legitimam o chamado falante nativo e lhe fornece autoridade para 

definir como a língua deve ser usada, ao mesmo tempo em que o desqualificam como 

falante de outras línguas (CANAGARAJAH, 2013). 

 Prima por desenvolver consciência cultural crítica (SIQUEIRA, 2008) na 

aprendizagem e ensino de LA. 

 

As características acima, se consideradas, fortalecem as políticas linguísticas e os 

planejamentos linguísticos rumo à internacionalização da ciência. Dominar o inglês, entre 

outras línguas, pesquisar com mais afinco as suas atribuições de poder e tirar proveito do 
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conhecimento adquirido através dela(s) é um dos caminhos para nos posicionarmos 

politicamente frente aos embates que podem atrapalhar ou potencializar a vida e a carreira do 

pesquisador. 

3.4  Um pouco do cenário da internacionalização do ensino superior no Brasil  

 

A ciência, para existir, precisa alcançar as pessoas e a comunicação é um valor agregado 

para a ciência na sociedade da informação global e globalizada em que vivemos. Porém, 

medidas precisam ser tomadas para que a pesquisa exceda seus próprios limites, entrando em 

contato com a comunidade científica global e projetando-se socialmente. Embora, segundo 

Lakatos (1970), todo conhecimento do mundo exterior seja falível, não pode estar isolado e 

precisa ser demarcado e situado cientificamente. 

Fazendo-se uma retrospectiva histórica, a internacionalização do ensino superior na 

contemporaneidade é um processo que nos remete à origem das universidades, quando 

professores oriundos de várias partes do mundo eram recrutados para iniciar o ensino e as 

pesquisas nas universidades brasileiras, como em outras universidades reconhecidas por sua 

influência internacional, entre as quais as Universidades de Paris e Bolonha no século XIII. A 

necessidade de o conhecimento movimentar o mundo sempre fez parte dos projetos de expansão 

da ciência, porém o século XXI oferece alternativas de movimentação mais acelerada do 

conhecimento científico e exige correspondência intelectual e operacional em tempo recorde. 

Segundo Carvalho e Travassos (2014, p.1), houve uma ampliação explosiva em relação 

à colaboração internacional na pesquisa na última década, principalmente em alguns países 

desenvolvidos. Adams (2013), no artigo “The fourth age of research”, publicado na Revista 

Nature, acredita que a pesquisa já progrediu em três eras: individual, institucional e nacional e 

que hoje ingressamos em uma quarta era de pesquisa, impulsionada por colaborações 

internacionais entre os grupos de pesquisa de renome (p. 557). Para o autor, essa última era 

desafia a habilidade dos países conservarem a sua riqueza científica como propriedade 

intelectual ou como talento de pesquisa. O autor mostra a necessidade de parcerias 

internacionais na pesquisa:  

As tensões estão crescendo: entre o conhecimento que um país precisa para 

permanecer competitivo e os meios que podem garantir exclusividade, e entre as 

partes colaborativas e domésticas da base da pesquisa. As instituições que não fizerem 

colaborações internacionais correm o risco progressivo de perder direitos, e países que 
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não alimentarem seu talento vão perdê-lo completamente  

(ADAMS, 2013, p. 557)57.  

 

No texto, Adams apresenta uma análise de artigos das últimas três décadas e conclui que, 

na atualidade, a melhor ciência provém da colaboração internacional. O autor avaliou que, no 

Reino Unido, a proporção de trabalhos com participação de autores de mais de um país 

aumentou de 20% para 50% entre 1981 e 2012 (ADAMS, 2013, p. 557). No Brasil, essa 

proporção oscilou em torno de 25% em todo o período, com o máximo na década de 1990, 

quando alcançou pouco mais de 30% (CARVALHO et al., 2014). A publicação feita com a 

colaboração de vários pesquisadores também impacta positivamente os índices de citação. 

Hoje, cerca de 75% da produção de pesquisa da China, Brasil, Índia e a Coréia do Sul 

permanece inteiramente doméstica. O volume total de artigos desses quatro países aumentou 

20 vezes - de menos de 15.000 trabalhos por ano em 1981 para mais de 300.000 documentos 

agora.  

O panorama de Educação do Brasil em 2018, relatado pelo MEC, através do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em setembro de 2018 

na edição “Destaques do Education at a Glance 2018”58, em  Brasília, também  apresenta 

importante  crescimento do número de estudantes em formação no exterior (1975-2010), bem 

como do financiamento da educação no Brasil: os  gastos por aluno das instituições de ensino 

superior no Brasil representam mais de 50% do PIB per capita, o equivalente aos investimentos 

na educação superior da Eslováquia, dos Estados Unidos, Reino Unido e da Suécia59. Nele, 

destaca-se ainda o fato de, no ensino superior, o Brasil junto com Canadá, Alemanha, Rússia, 

Turquia e Estados Unidos serem os países em que o percentual da população de 25 a 34 anos é 

mais que o dobro quando se comparam as regiões subnacionais de maior e menor participação, 

o que é um dado relevante.  

Dados registrados no sítio do Governo Federal60 indicam que o Brasil ocupa posição de 

destaque em ranking de qualidade científica, medido a partir de periódicos de impacto: primeiro 

                                                 
57 No original: Tensions are growing: between the knowledge a country needs to remain competitive and the assets 

it can exclusively secure, and between the collaborative and domestic parts of the research base. Institutions that 

do not form international collaborations risk progressive disenfranchisement, and countries that do not nurture 

their talent will lose out entirely. 
58 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-

nova-edicao-do-relatorio-panorama-da-educacao-destaques-do-education-at-a-glance/21206>. Acesso em:  9 out. 

2018.    
59Dados disponíveis no site do INEP, Disponível em: 

<thtp://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/eag/documentos/2018/Panorama_da_Educacao_2018_do_Ed

ucation_a_glance.pdf>. Acesso em: 2 out. 2018. 
60 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2015/06/brasil-esta-entre-25-primeiros-

lugares-no-ranking-de-artigos-cientificos>. Acesso em: 3 jan. 2019. 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-nova-edicao-do-relatorio-panorama-da-educacao-destaques-do-education-at-a-glance/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-nova-edicao-do-relatorio-panorama-da-educacao-destaques-do-education-at-a-glance/21206
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/eag/documentos/2018/Panorama_da_Educacao_2018_do_Education_a_glance.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/eag/documentos/2018/Panorama_da_Educacao_2018_do_Education_a_glance.pdf
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2015/06/brasil-esta-entre-25-primeiros-lugares-no-ranking-de-artigos-cientificos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2015/06/brasil-esta-entre-25-primeiros-lugares-no-ranking-de-artigos-cientificos
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lugar na América Latina e 23º no ranking global, conforme edição do Nature Index 2015. Um 

relatório intitulado Research in Brazil61, produzido pela equipe de analistas de dados da 

Clarivate Analytics para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) apresenta elementos que corroboram significativa melhora de desempenho da 

pesquisa brasileira de 2011 a 2016. Em produtividade, o Brasil é o 13º maior produtor de 

publicações de pesquisa (papers) em nível mundial e seus resultados de pesquisa em língua 

portuguesa e em LAs crescem anualmente. De acordo com os autores do Relatório, a motivação 

para esses resultados foram os objetivos ambiciosos do Governo Federal ao aumentar, desde 

1990, as despesas internas brutas em pesquisa e desenvolvimento (em inglês Gross Domestic 

Expenditure on Research and Development – GERD) com uma porcentagem do Produto 

Interno Bruto (PIB).  O objetivo estabelecido em 2014 era de alcançar 2% até 2019, de acordo 

com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2019, que colocou 

a inovação no país como uma estratégia central de aumento da produtividade e desenvolvimento 

econômico e social. 

No tocante ao impacto das citações do Brasil, historicamente, o país ficou abaixo da 

média mundial, contudo aumentou mais de 15% em relação aos últimos seis anos. O aumento 

foi gradativo, de 0,73 em 2011 para 0,86 em 2016, um aumento de 18%, conforme ilustra a 

figura abaixo: 

 

Figura 4. Impacto de citações do Brasil 2011-2016 (média mundial marcada pela linha pontilhada) 

Fonte dos dados: InCites – Clarivate Analytics Web of Science (2011-2016). 

 

Hoje, o Brasil produz alguns artigos altamente citados e alcançou boas taxas de citações 

entre os 1% dos artigos mais citados no mundo (aqueles com um impacto médio de citação 

maior ou igual a 4,0. Caso essa tendência atual seja mantida, em 2021, o Brasil atingirá a média 

global de 1.0, pois é neste quesito que o Brasil precisa ascender a sua posição. 

                                                 
61 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-

InCitesReport-Final.pdf.> Acesso em: 2 jan. 2019. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf
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Apesar de todo esforço da comunidade acadêmica com resultados promissores, o 

investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos anos. Entre 2014 e 2018, diminuiu 

de R$ 11,3 bilhões para R$ 4,9 bilhões e em 2019 a Lei Orçamentária reduziu para 4,2 bilhões, 

resultando em prejuízos graves na pesquisa, já que atingiu o sistema de bolsas de auxílio a 

estudantes em suas pesquisas e instabilizou as metas de crescimento da pesquisa62.  

Em janeiro de 2017 o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação 

(FOPROP), e a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) organizaram o II Seminário 

com o tema “A internacionalização da ciência e da pós-graduação: avanços e desafios” em 

Fortaleza, no dia 30 de janeiro de 201763, no qual o Prof. Dr. Joviles Vitorio Trevisol, presidente 

do FOPROP e Pró-Reitor do PPG da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), apresentou 

oito diretrizes/pressupostos fundamentais para a internacionalização no cenário atual.  

1- A ciência não é um globalismo localizado. Ao contrário, é um localismo globalizado. 

O conhecimento é gerado num local e depois se universaliza, e não o contrário. 

2- Não há “ciência internacionalizada” sem “ciência localizada/regionalizada”. O local 

e o global não se excluem. 

3- A internacionalização da ciência precisa ser uma agenda permanente das instituições 

e das pessoas envolvidas. Ela avança à medida em que há políticas institucionais claras 

e práticas cotidianas constantes. Ela precisa ser fomentada e praticada. 

4- As instituições de fomento, de ensino e de pesquisa precisam fomentar uma cultura 

da internacionalização do ensino básico à pós-graduação. Ex: 63% dos pesquisadores 

brasileiros nunca saíram do país. 

5- Internacionalização não pode ser confundida e reduzida à mobilidade de estudantes e 

de pesquisadores. 

6- A internacionalização não é um ato; deve ser um hábito.  

7- As instituições, especialmente as universidades, que visam internacionalizar-se 

precisam assumir e promover a internacionalização em tudo o que fazem: contratação 

de docentes, componentes curriculares ministrados em língua estrangeira, intercâmbio 

permanente de estudantes e pesquisadores, pesquisas em cooperação internacional, 

etc.  

8- As políticas de internacionalização precisam considerar as qualificações que são 

exigidas pelo mundo do trabalho, sobretudo internacional. Os currículos precisam 

preparar para as exigências que o mundo do trabalho globalizado está colocando. 

 

Nessa perspectiva, a visão de ciência não parte do universal para o local, mas de 

concepções locais para conceitos universais. Não se internacionaliza o que localmente não está 

reconhecido. Daí a necessidade de reforçar a política de fomento à pesquisa e de não limitar o 

processo de internacionalização à mobilidade de professores e estudantes dos programas do 

Governo Federal. O programa Ciência Sem Fronteiras constituiu exemplo de política brasileira 

                                                 
62 Fonte: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/05/02/em-4-anos-brasil-reduz-investimento-em-educacao-

em-56.htm> Acesso em: 2 dez. 2019. 
63 Slides da apresentação do Prof. Dr. Joviles Vitorio Trevisol, presidente do FOPROP II SEMINÁRIO: 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA BRASILEIRA, realizado em 30 de janeiro de 2017, disponíveis em: 

<https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graducao/repositorio-de-

arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-graduacao-apresentacao-prof-

joviles-anpg/@@download/file>. Acesso em: 25 jun. 2018. 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/05/02/em-4-anos-brasil-reduz-investimento-em-educacao-em-56.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/05/02/em-4-anos-brasil-reduz-investimento-em-educacao-em-56.htm
https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graducao/repositorio-de-arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-graduacao-apresentacao-prof-joviles-anpg/@@download/file
https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graducao/repositorio-de-arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-graduacao-apresentacao-prof-joviles-anpg/@@download/file
https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graducao/repositorio-de-arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-graduacao-apresentacao-prof-joviles-anpg/@@download/file
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de internacionalização, mas, ao concluí-lo, outros programas foram surgindo no objetivo de 

fortalecer a internacionalização da pesquisa nacional. As políticas linguísticas de parcerias entre 

as instituições brasileiras e globais precisam acontecer em via de mão dupla, não devem ser um 

movimento que valoriza, às vezes, mais o país anfitrião temporário com grandes investimentos 

financeiros em suas instituições do que o pesquisador que lá estuda. Receber estudantes 

brasileiros dos Programa de Pós-Graduação brasileiros é bom negócio para a economia local 

do país anfitrião e até para a economia mundial, mas é preciso estabelecer parcerias duradouras, 

nas quais haja “bilateralidade da cooperação e da mobilidade, e de iniciativas multilaterais”. 

(BEZERRA, 2012, p.17).  

Essas diretrizes são passos assertivos no processo de internacionalização da ciência no 

Brasil, visto que a mobilização em prol desses objetivos se faz necessária, principalmente por 

termos um número bastante limitado de falantes de LA para atender a esse movimento global. 

 Porém, pensar nas diretrizes necessárias ao processo de internacionalização ainda não é 

suficiente. É necessário traçar ações que conduzam à efetivação dessas diretrizes. Pensando 

nisso, a ANPG e o FOPROP descreveram ações estratégicas imprescindíveis para a 

internacionalização da ciência e da pós-graduação brasileira, as quais citaremos a seguir64: 

 
- Estímulo e investimentos permanentes em formação bilíngue/trilíngue, 

especialmente em língua inglesa. O estudante brasileiro chega à pós-graduação sem 

domínio em, ao menos, uma língua estrangeira. 

 - Aprimorar/ampliar os programas das agências e das instituições de ensino e de 

pesquisa de mobilidade acadêmica de estudantes de graduação e de pós-graduação. 

 - As instituições precisam construir as propostas de internacionalização e definir os 

parceiros nacionais e internacionais. 

- Internacionalizar os currículos, observando as demandas que o mundo do trabalho 

globalizado vem colocando, com oferta de disciplinas em língua estrangeira. 

- Atrair professores e estudantes do exterior. 

- Desenvolver redes de pesquisa e de publicações, envolvendo pesquisadores 

nacionais e estrangeiros. 

- Tradução das páginas das universidades e dos programas de pós-graduação para 

inglês e espanhol e a elaboração de materiais para divulgação. 

- Capacitação dos editores dos periódicos científicos brasileiros para o uso das normas 

internacionais, assim como treinamentos aos pesquisadores e estudantes em como 

escrever artigos em outras línguas. 

- Custear despesas de publicação de artigos científicos em periódicos no exterior. 

- Expandir a modalidade “Dupla-titulação” e coorientação de teses. 

 

 Essas ações são os caminhos para que as instituições de ensino consigam melhorar a 

qualidade e aumentar o impacto acadêmico e socioeconômico da produção científica do Brasil, 

já que a ciência brasileira tem vivenciado nas últimas décadas, em todas as áreas do 

                                                 
64 Disponível na forma de slides em <https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-

graducao/repositorio-de-arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-

graduacao-apresentacao-prof-joviles-anpg/@@download/file>. Acesso em: 8 set. 2018. 

https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graducao/repositorio-de-arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-graduacao-apresentacao-prof-joviles-anpg/@@download/file
https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graducao/repositorio-de-arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-graduacao-apresentacao-prof-joviles-anpg/@@download/file
https://www.uffs.edu.br/pastas-ocultas/bd/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graducao/repositorio-de-arquivos/arquivos-gerais-da-propepg/a-internacionalizacao-da-ciencia-e-da-pos-graduacao-apresentacao-prof-joviles-anpg/@@download/file
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conhecimento, uma grande expansão tanto em relação ao número de mestres e doutores quanto 

ao número de artigos publicados em revistas indexadas e que o conhecimento de LA é ainda 

insatisfatório entre estudantes e pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação.  

 No que concerne ao emprego de citações de autores brasileiros em periódicos publicados 

em inglês, mais delimitadamente, nos Estados Unidos, Tudge e Freitas (2012, p. 6) questionam 

a pouca procura dos escritores americanos da nossa literatura: “A pesquisa publicada nos 

Estados Unidos é, certamente, amplamente disponível e citada no Brasil. Até que ponto o 

inverso é verdadeiro?”65 Os autores Tudge e Freitas (2012, p.6,7) fizeram uma pesquisa das 

publicações mais recentes em duas revistas mais importantes, conforme o Qualis, incluindo 

uma revista brasileira e outra dos Estados Unidos. Os autores se surpreenderam ao certificarem 

que, em uma série de 25 artigos publicados nos Estados Unidos, 15 eram da autoria de 

americanos, 3 foram escritos por canadenses, 2 por autores britânicos, e um por autores da 

Bélgica, China, Japão e Holanda. Além disso, 89% dos artigos publicados nos Estados Unidos 

e apenas 4% foi publicado no Reino Unido, havendo apenas 5% de fontes de outros países 

citadas nas referências e as citações dos demais artigos remetem de 69 a 91% a escritores norte 

americanos ou do Reino Unido. 

Em contrapartida, os 17 artigos publicados nas revistas brasileiras e avaliados por Tudge 

e Freitas (2012, p.6) ou foram escritos por autores brasileiros (17 artigos) ou por portugueses 

(4 artigos). Os autores brasileiros citaram mais referências de escritores norte-americanos 

(42%), porém com a tradução em português. Apenas 35% das referências remetem a escritores 

brasileiros. Assim, os autores concluem que os autores americanos geralmente remetem a 

autores norte-americanos em suas citações, não valorizam como deveriam pesquisadores de 

outros espaços e línguas, ficam imersos em sua endogenia intelectual e parecem não se sentir 

motivados a mudar essa realidade. 

Os projetos de internacionalização do ensino superior, especialmente da pós-graduação, 

são de contínuo progresso e de constante investimento, com respostas não tão rápidas como se 

gostaria. As mudanças, certamente, levam a novos desafios que devem gerar processos 

inovadores e flexíveis de formação, com mobilidade acadêmica contextualizada e eficiente em 

um mundo global, valorizando a diversidade cultural, a ética pessoal, profissional e cidadã 

(GONZALEZ, 2012). 

Um passo acertado e bastante diversificado na pós-graduação é a política de formação de 

recursos humanos, a que efetivamente inspira a relação internacional, através da concessão de 

                                                 
65 No original: Research published in the United States is, we believe, widely available and cited in Brazil. To what 

extent is the reverse true? 
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bolsas para cursos de Doutorado Pleno (DO), ou totalmente realizado no exterior; Doutorado 

Sanduíche (DS), ou parcialmente realizado no exterior; Pós-Doutorado (PD), totalmente 

realizado no Exterior; Mestrado Pleno (ME) ou mestrado totalmente realizado no exterior; 

Mestrado Sanduíche (MS) ou parcialmente realizado no exterior; ou ainda as Especializações 

(ESP) totalmente realizadas no exterior. 

O fluxo das bolsas dá-se em quatro fases distintas: a Demanda (D), em que ocorrem as 

solicitações de bolsas através de demanda induzida (Editais e Convênios) ou balcão 

(espontâneas); Recomendação (R) em que a solicitação é apreciada através de comitês 

assessores; Concessão (C), em que as bolsas recomendadas entram em uma triagem relativa a 

custos e prioridades do Programa ou política específica do governo ou da área induzida ou 

pleiteada, bem como as exigências burocráticas ao demandante e, finalmente, Implementação 

(I), quando a bolsa cumpre todos os aspectos para efetivar-se (MARIM; BRASIL, 2004, p. 58). 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações do Governo Federal publicou, em 2016, o livro “Mestres e Doutores 

2015: Estudos da Demografia da Base Técnico Científica Brasileira”, o qual apresenta a 

composição geral da população de pesquisadores brasileiros até 2014, com base no Censo 

demográfico de 2010 (IBGE), Coleta Capes 1996-2012 e Plataforma Sucupira 2013-2014 

(Capes, MEC) e Plataforma Lattes 1996-2014 (CNPq)66, conforme quadro abaixo: 

                                                 
66 Dados do CGEE apresentado em slides na Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília, no 

dia 15 de junho de 2016  e disponível em:.  

<https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/Apres_CGEE_MD2015_SBPCvfrev.pdf. Acesso em: 10 

nov. 2019.  
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Quadro 2- Mestres e Doutores no Brasil até 2014 

 

 Com esses dados, constata-se que a taxa de crescimento de doutores titulados no Brasil 

subiu 52,9% de 2009 a 2014 e o número de doutores titulados no exterior também aumentou 

44,2% nesse período, assim como teve aumento significativo no número de mestres. Porém, o 

número de títulos de doutorado por 100 mil habitantes no Brasil ainda é muito reduzido, 

correspondendo a 4,2 se comparado a Portugal, por exemplo, com 39,7 doutores por 100 mil 

habitantes. Felizmente, o número de Programas de Doutorado no país vem crescendo a taxas 

significativas, pois, apesar de as taxas de crescimento anual terem variado muito ao longo dos 

anos, a média aritmética dessas taxas foi de 6,5% no período 1996-2014.  Em 1996, existiam 

630 programas de doutorado no Brasil e, no final do período sob análise, 2014, esse número já 

havia alcançado 1.954, como ilustra o gráfico abaixo (CGEE, 2016, p.41). 
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             Gráfico 7- Número de programas de doutorado no Brasil, 1996-201467 

 

Esses números continuam aumentando no Brasil. O Sistema Nacional da Pós-Graduação 

(SNPG) cresce de forma sustentável e contínua, atingindo o aumento de 25% no número de 

programas nos últimos quatro anos - em dados absolutos o sistema avançou de 3.337 para 4.175 

programas entre os anos de 2013 e 201668, conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 8: Crescimento dos cursos de pós-graduação no Brasil 

                                                 
67 Coleta Capes 1996-2012 e Plataforma Sucupira 2013-2014 (Capes, MEC). Elaboração: CGEE, 2016, p. 41, 

disponível em : <https://www.cgee.org.br/documents/10182/734063/Mestres_Doutores_2015_Vs3.pdf/> Acesso 

em: 13 out. 2019.  
68 Dados disponíveis no site da CAPES em: <https://www.capes.gov.br/36-noticias/8558-avaliacao-da-capes-

aponta-crescimento-da-pos-graduacao-brasileira>. Acesso em: 02 mar. 2020, 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/8558-avaliacao-da-capes-aponta-crescimento-da-pos-graduacao-brasileira
https://www.capes.gov.br/36-noticias/8558-avaliacao-da-capes-aponta-crescimento-da-pos-graduacao-brasileira
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No quadriênio apurado por essa avaliação, houve um aumento de 77% no número de cursos de 

mestrado profissional. O mestrado acadêmico e o doutorado também evoluíram atingindo um 

percentual de aumento de 17% e 23%, respectivamente. Mais da metade (51%) dos programas 

avaliados possuem mestrado e doutorado, totalizando 2.128; O SNPG tem hoje 1.270 

programas dedicados exclusivamente ao mestrado acadêmico (30%); 703 são mestrados 

profissionais (17%) e 74 programas de pós-graduação possuem apenas o curso de doutorado 

(2%). Além disso, a boa notícia é que o país conta atualmente com 11% dos programas com 

desempenho equivalente a padrões internacionais de excelência, com notas 6 e 7, totalizando 

465 programas de pós-graduação. Um percentual de 18% do SNPG atingiu nota 5, alcançando 

nível de excelência nacional. As notas 4 e 5 significam um desempenho entre bom e muito bom. 

No que refere aos professores da educação superior, o Censo da Educação Superior 2018 

obteve resultados exitosos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) registrou aumento expressivo no número de mestres e doutores no ensino 

superior no Brasil. Atualmente, mais de 80% dos 384 mil docentes têm mestrado e/ou 

doutorado, conforme ilustra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 9- Docentes, em exercício, por grau de formação no Brasil (2008-2018)69 

 

                                                 
69 Disponível em: <https://www.capes.gov.br/36-noticias/10125-inep-registra-aumento-de-mestres-e-doutores-

no-ensino-superior>  

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10125-inep-registra-aumento-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10125-inep-registra-aumento-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior
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 As informações do Censo da Educação Superior 2018 indicam que a meta 13 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) foi alcançada70. O compromisso previsto no PNE (Lei n.º 

13.005/2014) é que a proporção de mestres e doutores no corpo docente em exercício no ensino 

superior seja maior que 75%, com um mínimo de 35% de professores com título de doutor (43% 

com dados de 2018). Os dados ainda confirmam que há cada vez mais professores com 

doutorado nas instituições de educação superior. A proporção cresce tanto na rede pública 

quanto na rede privada, mas é na rede pública que a participação de doutores tem apresentado 

um crescimento maior: 64,3% dos professores possuem doutorado; há dez anos, essa proporção 

era de 44,3%. As instituições particulares também têm seguido a mesma tendência. O censo de 

2018 apontou que 25,9% dos professores têm título de doutor e, em 2008, eles eram 13,1%. 

 Concernente aos docentes mestres na educação superior, a rede privada tem apresentado 

impulso maior, visto que, nas instituições particulares, metade dos docentes tem mestrado 

(50,1%), sendo que, há 10 anos, estes compunham 40% do total. Na rede pública, que vem 

registrando um crescimento consistente de doutores, a participação de mestres registra uma leve 

queda. As informações de 2018 mostram que um em cada quatro professores (25,5%) tem 

mestrado, enquanto em 2008 eles eram 28,1%.  

Quanto aos estudantes, alguns têm a oportunidade de continuar as suas pesquisas no 

exterior, resultando em melhorias significativas nas pesquisas, porque envolve imersão cultural 

nos custumes de um povo e contato com falantes de outras línguas. Assim, urge incorporar 

novos hábitos de produção de conhecimento, de exercitar a sensibilidade para lidar com as 

diversidades, aspecto tão comum na contemporaneidade. Marrara (2007, p. 246) defende que é 

preciso buscar as “potencialidades do intercâmbio de pessoas, experiências e informações para 

desenvolver [...] padrões internos de ensino e pesquisa e resolver problemas de interesse comum 

a diferentes comunidades”.  

 Porém, como afirma Melo (2015, p. 20), não basta levar estudantes e pesquisadores para 

o exterior, pois, há de um lado, universidades e centros de ensino e pesquisa que se beneficiam 

tanto de novos “mercados de alunos”, sob a pauta da educação como mercadoria, quanto da 

drenagem de cérebros, tendo em vista a impossibilidade (ou a falta de vontade) de certos países 

em oferecer condições dignas de trabalho para seus pesquisadores (MARRARA, 2007). À 

prática da internacionalização sob a perspectiva de “mercadoria de lucro”, Mok (2006, p. 260) 

chama de “Anglo-Saxonization” das universidades. De outro lado, existem instituições 

credibilizadas que estabelecem parcerias pautadas em princípios estritamente acadêmicos, 

                                                 
70 Dados registrados no site da CAPES, disponível em: <https://www.capes.gov.br/36-noticias/10125-inep-

registra-aumento-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior> Acesso em: 01 mar. 2020. 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10125-inep-registra-aumento-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10125-inep-registra-aumento-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior
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buscando utilizar as potencialidades do intercâmbio de pessoas, experiências e informações 

para desenvolver padrões cooperativos no ensino e na pesquisa e resolver problemas de 

interesse comum a diferentes comunidades (MARRARA, 2007). 

O sentido da internacionalização acontece quando as parcerias se dão com propósitos 

cooperativos, para o bem social, promovendo a interação entre diferentes culturas. Um passo 

importante é considerar a necessidade de promover e democratizar o conhecimento em 

diferentes idiomas, levando em conta a implementação de políticas linguísticas, vislumbrando 

possíveis integrações entre os espaços formativos já institucionalizados e os futuros. O site da 

UFRG71 apresenta informações, datadas de 23 de abril de 2013, tabuladas pelo jornal Folha de 

São Paulo, a partir da base de dados Scimago, noticiando que a produção científica brasileira 

cresce, com grande quantidade de trabalhos acadêmicos publicados em periódicos científicos. 

A base informa números da produção científica de 238 países. De 2001 para 2011, o 

Brasil subiu de 17º lugar mundial na quantidade de artigos publicados para 13º […]. Em 2011, 

os pesquisadores brasileiros publicaram 49.664 artigos. O número é equivalente a 3,5 vezes a 

produção de 2001 (13.846 trabalhos). 

 

Figura 5 - Ranking da quantidade de trabalhos científicos72. 

                                                 
71 Disponível em: <https://www.ufrgs.br/blogdabc/producao-cientifica-brasileira-cresce/>. Acesso em: 8 ago. 

2017. 
72 Fonte: <http://www.pesquisamundi.org/2013/04/producao-cientifica-do-brasil-aumenta.htm>. Acesso em: 20 

nov. 2018. 

 

https://www.ufrgs.br/blogdabc/producao-cientifica-brasileira-cresce/
http://www.pesquisamundi.org/2013/04/producao-cientifica-do-brasil-aumenta.htm
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Porém, o texto aponta problemas na qualidade dos trabalhos científicos, medida, por 

exemplo, pelo número de vezes que cada trabalho foi citado por outros cientistas (o chamado 

“fator de impacto”). O fator de impacto é intrigante porque mede a própria evolução e a 

atividade científica. Certamente, muita informação interessante ainda não chegou nas revistas 

de maior impacto, por terem sido divulgadas em âmbitos locais e não terem sido 

disponibilizadas em línguas hegemônicas, ou não terem sido lidas por não terem os grandes 

nomes da ciência como autores. É nesse sentido que esta questão também precisa ser discutida 

porque, no quesito “fator de impacto”, o Brasil passou de 31º lugar mundial para 40º. China e 

Rússia, por outro lado, ganharam casas no ranking de qualidade nesse período, como podemos 

constatar no quadro abaixo.  

 

Figura 6- Ranking da qualidade dos trabalhos científicos.
73  

 

 

 

Segundo especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo de 22 de abril de 2013, um 

dos motivos do salto de produção com queda de qualidade foi o aumento do número de 

periódicos brasileiros listados nas bases de dados: de 62 para 270 em dez anos. Além disso, 

segundo Rogério Mugnaini, cientista da informação da USP, “o salto quantitativo de artigos 

                                                 
73 Disponível em: <http://www.pesquisamundi.org/2013/04/producao-cientifica-do-brasil-aumenta.html>. Acesso 

em: 20 nov. 2018. 

http://www.pesquisamundi.org/2013/04/producao-cientifica-do-brasil-aumenta.html
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científicos no país acontece devido aos esforços que resultaram na infraestrutura institucional 

da pós-graduação nas últimas décadas” e “outro fator que explica esse aumento no número de 

publicações é o maior número de periódicos brasileiros, que publicam predominantemente 

artigos do Brasil, nas bases internacionais74”. O problema é que os trabalhos de periódicos 

científicos brasileiros têm pouco impacto. Apenas 16 dessas revistas receberam, em 2011, uma 

ou mais citações por artigo. Para se ter uma ideia, cada artigo da revista britânica “Nature” 

recebeu cerca de 36 citações. O maior impacto entre os periódicos nacionais foi igual a 2,15, 

da revista “Memórias do Instituto Oswaldo Cruz”.  

Se, por um lado, olhar para dentro do país é o meio de internacionalizar a ciência, por 

outro será percebido que as assimetrias do desenvolvimento científico-tecnológico, existentes 

no Brasil, são enormes e aguardam soluções. Literalmente, a internacionalização denota o 

processo de se tornar internacional. Para Marrara (2007, p. 247) o significado de “tornar-se 

internacional”, ou “internacionalizar-se”, compreende-se a partir do questionamento dos 

objetivos da internacionalização, os quais podem ser resumidos a uma hipótese de natureza 

predominantemente institucional e outra, de natureza principalmente acadêmica”. O autor 

explica que, pela linha meramente institucional, a internacionalização é uma forma de buscar 

renome internacional em benefício de certa Instituição de Ensino Superior (IES). Isso se 

realizaria, por exemplo, pela oferta de cursos internacionalmente populares, pela organização 

de eventos de porte internacional, pela atração de alunos e pesquisadores estrangeiros ou pelo 

grande número de publicações dos pesquisadores da casa em periódicos internacionais. A 

internacionalização, nesse viés, é uma “ferramenta de marketing a favor da promoção do nome 

da IES e da busca de novos consumidores para seus serviços, motivada geralmente por 

interesses financeiros, do que pelo ânimo de colaborar com o desenvolvimento científico e 

educacional” (p. 248).  

Nesse estudo, defende-se a hipótese de natureza predominantemente acadêmica 

apresentada por Marrara (2007), na qual as políticas de internacionalização sejam vistas como 

ferramentas a serviço da formação de docentes, pesquisadores e discentes, com enfoque 

estritamente acadêmico. Nesse viés,   

A universidade se internacionalizaria, portanto, pela aquisição de valor ou dimensão 

internacional decorrente de sua capacidade de colaborar para o desenvolvimento 

científico em nível supranacional, seja pelas suas atividades de formação, seja pela 

qualidade e impacto de sua pesquisa (KOK, 2005, p. 383). 

                                                 
74 As assertivas de Rogério Mugnani se encontram na reportagem disponibilizada no sítio da UFRGS, intitulada 

“Produção científica brasileira cresce, mas índice de qualidade cai”, de 23 de abril de 2013. Na reportagem não 

consta referência bibliográfica do autor. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/blogdabc/producao-cientifica-

brasileira-cresce/>. Acesso em: 06  maio de 2019. 
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Ações envolvendo os docentes e os discentes (mestrandos e doutorandos) na 

participação em cursos e congressos internacionais, estágios de pesquisas no exterior, 

celebração de cotutelas ou meras coorientações de mestrado e doutorado, pesquisas envolvendo 

debates de interesse comum de diversos povos, nações e regiões são práticas inerentes a esse 

grupo de pesquisadores que podem impactar com as suas pesquisas. Este processo de 

internacionalização para fins estritamente acadêmicos, conforme Marrara (2016, p. 248) 

“pautar-se-ia, em última instância, pelo intuito de contribuir com o desenvolvimento da 

educação e da ciência, através da colaboração e da troca de experiências com agentes 

estrangeiros”. Esta troca é necessária também como meio de debater e produzir conhecimento 

de relevância supralocal. 

A internacionalização no nível legal pode ser compreendida como uma ferramenta 

necessária para que a finalidade da educação superior apresentada no art. 43 (incisos III, IV, V 

e VI) da LDB seja alcançada, na busca por: “incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura”; promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 

ou de outras formas de comunicação; suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural 

e profissional e possibilitar a correspondente concretização”  e “estimular o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais”.   

No plano político, novos modelos e políticas de cooperação internacional  são discutidos 

no Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010 (PNPG), no qual a qualidade da produção 

científica e tecnológica é um dos critérios relevantes para adquirir bolsas de fomento à pesquisa, 

pois considera o “impacto e relevância na fronteira do conhecimento ao avaliar-se a produção 

científica, aferindo-a por sua visibilidade (índice de impacto) e também por sua contribuição 

intrínseca ao conhecimento novo (índice de citação)”; bem como estabelece que “a avaliação 

de cada área deverá também ser expressa com indicadores relativos à sua expressão científica 

e social no contexto nacional e internacional; demonstrando a relevância da contribuição dos 

Programas de Pós-Graduação para estudos de grande valor nacional e internacional (CAPES, 

2004, p. 63-64). O PNPG enfatiza que o desempenho da pós-graduação se encontra intimamente 

ligado a uma mobilização permanente da comunidade acadêmica nacional, bem como a um 

processo contínuo de integração com a comunidade científica internacional (p. 8). 
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O PNPG 2011-202075 reforça a importância da pesquisa e define novas diretrizes, 

estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas para a política de pós-

graduação e pesquisa no Brasil. Neste PNPG, houve avanços em função de o novo Plano 

Nacional de Educação (PNE) também contemplar as metas da pós-graduação, já que o PNPG 

se tornou parte integrante do PNE. 

Tendo como parâmetros os princípios legais da LDB e da Constituição e, no plano 

político, o PNPG, Marrrara (2007, p. 252) apresenta uma definição da internacionalização 

brasileira: 

Um processo composto pelas medidas de cooperação internacional, necessárias para 

que um determinado programa de pós-graduação complemente a capacitação de seus 

discentes e docentes, objetivando estimular o progresso da ciência e a solução de 

problemas brasileiros e comuns da humanidade, sem prejuízo da persecução 

secundária de interesses meramente institucionais. 

 

As ações sugeridas pela ANPG e o FOPROP, já citadas neste capítulo, são algumas 

medidas que podem favorecer esse processo de internacionalização acadêmica, mas é preciso 

manter o foco também na divulgação da língua e da cultura brasileira e de outros países. Para 

emergir o cidadão do mundo, que é, por definição, multilíngue (RAJAGOPALAN, 2003), faz-

se necessária a democratização do ensino de línguas adicionais e o fortalecimento das IES. A 

dificuldade na internacionalização de natureza predominantemente acadêmica encontra-se no 

quesito financeiro, pois muitos pesquisadores com pesquisas relevantes são impedidos de 

participar de eventos internacionais por não obterem auxílios financeiros. Felizmente, alguns 

discentes conseguem bolsas de estudos e participam de editais oferecidos pelas agências, como 

a Capes, o CNPq e algumas agências estaduais de amparo à pesquisa. Essas agências de 

fomento à pesquisa têm sido igualmente fundamentais no apoio à criação de centros de 

pesquisas transnacionais, através de programas de intercâmbio coletivo, envolvendo alunos de 

graduação, pós-graduação, pesquisadores e docentes (MARRARA,2016). Em suma, é preciso 

fortalecer as políticas de internacionalização acadêmica no Brasil como um mecanismo 

essencial, não somente para a formação acadêmica (discente e docente), como também para a 

solução de problemas brasileiros e comuns da humanidade, e ainda para a divulgação e 

promoção do conhecimento inspirado nos “princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana”, como estabelece o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de nosso País. 

                                                 
75 Dados disponíveis no sítio da CAPES: <https://www.capes.gov.br/plano-nacional-de-pos-graduacao> . Acesso 

em: 2/ fev. 2020. 

https://www.capes.gov.br/plano-nacional-de-pos-graduacao
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3.5 A pesquisa como um canal de internacionalização da ciência 

 

A pesquisa científica gera conhecimento novo, instiga a criação e mobilização de saberes, 

convida a sociedade a enfrentar problemas, descrever e analisar os fatos, buscar soluções 

significativas e pode funcionar como eixo central de desenvolvimento do país (CUNHA-

MELO, 2015, p. 20). A ciência produz conhecimento e este dá ao ser humano possibilidades 

de melhor ajuste ao ambiente em que vive e/ou de transformá-lo. A ciência oferece alternativas 

para solucionar alguns problemas práticos e para melhor compreender o mundo, constituindo-

se em processo inacabado, cujos conhecimentos jamais se esgotam em si mesmos, porque 

podem ser renovados, revisados, reescritos, a partir de enfoques diferentes. 

O valor de toda pesquisa é a sua presumível função social e sua capacidade de gerar 

conhecimento. Ele vai muito além das pretensões acadêmicas. A ciência deve contribuir para 

que sejamos melhores; “deve aspirar a facilitar coordenadas que nos permitam adaptar a um 

entorno permanentemente submetido à pressão da mudança; deve, por fim, buscar o duplo 

objetivo da validade científica, por um lado, e da utilidade social, por outro” (SERRANO, 2011, 

p. 17). A validade científica nos projeta sobre o condicionante da idoneidade da pesquisa, 

enquanto a utilidade social assenta-se no marco de sua oportunidade. 

A validade da pesquisa no processo de internacionalização ocorre neste processo de 

“desengaiolar” o conhecimento validado e utilizá-lo socialmente, tornando-o parte da 

atualidade informativa de alcance internacional. É diminuir os entraves que dificultam a 

comunicação. É tornar a ciência visível e, ao mesmo tempo, compreensível. Não apenas é 

fundamental saber, como também é determinante saber comunicar. 

Toda ciência pretende, em maior ou menor medida, explicar, compreender e predizer. 

Portanto, a ciência tem um caráter explicativo-compreensivo: ela, desse modo, explica e ajuda 

a compreender problemas, quer dizer, fatos que per se, parecem inexplicáveis (BUNGE, 1989, 

p.19-20). 

A ciência, além de ser compreensível, deve ter o consentimento do cientista para que seja 

divulgada. Não apenas é necessário ter habilidade nas técnicas de comunicação cientifica, é 

preciso querer comunicar o conhecimento. Quando se trata de divulgar o conhecimento em uma 

língua diferente da língua do autor, são tantos os imprevistos que muitos preferem usar os meios 

de difusão internos e especializados que funcionam no seio da comunidade científica, deixando 

muito conhecimento relevante nos âmbitos locais, limitando a real repercussão de suas 

contribuições. Volpato (2016) vê o processo do conhecimento científico como uma rede na qual 
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os conhecimentos se interconectam e são interdependentes. Uma vez pertencendo a esta vasta 

rede de conhecimentos, não se pode sair dela, já é de pertencimento de todos. 

Olhando a ciência por seu lado epistemológico, percebemos que ela não se constitui um 

aglomerado de conhecimentos, mas uma rede que pressupõe interconexão entre os 

conhecimentos. Assim, para que conclusões de novas pesquisas entrem nessa rede, é necessário 

que se agreguem de forma coerente ao que já existe, mesmo que seja preciso substituir ou 

modificar ideias aí já agregadas. 

Esse conjunto de conhecimentos, chamado agora de ciência, é usado para diversas 

finalidades por cientistas de diferentes países. [...].  Para se ter uma ideia da importância dessa 

rede de conhecimento, perceba que, se retirarmos do nosso país todo o conhecimento nele 

produzido por cientistas de outros países, nossa sociedade para e morre. E o mesmo acontece 

até mesmo com países altamente desenvolvidos na ciência, como Estados Unidos e aqueles da 

Europa. Isso dá um caráter universal a essa rede de conhecimentos, tanto em sua construção 

quanto em sua utilidade. Assim, enquanto todos podem usar o conhecimento dessa rede, é 

imperativo que todos, de quais países forem, esforcem-se para alimentar essa rede: a ciência 

(VOLPATO, 2016, p. 3) 

A alimentação da rede ciência implica  desenvolvimento para o universo do conhecimento 

interdisciplinar de caráter universal, porém não se consegue produzir ciência internacional, 

senão construí-la com base em estudos locais. A ciência não começa grande, completa, 

ostensiva. Ela inicia a partir de coleta de dados locais específicos e se amplia à medida que o 

conhecimento se fundamenta, se socializa e traz contribuições para a rede, do local para o 

internacional. Portanto, fazer ciência implica em pensar além dos dados locais. 

Volpato (2016, p. 4) questiona o fato de “uma alta porcentagem de revistas científicas 

brasileiras presentes no Scielo76 ainda esteja completamente isolada do cenário internacional, 

principalmente pela opção de um idioma restrito, como o português”, considerando que a 

ciência ainda fala mais inglês. Para que as pesquisas saiam do âmbito local, o autor sugere que 

os cientistas usem as especificidades locais de suas pesquisas para torná-las ferramentas de 

enfrentamento da ciência no ambiente internacional, a partir de suas restrições e 

especificidades. A pesquisa na internacionalização da ciência não é um apêndice, é uma 

necessidade. Não é uma opção, é uma exigência. É a pesquisa que dá à internacionalização da 

ciência a sua razão de ser, de ampliar, de refazer, de reinventar, de apostar na ampliação de seus 

limites. 

                                                 
76 Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. 
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Pesquisar e produzir ciência em diversas línguas deve ser um dos objetivos a serem 

perseguidos pelos pesquisadores, devendo a produção científica em sua língua nativa também 

ser priorizada. Na escrita acadêmica em LA, o escritor geralmente se sente menos confortável, 

tendo como empecilhos as dificuldades frente ao padrão científico do nativo, as deficiências 

com o gênero textual científico na LA, e o contexto institucional e, consequentemente, político 

e econômico que envolve a escrita acadêmica (LILLIS, 2001). 

Como forma ilustrativa das ações de fomento à internacionalização, analisarei abaixo as 

medidas tomadas pela UFBA e registradas em seu Plano de Internacionalização (a partir de 

2018). A UFBA foi escolhida por oferecer o Programa de Pós-Graduação em Ensino, História 

e Filosofia das Ciências (PPGEFHC), um dos programas em Ensino de Ciências avaliados na 

pesquisa quanto ao uso do inglês como língua da Ciência. Os motivos da escolha do PPGEFHC 

são: Programa com conceito 5 na avaliação da CAPES; foi o Programa com maior número de 

respondentes (mestrandos e doutorandos) do questionário da pesquisa; foi realizado um grupo 

focal com alguns estudantes desse Programa; eu faço parte dele como discente pesquisadora; 

tive oportunidade de aplicar questionário aberto com um de seus fundadores, atual pró-reitor de 

pós-graduação e de pesquisa, criação e inovação da instituição, bem como com a coordenadora 

do Programa. 

 

3.5.1 Plano de Internacionalização da UFBA (a partir de 2018) 

 

O Plano de Internacionalização da UFBA tem como propósito axial expandir de forma 

sustentável e direcionada as suas práticas, na certeza de que essa expansão constituirá um 

importante instrumento na produção de recursos humanos aptos a responder, com competência 

intercultural, as demandas do local e do mundo (UFBA, REITORIA, p. 1)77. A UFBA já possui 

posição de destaque representativo (19º lugar) em periódicos indexados na Web of Science; 

ocupa a 10ª posição quando se considera o Fator de Impacto normalizado e a 7ª posição quanto 

ao percentual de itens publicados nos 1% de periódicos top. Ela ocupa a 6ª posição quando se 

consideram os 10% dos periódicos top e o índice de colaboração internacional. A instituição 

evoluiu bastante de 2013 para 2017 também no número de Acordos de Cooperação Acadêmica 

(160), no número de estudantes estrangeiros que ingressaram na UFBA para realizar 

intercâmbio (447), na quantidade de estudantes da UFBA que realizaram intercâmbio no 

                                                 
77 Disponível em: <http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/plano_de_internacionalizacao.pdf>. 

Acesso em: 11 nov. 2018. 

 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/plano_de_internacionalizacao.pdf
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exterior (412 alunos do Ciência Sem Fronteiras) e de alunos atendidos pelo PROFICI 

(Programa de Proficiência em Línguas Estrangeiras), chegando ao total de 10352 alunos. Vale 

destacar o esforço compensatório feito pela Universidade no sentido de disseminar o domínio 

de línguas estrangeiras, principalmente o inglês, superando barreiras culturais e buscando 

assegurar uma condição indispensável para o processo de internacionalização. 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA 2018/2022 (UFBA, 2018, p. 15) 

apresenta como Objetivo Estratégico: Elevar o grau de internacionalização das relações 

institucionais e acadêmicas da Universidade, mediante ampliação das oportunidades de 

formação profissional e de intercâmbio, inclusive na produção de conhecimentos e produtos 

tecnológicos inovadores. As metas que a UFBA pretende alcançar até 2022 são:  

- Aumentar em 50% o valor da razão entre o número de publicações indexadas na 

Web of Science e o número de docentes. 

- Aumentar em 50% o número de alunos de graduação e pós-graduação da UFBA, 

bem como o número de instituições acadêmicas de outros países, em atividades de 

intercâmbio internacional. 

- Aumentar em 50% o número de professores visitantes de instituições acadêmicas de 

outros países. 

- Posicionar a UFBA entre as dez mais internacionalizadas Universidades Públicas 

Federais, marca a ser avaliada a partir de um indicador global construído pela UFBA 

e calculado com base nos indicadores de produção bibliográfica, mobilidade 

estudantil e acordos de colaboração. 

 

Para alcançar o objetivo estratégico de internacionalização, algumas diretrizes já estão 

sendo implementadas: promover intercâmbios e acordos de cooperação, incrementando a 

mobilidade de docentes, pesquisadores e estudantes da UFBA com outros países; disseminar a 

competência em línguas estrangeiras entre alunos e docentes; ampliar a internacionalização da 

produção científica e dos Programas de Pós-Graduação78. Nos intercâmbios de cooperação, 

ainda é bastante limitado o número de estudantes estrangeiros que vêm para cá, principalmente, 

falantes de português. A ausência de proficiência em língua portuguesa é fator desmotivador  

para esses estrangeiros. O avanço das Políticas Linguísticas no Brasil deve inserir forte 

investimento no ensino de português como língua estrangeira, isto já está começando a 

acontecer em muitas instituições, inclusive, na UFBA, bem como o uso de LA nas disciplinas, 

quando possível.  

De modo geral, as ações se assemelham no que diz respeito às metas das instituições 

para a internacionalização, pois o caminho neste objetivo é como um labirinto, cheio de desafios 

que precisam ser conquistados, repleto de dificuldades que precisam ser vencidas, caminhos 

                                                 
78 A descrição sintética das ações e as metas específicas de cada diretriz, encontram-se no Plano de 

Internacionalização da UFBA, 2018, p. 16. Disponível em 

<http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/plano_de_internacionalizacao.pdf>. Acesso em: 11 nov. 

2018. 

http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/plano_de_internacionalizacao.pdf
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que não oferecem a opção de resistência, mas de enfrentamento, empoderamento e a decisão de 

chegar ao outro lado para enfrentar novos desafios e utilizar diferentes estratégias rumo a vitória 

que se deseja no campo da comunicação da ciência sem fronteiras, já que o conhecimento 

produzido pela ciência tem de ser conhecido. Não deve jazer repousando nas estantes. Qualquer 

dificuldade de comunicar a ciência tem de ser combatida, inclusive, e principalmente, a 

hegemonia linguística. 

A escolha de mais de uma língua franca na comunicação, o uso de novas tecnologias, a 

utilização dessa base de dados de tamanho infinito e de fluxo contínuo que é a internet, a criação 

de bibliotecas digitais para a ciência, juntamente com os procedimentos tradicionais de 

comunicação, compostos pelas editoras especializadas, pelas revistas científicas ou outros 

meios convencionais de comunicação, integram um vasto leque de opções que devem ser 

exploradas a fim de que a comunicação alcance o mundo. Certamente, o esforço para que a 

internacionalização em via de mão dupla aconteça, principalmente na pós-graduação, alcançará 

todos os níveis de divulgação do saber e a tendência da geração do futuro, que já se inicia, é ter 

acesso à informação global em tempo recorde em línguas diferentes da sua e poder reagir 

criticamente ao conhecimento novo, conforme a sua prospecção multicultural no mundo.  

Certamente, em razão da globalização e da centralidade dada ao conhecimento, passa-

se a exigir das instituições de nível superior a inserção no contexto internacional, com o objetivo 

de favorecer a cooperação internacional e ampliar a concorrência da instituição em nível global. 

Foi com este objetivo que a UFBA participou do Edital nº 41/201779 e submeteu o Projeto - 

CAPES/Print com um Plano Institucional de Internacionalização, o qual foi aprovado. 

Participaram da elaboração do Projeto: Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação; Pró-

Reitoria de Ensino de Pós-Graduação; Assessoria de Assuntos Internacionais e cerca de 80 

professores da UFBA, incluindo muitos coordenadores de programas de pós-graduação e 

diretores de unidades. 

No Projeto, os autores apresentam o trabalho que vem sendo feito pela universidade no 

processo de internacionalização da instituição, mencionando as atividades acadêmicas já 

praticadas na instituição de ensino desde a sua criação, associadas a movimentos de 

internacionalização. 

Esta internacionalização pode ser verificada pelo número de artigos e de citações em 

revistas internacionais, pelo número de programas de pós-graduação bem 

qualificados, pelo número de estudantes e de docentes em estadas no exterior assim 

como pelo número de docentes estrangeiros visitando a UFBA, pelo número de INCTs 

baseados na UFBA e pela existência de apoio sistemático às publicações em línguas 

                                                 
79 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-institucional-de-

internacionalizacao-capes-print> Acesso em: 12 jan. 2019. 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print
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estrangeiras e ao ensino destas línguas com o programa PROFICI. Mais recentemente 

as chamadas de Professor Visitante para fortalecimento da pós-graduação levaram à 

atração de cerca de 70 professores seniores para a UFBA, muitos dos quais 

estrangeiros e todos com circulação internacional. (UFBA, Projeto CAPES PrInt, 

2017, p. 1) 

 

Os autores do Projeto buscaram conseguir, através do Edital CAPES PrInt, recursos 

estáveis e institucionalidade que permitam à universidade elevar a sua internacionalização a um 

patamar qualitativamente superior, especialmente em função da comemoração de 50 anos do 

início de sua Pós-Graduação stricto sensu. A intenção é avançar na excelência acadêmica, em 

todas as áreas do conhecimento, e incluir os seus estudantes nas redes de relacionamento 

internacional. A UFBA concorreu ao edital com um total de 165 projetos, agrupados em 19 

macrotemáticas interdisciplinares, distribuídas em 5 grandes eixos de conhecimento: 1) 

Ciência, Tecnologia e Questões Ambientais; 2) Inovação, Saúde e Qualidade de Vida; 3) 

Desigualdades Sociais e sua Superação; 4) Subjetividade e Expressão Artística; e 5) Contextos 

e Dinâmicas Socioculturais. Os temas são apresentados e explicitados quanto aos programas de 

pós-graduação que fazem parte e seu funcionamento, sendo que todos os programas de PG da 

UFBA têm conceito igual ou superior a 4. Ainda constam no anexo do documento os diversos 

projetos aprovados em editais, conforme cada tema, no total de 167 projetos. 

Todo esse esforço da UFBA no Edital CAPES PrInt foi no sentido de garantir um lugar 

no restrito grupo de instituições cujo custeio das atividades de internacionalização da pesquisa 

será mantido pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

agência de fomento ligada ao Ministério da Educação). A Universidade Federal da Bahia foi 

uma das 36 universidades aprovadas no edital, tendo como pontos fortes uma grande quantidade 

de projetos, uma ampla variedade de temáticas e áreas de conhecimento abrangidas, a lógica 

interdisciplinar utilizada para agrupá-los, a adesão maciça dos mais bem avaliados programas 

de pós-graduação, e a forte tradição científica da Universidade80. A Figura 6 abaixo ilustra os 

eixos estruturantes do Plano de Internacionalização da UFBA. 

                                                 
80 A princípio, a UFBA não havia sido contemplada, de acordo com a lista preliminar, divulgada em agosto pela 

agência federal de fomento, e, por isso, recorreu da decisão e teve aprovação. O bom desempenho da Universidade 

nos principais indicadores quantitativos e qualitativos de produção científica, em geral ocupando posições que 

oscilam entre o 5º e o 15º lugar, somou de maneira positiva para a revisão do resultado. 
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Figura 7. Eixos estruturantes do Plano de Internacionalização da UFBA81. 
 

  

A UFBA também tem adotado políticas para a preparação dos discentes quanto ao 

conhecimento de língua estrangeira, no sentido de oferecer condições para que o servidor da 

UFBA e o(a) estudante da graduação e da pós-graduação se apropriem de outras línguas. Para 

isso, o instituto de Letras oferece o PROFICI82 (Programa de Proficiência em Língua 

Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA), um programa institucional, implementado 

a partir do segundo semestre de 2012, que oferece cursos de idiomas (alemão, espanhol, francês, 

inglês, italiano e português como língua estrangeira) gratuitos a alunos com matrícula regular 

em nível de graduação e pós-graduação, bem como a funcionários e docentes da UFBA. 

 O programa também faz parte do projeto de internacionalização da UFBA, pois tem 

como objetivo propulsor sedimentar bases para o processo de internacionalização da 

universidade com vistas a ampliar as possibilidades de intercâmbio de saberes com instituições 

de variados países e viabilizar o aprendizado de língua estrangeira a alunos interessados em 

estudar no exterior e a vinda de alunos estrangeiros para estudos na UFBA (PROFICI, página 

principal). Para participar do programa e fazer qualquer um dos cursos oferecidos, os 

                                                 
81 Fonte: <htps://ufba.br/ufba_em_pauta/ufba-est%C3%A1-entre-36-universidades-aprovadas-no-edital-capes-

print>. Acesso em: 15 jan. 2019. 
82 Todas as informações do PROFICI, encontram-se no sítio oficial do Programa, disponível em: 

<https://profici.ufba.br>. Acesso: 9 jan. 2019. 

https://profici.ufba.br/
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interessados precisam passar por uma seleção que ocorre semestralmente e é divulgada por 

edital publicado no sítio do PROFICI. 

Cada idioma oferecido no PROFICI tem subprogramas sob a coordenação acadêmica 

de professores do Instituto de Letras da UFBA (ILUFBA) juntamente com a coordenação geral 

da instituição. São eles: PROEMA (alemão), PROEMES (espanhol), PROEMF (francês), 

PROEMI (inglês), PROEMIT (italiano), PROEMPLE (português como língua estrangeira). Os 

monitores que ministram as aulas são alunos de graduação ou pós-graduação do ILUFBA, que 

recebem treinamento semanal e têm suas aulas supervisionadas por um coordenador acadêmico 

- um professor mestre ou doutor. Na página do programa, a coordenação sublinha o caráter 

inovador e pioneiro do programa no país quanto à sua configuração, desenhada com vistas a 

capacitar a maior quantidade de alunos no menor tempo possível para atingir fluência em um 

idioma, de forma gratuita e em uma universidade pública. 

Além do PROFICI, o Instituto de Letras da UFBA implementou, em 2012, o Núcleo 

Permanente de Extensão e Pesquisa em Letras (NUPEL)83.  Trata-se de um órgão responsável 

pela coordenação, fomento, gerenciamento, apoio, acompanhamento e avaliação de ações de 

extensão que se enquadrem nas diretrizes conceituais, políticas, educacionais e legais 

estabelecidas pelo Estatuto, pelo Regimento Geral e pelo Regulamento de Extensão da UFBA. 

O NUPEL tem o objetivo de promover a articulação da extensão com o ensino e a pesquisa, de 

forma indissociável, ampliando a relação entre a universidade e a sociedade. 

No NUPEL, estudantes da graduação e da pós-graduação stricto sensu do Instituto de 

Letras podem experimentar, muitas vezes pela primeira vez, a prática de ensino em sala de aula 

e da tradução escrita, podendo contar com o apoio e a orientação da coordenação e da equipe 

de profissionais do ILUFBA que acompanham, de perto, o desempenho e o amadurecimento 

profissional dos estudantes no período de até 04 (quatro) semestres. O NUPEL, através dos 

cursos de línguas e de outros projetos de extensão do Instituto de Letras, também favorece o 

acesso às línguas estrangeiras a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, que têm a 

possibilidade de participar gratuitamente dos cursos e demais projetos. A Concessão de Bolsas 

integra o programa de formação continuada e de integração social do Instituto de Letras da 

UFBA e se destina, prioritariamente, à comunidade externa à Universidade. Além dessas bolsas, 

o NUPEL também concede bolsas a estudantes da UFBA através de uma parceria com a Pró-

Reitora de Assistência Estudantil (PROAE). 

                                                 
83 Todas as informações referentes ao NUPEL encontram-se em seu sítio oficial, disponível em: 

<http://www.nupel.ufba.br>. Acesso em: 11 jan. 2019. 

http://www.nupel.ufba.br/
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Além dessa parceria, e com o intuito de contribuir para a internacionalização da UFBA, 

o NUPEL também firmou parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação (PROPG) 

e a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), para a tradução (para o inglês e o espanhol) de 

sites de Programas de Pós-graduação da UFBA, do site da própria UFBA e de documentos da 

Assessoria para Assuntos Internacionais, além da aplicação de praticamente todos os exames 

de proficiência para ingresso nos programas de PG da UFBA. 

Portanto, a Universidade Federal da Bahia explora os desafios da internacionalização 

dentro de princípios estritamente acadêmicos, buscando utilizar as potencialidades do 

intercâmbio de pessoas, experiências e informações para desenvolver seus padrões internos de 

ensino e pesquisa e resolver problemas de interesse comum a diferentes comunidades. 

A seguir, farei uma breve apresentação do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC). O fato que me levou a analisar esse programa 

quanto à internacionalização e ao uso do inglês como língua franca nesse processo foi a 

necessidade de delimitar um Programa em Educação e/ou Ensino de Ciências, entre os 7 

Programas desta pesquisa para aprofundamento do estudo, sendo que os estudantes desse 

programa tiveram maior participação na resposta ao questionário. Outra razão é o fato de ser 

discente do Programa. Um motivo adicional relaciona-se aos dados dos respondentes do 

questionário, em relação à sua proficiência em LA, principalmente, em língua inglesa, que é 

tema de nossa investigação,  principalmente nas habilidades da escrita, sobretudo acadêmica, e 

da oralidade em inglês. Os dados  denotam que, embora o inglês seja considerado a língua atual 

da ciência, não consiste na língua de pesquisa de muitos estudantes pesquisadores brasileiros, 

fator que conduz a um questionamento sobre esses resultados no sentido de pensarmos no 

fortalecimento de políticas linguísticas que foquem na sua melhoria, embora ensino e 

aprendizagem de LA não seja o foco desta pesquisa, bem como em políticas de fortalecimento 

de nossa língua na divulgação do conhecimento científico.  

 

3.5.2 Sobre o Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

(PPGEFHC) 

  

 O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

(PPGEFHC) é um programa que tem como foco de atenção de pesquisa e do curso o exame 

crítico das ciências, dos seus resultados, da sua produção e da sua difusão, especialmente por 

meio do ensino. É um programa que resulta de convênio entre a Universidade Federal da Bahia 
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(UFBA) e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Inicialmente, o Programa fazia 

parte da área de Educação, passando a fazer parte da área de Ensino de Ciências a partir de 16 

de abril de 2001. Ele surgiu da interlocução entre pesquisadores de ciências dessas 

universidades, inicialmente na criação de grupos de pesquisas, na organização e oferta de cursos 

de pós-graduação lato sensu, no desencadeamento de eventos científicos e ofertas de cursos de 

formação continuada, catalisados a partir de 1995, por uma série de atividades de iniciativa 

destes pesquisadores. Todo esforço da equipe resultou na formação da 1ª turma de Mestrado84 

em 31 de março de 2000, contando com esforço considerável do professor Olival Freire Júnior, 

coordenador do Programa na época, do vice-coordenador, o professor José Carlos B. de 

Santana, e de toda a equipe. As suas atividades em nível de Doutorado tiveram início no 

primeiro semestre de 2006, sob coordenação do Prof. Dr. Charbel Niño El-Hani. Sua sede 

situava no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, mas foi 

transferida em 2019 para a Faculdade de Educação da Bahia (FACED). Como se trata de um 

programa oferecido por duas instituições de ensino superior, as atividades são desenvolvidas 

nas duas universidades, UFBA e UEFS e se constituiu como o primeiro programa da área de 

ensino de Ciências do Nordeste. 

O objetivo principal do programa é a análise crítica da ciência, sua produção, difusão e 

ensino, pois tem como tema os estudos interdisciplinares em ciência e educação (FREIRE JR, 

2001). É um programa considerado muito bom pela CAPES, com conceito 5. O PPGEFHC 

compreende que “mesmo o pesquisador especializado estritamente no campo do ensino das 

ciências deve ter uma sólida formação em epistemologia e manter intenso diálogo com a 

filosofia e história das ciências” (PPGEFHC). Afinal, como salienta Matthews (1994), muitos 

debates educacionais não podem ser devidamente entendidos sem uma compreensão informada 

histórica e filosoficamente do que está em pauta, como no caso, por exemplo, dos debates sobre 

o construtivismo e sobre a educação multicultural. 

O programa tem duas áreas de concentração intituladas “Educação Científica e 

Formação de Professores” e “História e Filosofia de Ciências e Implicações para o Ensino das 

Ciências”. A primeira área de concentração envolve uma linha de pesquisa: (1) Ensino de 

Ciências, enquanto a segunda área de concentração envolve duas linhas de pesquisa; (2) 

História das Ciências e (3) Filosofia das Ciências. Nessas linhas de pesquisa, os pesquisadores 

direcionam seus estudos em aspectos históricos ou epistemológicos das ciências com 

                                                 
84 As informações específicas sobre o PPGEFHC encontram-se no site oficial, disponível em: 

<https://ppgefhc.ufba.br/pt-br/historico>. Acesso em: 2 fev. 2018.  

https://ppgefhc.ufba.br/pt-br/historico
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implicações no ensino de ciências, podendo contar com as contribuições da História e da 

Filosofia das Ciências, conforme Freire Jr. (2001, p. 602): 

 
Os alunos da pós-graduação, pesquisadores e professores deste programa devem 

integrar - além da análise de conhecimentos em disciplinas científicas - habilidades 

em estudos da História, em particular a História das Ciências; da Filosofia, 

particularmente a Filosofia das Ciências e Epistemologia; das Teorias da 

Aprendizagem, Didática, História e Filosofia da Educação; bem como de outras 

disciplinas humanísticas e sociais85.  

 

As linhas de pesquisa do Programa apresentam campos temáticos integradores, a 

saber86:  

1) Ensino de Ciências: O objetivo dessa linha de pesquisa é aproximar o ensino de 

Ciências dos interesses e da realidade dos estudantes, não entendendo o ensino de ciências 

“como receituários de termos técnicos, conceitos, fórmulas, verdades e definições, mas como 

uma atividade humana excitante, vibrante, assim como de fato ela se afigura para os que estão 

nela envolvidos” (PPGEFHC). Nessa linha de pesquisa acredita-se que o ensino de Ciências 

deve estar incorporado às dimensões históricas e filosóficas da Ciência para que seja 

substancialmente aprimorado. Os campos temáticos integradores da linha de pesquisa Ensino 

de Ciências são: a)  Investigações teórico-conceituais sobre as relações entre história, filosofia 

e ensino das ciências; b)Pesquisas sobre produção de materiais educacionais (livros, roteiros de 

experiências, montagens experimentais, mapas conceituais, exposições etc.); c) Pesquisas sobre 

o uso de abordagens de ensino contemplando as dimensões históricas e filosóficas das ciências; 

d) Investigações sobre formas de avaliação não-convencionais (mapas conceituais, entrevistas 

etc.); e) Investigações empíricas sobre concepções da natureza da ciência de alunos e 

professores. O enfoque dessa linha de pesquisa não é apenas aprender ciência, mas também 

aprender sobre ciência em projetos que incluem o ensino de Ciências na educação básica e 

superior. 

2) Filosofia das Ciências: Nessa linha de pesquisa desenvolvem-se estudos sobre 

diferentes aspectos relacionados com a estrutura de teorias científicas, desde estudos gerais 

sobre racionalidade científica até análises concentradas em áreas específicas. Do ponto de vista 

mais geral, relacionado com a interface desta área com a Filosofia, examinam-se aspectos 

                                                 
85 No original: Thereby graduate students, researchers and teachers of this program must assemble – besides 

knowledge in scientific disciplines to be analyzed – skills in approaches from History, in particular the History of 

Science; from Philosophy, particularly the Philosophy of Science and Epistemology; from Theories of Learning, 

Didactics, History and Philosophy of Education; as well as from other humanistic or social disciplines. 
86 Todos os dados das linhas de pesquisa do PPGEFHC encontram-se disponíveis no sitio do programa: 

<https://ppgefhc.ufba.br/pt-br/linhas-de-pesquisa>. Acesso em: 15 set. 2017 
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metodológicos da pesquisa científica, como a questão da explicação, da confirmação e da 

mudança científica, e aspectos ontológicos da visão de mundo científica, como causalidade, 

determinismo e reducionismo. Nessa linha de pesquisa, trabalha-se a crítica filosófica 

contemporânea da ciência e da racionalidade e interpreta-se o discurso científico do ponto de 

vista de seus determinantes históricos e cognitivos. Nessa abordagem, o ensino e o aprendizado 

de conceitos e procedimentos científicos não se dão por verificação empírica, mas por formação 

de esquemas conceituais, jogos semânticos, estruturas cognitivas e operativas, e relações de 

poder, além de possuir também uma interface substancial com a pesquisa em História das 

Ciências.  

3) História das Ciências: Nessa linha de pesquisa desenvolvem-se estudos históricos 

acerca de conceitos, teorias, instituições e atividades científicas, contribuindo para 

investigações que busquem a viabilização de um ensino sobre as ciências, e não só um ensino 

de ciências. Para efetivação desta linha de pesquisa são considerados os profissionais 

envolvidos na prática científica, sua atuação e suas formas de organização e a produção e 

divulgação nas várias áreas científicas. Na escolha de temas e períodos são consideradas - e 

valorizadas - as possíveis implicações desses estudos para o processo de divulgação, ensino e 

aprendizagem das ciências e, de modo mais geral, para o desenvolvimento da cultura científica 

no Brasil e para a inscrição da ciência na cultura brasileira. 

O programa atrai pesquisadores das áreas de Biologia, Física, Matemática, Química, 

mas também contempla pesquisadores em Filosofia, Jornalismo etc., pelo caráter 

interdisciplinar e integrador entre ensino e pesquisa, estudos da graduação e da pós-graduação 

em projetos que envolvem e integram o ensino de Ciências (da educação fundamental, do 

ensino médio e do ensino superior), a História e a Filosofia das Ciências. Esta integração 

constitui avanço significativo na educação científica contemporânea, principalmente porque: 

[...] pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias didáticas, e especialmente 

para um trabalho educacional que busca superar as dicotomias entre culturas 

tecnicistas e humanistas, aumentando as ligações entre ciências e valores, e sendo uma 

influência formativa em verdadeiros cidadãos que são capazes de gerir projetos 

individuais e coletivos que dão sentido a nossa existência (FREIRE JR., 2001, p. 

603)87 

  

                                                 
87 No original: It can contribute to the development of didactic strategies, and especially to an educational work 

seeking to surpass the dichotomies between technical and humanistic cultures, enhancing the links between 

sciences and values, and being a formative influence on true citizens who are capable of managing the individual 

and collective projects that give meaning to our existence. 
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Em entrevista de livre acesso ao “Transversal: International Journal for the 

Historiography of Science”, em junho de 201888, Freire Jr. destaca que a singularidade do 

programa está na integração entre as áreas de ensino, história e a filosofia das ciências. O autor 

ressalta que, antes dele, já havia programas de pós-graduação nessa direção, mas o PPGEFHC 

foi o primeiro a dedicar-se a essa integração. 

Na última avaliação quadrienal da CAPES89, publicada em 20 de setembro de 2017, 

disponibilizada no sítio do PPGEFHC, a CAPES destaca as medidas implementadas no 

programa com o objetivo de : “(a) tornar cotidianas as ações internacionais do Programa e (b) 

aumentar a produção média dos docentes em periódicos bem qualificados pela área, sobretudo 

internacionais, tendo sido expostos dados promissores acerca de parcerias para a produção de 

publicações com instituições de ensino em outros países, objetivando consolidar a produção 

acadêmica e estabelecer intercâmbios”.  

Desta forma, nota-se a atenção do Programa na temática que envolve a nossa pesquisa: 

a internacionalização da Ciência, revelada também na adesão do programa ao projeto de 

internacionalização da UFBA. O Programa da UFBA-UEFS ainda conta com corpo docente de 

nível elevado, com projetos associados às linhas de pesquisa do programa. É importante 

ressaltar que o PPGEFHC está incluído entre os 10 programas de maior produção no quadriênio 

2017 e recebeu conceito “Muito Bom” da CAPES90 nesse quesito, o qual obteve três 

indicadores decisivos para a atribuição desse conceito: a) a produção total, que atingiu 19 mil 

pontos; b) o percentual de 44% de pontos A1-A2 no total de pontos em artigos, e c) o incremento 

de 60% na produção em artigos A1-A2 entre a avaliação trienal de 2013 (48 pontos/DP/ano) e 

a avaliação quadrienal de 2017 (78 pontos/DP/ano). 

Em função da contribuição dos informantes de mestrado e doutorado do programa para 

a pesquisa, respondendo os questionários, analisarei, no próximo capítulo, os dados  dos 7 (sete) 

Programas de pós-graduação em ensino de Ciências que participaram da pesquisa. Faremos 

uma análise, em particular, de um grupo focal, com  4 estudantes do PPGEFHC, no sentido de 

compreendermos as visões dos estudantes em relação ao inglês como uma língua da ciência, na 

medida em que essas visões refletem nas decisões e comportamentos deles, com implicações 

diretas em sua condição de pesquisadores. A escolha pelo grupo focal com estudantes  do 

                                                 
88 Disponível em: <https://www.historiographyofscience.org/index.php/transversal/article/view/87/117>. Acesso 

em: 10 nov. 2018. 
89 Disponível em:  <https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/avaliacao_-

_ensino_filosofia_e_historia_das_ciencias.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2018  
90 O regulamento da avaliação quadrienal  da CAPES está disposto na portaria n. 59, de 21 de março de 2017 e 

disponibilizado no sítio da CAPES: <http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica> 

Acesso em: 4 dez. 2018.  

https://www.historiographyofscience.org/index.php/transversal/article/view/87/117
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/avaliacao_-_ensino_filosofia_e_historia_das_ciencias.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/avaliacao_-_ensino_filosofia_e_historia_das_ciencias.pdf
http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica
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PPGEFHC também foi em função de ser o programa com mais participantes na pesquisa e por 

sentir a necessidade de um estudo com estudantes que tivessem experiência com a escrita 

acadêmica em inglês, a fim de ouvi-los quanto à temática específica desta investigação. Neste 

estudo, foram incluídos os(as) coordenadores(as) de 4 (quatro) programas participantes, no 

sentido de ouvi-los quanto às ações relacionadas à divulgação do conhecimento científico dos 

PPG em que eles atuam. 
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CAPÍTULO 4 – O USO DE INGLÊS COMO LÍNGUA DA COMUNICAÇÃO 

CIENTÍFICA NA VISÃO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

“Ocorre que o sujeito precisa fazer ouvir a sua voz e, se possível, torná-la a voz da 

coletividade, mediante interação intertextual. O sujeito, em outras palavras, precisa 

conquistar seu espaço, que nunca lhe é dado gratuitamente. Uma voz não ouvida na 

linguagem é uma voz abafada, silenciada, e, em última análise, nem sequer 

produzida”.  

(CORACINI, 1991, p. 14) 

 

 Como já comentado no capítulo introdutório, os instrumentos de geração de dados para 

esta pesquisa foram 5: (1) questionários semiestruturados ; (2) grupo focal com estudantes de 

um dos programas participantes; (3) entrevista presencial com 1 coordenadora de programa de 

pós-graduação  e (4) questionários individuais abertos com três coordenações, além de (5) um 

questionário individual com  o pró-reitor de pesquisa da pós-graduação da UFBA e um dos 

fundadores de um dos PPG participantes. O grupo focal foi formado com 4 estudantes do 

PPGEFHC que declararam ter alguma experiência com publicação científica em inglês e a 

análise desses dados foi realizada em triangulação com a entrevista com a coordenação do 

programa e com um dos professores fundadores do programa e atual pró-reitor de pós-

graduação da UFBA. Abaixo, descreverei e farei a análise de cada instrumento.  

4.1. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS COM ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

O que os 87 estudantes de mestrado ou doutorado em ensino de ciências dos programas 

de pós-graduação melhor conceituados no Brasil têm a dizer sobre o inglês como língua 

internacional e os desafios da divulgação do conhecimento científico em nível global tem um 

papel fundamental nesta pesquisa. A meta deste trabalho investigativo, como consta no capítulo 

introdutório,  é identificar e descrever se e como estudantes de programas de pós-graduação em 

ensino de ciências com conceito igual ou superior a cinco (re)conhecem e se relacionam com o 

inglês como língua internacional da divulgação da ciência, levando em consideração a 

necessidade de produtividade e de visibilidade da produção científica brasileira, em defesa de 

políticas linguísticas que impeçam a perpetuação  de uma hegemonia monolíngue.  

 Para isso, busquei fazer um diagnóstico com os principais sujeitos da pesquisa, os(as) 

estudantes já mencionados(as), encaminhando, através das coordenações de seus programas, 
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um formulário online com 25 questões os quais foram respondidos a partir de 2017. Os 

coordenadores também foram convidados a participar como informantes que estão na gestão 

das ações relacionadas à divulgação do conhecimento científico, bem como para expressarem 

a sua opinião acerca dos resultados fornecidos pelos(as) estudantes. A princípio, haveria um 

número maior de respondentes porque os programas em Ensino de Ciências com pontuação 

CAPES igual ou superior a 4 estavam incluídos, porém, como a quantidade de Programas com 

esta pontuação era elevada em relação ao número de estudantes que responderam o 

questionário, resolvemos analisar as respostas dos estudantes dos programas em ensino de 

ciências com conceito CAPES igual ou superior a 5, por considerar também os resultados mais 

expressivos na produção acadêmica desses programas. Seguem, abaixo, a descrição dos 

questionários, a interpretação dos dados e a reflexão feita por mim a partir das respostas dos 

estudantes participantes. Como forma de apresentar as muitas respostas, elas foram organizadas 

por grupos de opiniões e registradas em frequência ou em porcentagem através de gráficos. 

Considerando a temática da pesquisa, a interpretação dos dados apresentada a seguir é apenas 

uma das leituras possíveis e este trabalho está sujeito a outras análises, questionamentos e 

contestações. A análise das respostas não corresponde, necessariamente, à sequência do 

questionário, elas estão organizadas conforme os subtemas do estudo. Para facilitar a 

compreensão do questionário, os dados abaixo foram descritos por tópicos, de acordo com as 

questões. 

 

4.1.1  Quanto aos programas de pós-graduação selecionados  

 

Para participar da pesquisa, foram selecionados os programas na área de Ensino de 

Ciências no Brasil com conceito igual ou superior a 5 pela CAPES. Entre os 10 programas de 

pós-graduação stricto sensu registrados com esse conceito, obtive a contribuição de 7 

programas envolvendo 87 participantes, estudantes de mestrado acadêmico e doutorado, os 

quais responderam o questionário da pesquisa. Essa seleção foi com o objetivo de encontrar 

estudantes pesquisadores com maior produção acadêmica, já que a publicação é um dos pontos 

importantes na avaliação dos programas pela CAPES.  

Este trabalho de pesquisa opta por defender as seguintes premissas: a necessidade de 

investirmos em políticas linguísticas na educação no sentido de ampliar os resultados no índice 

de proficiência em línguas adicionais desde a educação básica até o ensino superior e pós-

graduação, avaliando, no contexto atual, o conhecimento da língua inglesa pelos estudantes, 
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por ser considerada a língua global da ciência (GORDIN, 2015), mas também reconhecendo a 

importância do conhecimento de línguas  não hegemônicas, na busca pela superação dos 

desafios da internacionalização do saber científico. Portanto, buscaremos, através dos 

questionários, mostrar como o estudante de pós-graduação em ensino de Ciências se sente na 

condição de pesquisador em relação à sua proficiência linguística, principalmente em inglês, 

por ser considerada a língua mais privilegiada na divulgação do conhecimento científico, como 

ele organiza diante da exigência da proficiência em inglês no seu fazer científico na sua área de 

estudo, bem como quais as suas proposições concernentes às políticas linguísticas no sistema 

educacional brasileiro. 

Assim, de posse desses dados, ao efetuar o confronto com o aparato teórico da pesquisa, 

buscarei, na análise dos resultados e nas Considerações Finais, apontar caminhos que vão de 

encontro à hegemonia da língua inglesa como a língua principal da ciência no mundo, 

contrapondo-se ao monolinguismo que, em geral, se perpetua na área de escrita acadêmica. A 

análise dos dados abaixo é de um questionário com estudantes de programas de pós-graduação 

stricto sensu selecionados e de um questionário aberto com algumas de suas coordenações. Os 

programas de pós-graduação stricto sensu que participaram estão descritos abaixo e ilustrados 

no gráfico seguinte, conforme participação dos estudantes: 

 

 

PPGEFHC/UFBA-

UEFS

39 (45%)

PIEC/USP

25(29%)

PPGEC/UFRPE

7(8%)

PPGECT/UTFPR

7(8%)

PPGEEC/UEA

5(6%)

PPGEDUCEM/

PUC

3 (3%) PECEM/UEL

1 (1%)

Gráfico 10: Programas Stricto Sensu dos Participantes da 

Pesquisa
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Em relação ao curso de pós-graduação, trabalhamos com estudantes de mestrado 

acadêmico e de doutorado, sendo 32 mestrandos e 55 doutorandos.  

 

 

 

Dentre os participantes por gênero, tivemos 49 mulheres e 38 homens:  

  

                   

 

Metodologicamente, analiso os dados gerados através de cada instrumento de pesquisa 

separadamente, quando discuto as questões levantadas pela pesquisa em momentos distintos, 

incluindo a visão das coordenações de alguns desses programas. Em seguida, faço a 

triangulação de dados obtidos a partir do resultado do questionário e do grupo focal, 

relacionando com fala da coordenadora e as contribuições do pró-reitor.  

37%

63%

Gráfico 11: Curso de pós-graduação

MESTRADO DOUTORADO

44%

56%

Homens
Mulheres

Gráfico 12: Participantes por gênero
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4.1.2   Análise dos dados do questionário 

 

 O questionário individual, constando de 25 (vinte e cinco) questões, foi respondido 

integralmente pela maioria dos(as) participantes, apenas algumas justificativas ou comentários 

das questões abertas não foram inteiramente fornecidos. As perguntas iniciais buscam conhecer 

um pouco o informante em relação ao programa em que estuda e os dados pessoais. As 

perguntas seguintes buscam focar nos pilares teóricos do trabalho, os quais são: 1) nível de 

satisfação dos estudantes concernente a sua proficiência nas quatro habilidades da língua 

inglesa: leitura, escrita, compreensão oral e fala; 2) circunstâncias que requerem dos estudantes 

a proficiência da língua inglesa no contexto acadêmico; 3) a escrita de textos acadêmicos; 4) o 

inglês como língua internacional; 5) os testes de proficiência; 6) o multilinguismo.  Vale 

salientar que algumas questões foram adaptadas de um questionário aplicado na tese de 

doutorado de Eliana Right (2011), sob a orientação do professor Dr. Renato Ortiz. As análises 

e conclusões, certamente, seguem caminhos de interpretações conforme a nossa visão e o aporte 

teórico.  

 Como já afirmamos acima, tivemos a participação de 87 estudantes de 7 programas 

com conceito CAPES igual ou superior a 5, entre os 10 que existem com esse conceito. Segue, 

abaixo, quadro descritivo dos participantes que partilharam seus dados e dos Programas de 

Pós-Graduação envolvidos, por ordem de participação: 

 

 INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

1 Universidade Federal da 

Bahia/Universidade 

Estadual de Feira de 

Santana (UFBA/UEFS) 

Programa de Pós-

Graduação em Ensino, 

Filosofia e História das 

Ciências (PPGEFHC) –  

39 (DO) 

2 Universidade de São 

Paulo (USP) 

Programa de Pós-

Graduação Interunidades 

em Ensino de Ciências 

(PIEC)  

25 (14 MA/11 DO) 

3 Universidade Federal 

Rural de Pernambuco 

(UFRPE) 

Programa de Pós-

Graduação em Ensino de 

Ciências (PPGEC) 

7 (6 MA/1 DO) 
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4 

 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná- Ponta Grossa 

(UTFPR-PG) 

Programa de Pós-

Graduação em Ensino de 

Ciências e Tecnologia 

(PPGECT)  

7 (1MA/6 DO) 

5 Universidade do Estado 

de Amazonas (UEA) 

Programa de Pós-

Graduação em Educação e 

Ensino de Ciências na 

Amazônia (PPGEEC) 

5 (MA) 

6 Pontifícia Universidade 

Católica de São 

Paulo(PUC) 

Programa de Pós-

Graduação em Educação, 

Ciências e Matemática 

(PPGEDUCEM) 

3 (1MA/2 DO) 

7 Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) 

Programa de Pós-

Graduação em Ensino de 

Ciências e Educação 

Matemática (PECEM)  

1(DO) 

Quadro 3: Instituições de Ensino e Programas de Pós-Graduação contemplados na pesquisa 

Os estudantes que se disponibilizaram a responder os questionários91 são identificados 

no corpo do trabalho com a letra P (participantes) seguida de um número (P1 a P 87), 

obedecendo à categorização por grupos de opiniões convergentes, conforme as perguntas do 

questionário. Como o número de respondentes é alto, selecionei algumas contribuições em 

destaque. 

 

4.1.3 A língua inglesa no contexto atual 

 

No questionário, o enfoque foi dado ao conhecimento da língua inglesa por ser a língua 

mais cobrada no contexto acadêmico, no sentido de observar o cenário de uso dessa língua por 

estudantes que praticam, de alguma forma, a pesquisa. A minha intenção foi perceber como os 

estudantes enfrentam os desafios da internacionalização do conhecimento científico, tendo o 

inglês como a língua mais cobrada na divulgação do saber acadêmico em níveis globais e a 

língua estrangeira mais utilizada em contextos locais e o que as coordenações dos PPG em 

Ensino de Ciências desses participantes pensam a respeito. Por isso, delimitei o escopo da 

                                                 
91 Esses instrumentos serão mantidos por mim, de forma segura, resguardando a identidade dos participantes.  
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pesquisa à proficiência deles nessa língua e, a partir daí, busco problematizar junto a eles o uso 

hegemônico dela na divulgação do conhecimento científico. 

Quanto ao uso da língua inglesa na divulgação do conhecimento científico no ensino das 

ciências na atualidade os novos pesquisadores da área, sujeitos desta pesquisa, quase em 

unanimidade (93,1% = 81 pessoas entre as 87 que participaram da pesquisa), consideram 

necessário o uso dela. Esta é a soma dos 57,5% (50 participantes) que consideram necessário o 

uso da língua, embora discordem do “imperialismo linguístico92” que parece imperar na 

pesquisa, principalmente em face dos desafios da internacionalização do conhecimento, 

somados a 32,2% (28) que a consideram importante na atividade científica e 3,4% (3) que a 

consideram imprescindível em sua área de pesquisa. Embora a maioria concorde com o 

fenômeno linguístico com destaque para a publicação em língua inglesa, há certa conformidade 

com uma produção endógena no Brasil, pois a publicação em outras línguas adicionais é 

também inexpressiva. O gráfico abaixo ilustra as concepções dos respondentes frente ao 

fenômeno do inglês como língua “privilegiada” da comunicação científica.  

 

 

 

Portanto, mediante as respostas acima, os respondentes reconhecem a presença da língua 

inglesa na atividade científica bem como a necessidade de fazer o seu uso na leitura, tradução 

                                                 
92 O conceito do termo “imperialismo linguístico” usado neste estudo é, em parte, definido por Ansre (1976 apud 

PHILLIPSON, 1992, p.56), um sociolinguista de Gana que o descreve como “ o fenômeno dentro do qual as 

mentes e vidas dos falantes de uma língua são dominadas por outra até o ponto que eles acreditam que podem e 

devem usar só aquela língua estrangeira para transações sobre aspectos mais avançados da vida, como a educação, 

a filosofia, a literatura, os governos, a administração da justiça, etc. Este conceito é adotado nesta pesquisa 

alterando o adverbio “só” (quando afirma “só aquela língua estrangeira”) por “prioritariamente aquela língua 

estrangeira). 

Gráfico 13: o uso do inglês na divulgação da pesquisa em ensino de ciências 
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e escrita de textos acadêmicos. Eles ou elas a entendem como língua global (RAJAGOPALAN, 

2005; CRYSTAL, 2003; FORATTINI, 1997; ORTIZ, 2004; GORDIN, 2015) da difusão do 

conhecimento. Porém, quando lhes perguntei se a língua inglesa deve ser considerada a língua 

oficial de comunicação entre os povos de diferentes nações, os resultados mudaram: 

 

 

Como consta no gráfico, um número expressivo de respondentes (40 pessoas = 46%) 

discorda desse fenômeno, embora, na questão anterior, reconheça a língua inglesa como a 

língua da ciência. A quarta parte (24 pessoas = 27,6 %) concorda com a escolha da língua na 

comunicação global e os demais (26,4%) não souberam opinar. Para entender melhor as 

escolhas dos participantes, pedimos que justificassem as suas respostas. Abaixo, descreverei 

algumas justificativas, conforme as suas respostas. Para tornar mais compreensível a análise 

dos dados, dividi por tópicos que incluem: 1) Os que concordam com a comunicação global na 

língua inglesa; 2) Os que concordam, com objeções; 3) Os que discordam, mas aceitam; 4) Os 

que discordam completamente; 5) Os que sugerem outra línguas; 6) Os que acham que a língua 

deveria ser escolhida conforme o contexto da comunicação; 7) Os que aprovam o 

multilinguismo; e 8) os que fizeram outras considerações a respeito do inglês como língua de 

comunicação global. A medida que os tópicos de respostas por concordância ou não forem 

descritos, as análises serão feitas como forma de organizar melhor os dados. Primeiramente, 

vamos apresentar e analisar as descrições dos respondentes que concordam com a comunicação 

global em língua inglesa. 

 

 

Gráfico 14: Se a língua inglesa deve ser considerada a língua oficial de comunicação global  
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Grupo 1: Concorda com a comunicação global na língua inglesa 

 
Todo o mundo já usa o inglês dessa forma. Mudar, significaria iniciarmos esse 

processo com outra língua. Procuro não confundir o uso da língua inglesa com 

minhas divergências políticas em relação aos países que a falam. (P1) 

 

Uma língua franca seria interessante, porém, muito complicado formular, de qualquer 

forma seria algo mais justo, todos deveriam estudar, e não só os países do Sul 

estudar as línguas de países do norte como ocorre geralmente. O inglês se fosse 

instituído como língua franca também é legal porque me parece bem mais fácil. 

(P2) 

 

Atualmente o inglês já é uma língua falada por muitas pessoas, principalmente no 

meio acadêmico. (P3) 

 

A língua inglesa já é utilizada como a língua para comunicação entre 

pesquisadores de diferentes nacionalidades, não faz sentido alterar essa conduta 

agora. (P4) 

 

Não vejo motivo para mudança. (P5) 

 

É a língua mais falada no mundo. Por que mudar isso? (P6) 

 

Precisamos de uma língua oficial de comunicação. (P7) 

 

É a língua onde tem mais "conhecimentos" divulgados e é importante ter um 

padrão para que sejam compartilhados os conhecimentos. (P8) 

 

Acho que deveria sim ter uma língua "franca" e, como o inglês já tem bastante 

repercussão global, não precisaria criar uma nova língua e sim utilizar esta que já 

existe. (P9) 

 

Pela facilidade de aprendizagem. (P10) 

 

Pela abrangência internacional que a língua tem. (P11) 

 

 

 

 Nessas falas, quero destacar algumas colocações: a) a visão crítica da P1, quando afirma 

que “procura não confundir o uso da língua inglesa” com as suas “divergências políticas em 

relação aos países que a falam”.  O uso da língua, nessa perspectiva, é pragmático, para fins de 

publicação na LE. O fato de ela usar a língua inglesa para divulgar a sua pesquisa indica que 

ela entende a importância dessa língua no contexto atual, apesar de se contrapor ao sistema de 

poder que os países falantes da língua exercem sobre os países subalternos. Ao conhecer a 

língua, temos mais poder para criticar o seu imperialismo e questionar o monolinguismo 

científico que nos atrai, em função da vontade de avançarmos fronteiras a partir da divulgação 

dos nossos estudos.  

Gostaria de comentar ainda a fala de P2 e P10, quando afirmam que “o inglês se fosse 

instituído como língua franca também é legal porque me parece bem mais fácil” e quando falam 

que a escolha seria “pela facilidade da aprendizagem”. Geralmente, afirma-se que o inglês é 
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uma língua simples com base na escuta de outras vozes. Quem ainda não estudou outros 

idiomas, se talvez assim fizesse, teria outras visões a esse respeito e encontraria idiomas que 

poderiam lhe parecer mais simplificados na aprendizagem. Por outro lado, quando P2, comenta 

que “todos deveriam estudar, e não só os países do Sul estudar as línguas de países do Norte”, 

lembro do conceito “Epistemologias do Sul”, usada por Souza Santos (2009) como uma 

metáfora do sofrimento, da exclusão e do silenciamento de povos e culturas que, ao longo da 

história, foram dominados pelo capitalismo e colonialismo, e que, em função disso, têm muitas 

de suas formas peculiares de saber suprimidas. Ao cedermos à imposição universal da escolha 

monolíngue de uma língua para ciência, ao aceitarmos um único modelo antropológico, ao nos 

comportarmos a partir das representações dos dominadores, permanecemos no sofrimento e na 

exclusão. As políticas linguísticas que apoiam o multilinguismo não excluem o conhecimento 

das línguas hegemônicas porque podem fazer uso delas para promover mais justiça social, 

denunciando as opressões atreladas ao norte imperial colonial, mas aceita a diversidade como 

um dos caminhos de libertação, de decolonialidade.  

 Os participantes 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 justificam a escolha do inglês como idioma 

internacional pela abrangência da língua, por sua prioridade na comunicação científica 

internacional, por ser a língua de registro da maioria dos pesquisadores, por sua repercussão 

global. Não há como negar “o fato de o pós-colonialismo ter uma língua de nascença, o inglês, 

e ter também um espaço de circulação, o mundo anglofônico” (BERNADINO-COSTA; 

GROSFOGUEL, 2016, p. 158), que se estende a outros espaços, não há como desconsiderar 

esse cenário de presença da língua inglesa no mundo. Conhecer o idioma como língua 

internacional facilita o acesso e a produção de informação em nível global  e empodera o 

pesquisador para questionar os conflitos  do poder-saber colonial, a lutar contra o 

monolinguismo provindo da hegemonia do inglês na ciência e ter acesso e participação em  

diferentes discursos e discussões globais (FINARDI, 2014). 

 

Grupo 2) Concorda com a comunicação global na língua inglesa, com objeções 

 
Embora concorde, de modo a proporcionar maior acesso a conhecimento de todos os 

povos e cantos, acho exagerado a supervalorização do inglês em detrimento aos 

periódicos nacionais por exemplo. (P1) 

 

Considero importante para divulgação, mas questiono a superioridade do inglês. 

(P12) 

 

Debe existir un lenguaje común que facilite la comunicación pero siento que puede 

generar problemas de monopolización del conocimiento. (P14) 
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 As objeções feitas pelos participantes, neste tópico 2, revelam descontentamento com a 

supervalorização dada ao inglês na produção e divulgação do conhecimento. A visão do inglês 

como língua internacional não concede privilégios a seus falantes, não aceita a monopolização 

do conhecimento, não foca no falante nativo ou em sua cultura, mas atém-se a entender o 

processo de comunicação na língua no momento, não por superioridade, mas por consolidação, 

que também deve ser debatida entre os falantes da língua.  

 

Grupo 3)  Discorda da escolha da língua inglesa, mas a aceita por ser uma língua global 

 
Preferiria que a comunidade adotasse uma língua neutra, para não privilegiar os 

falantes nativos de um idioma. Mas, como o inglês já se estabeleceu como a língua 

de referência para publicações acadêmicas, não vejo problemas em utilizá-lo. 

(P15) 

 

A internacionalização da língua serviu e serve aos interesses de determinados 

países, e se pode questionar o motivo de aceitarmos que essa língua (e não outra) 

seja adotada. Ainda assim, no nosso contexto atual, é inegável que já é um idioma 

muito difundido pelo mundo inteiro e que, na minha opinião, tem uma gramática 

muito mais simples que de outros idiomas. Pensando nisso, essa proposta poderia 

ser interessante do ponto de vista prático, mas carregaria uma ideia de submissão 

ao idioma dos detentores do poder. (P16) 

 

Não acho que o inglês deva ser considerado uma língua franca, por já ser a língua 

oficial de um povo. Mas, atualmente, ela é a língua mais utilizada para a 

comunicação intercultural. (P17) 

 

Sou contra estipular uma língua como universal, pois pode dificultar a divulgação 

pelo pesquisador do seu trabalho, já que terá que dominar uma outra língua que não 

seja a sua nativa. Por outro lado, compreendo os motivos em se padronizar uma 

língua. Pois se por exemplo, um pesquisador alemão só publica na sua língua nativa, 

como que outros pesquisadores terão acesso ao seu trabalho, caso não dominem a 

língua alemã? Ou um pesquisador espanhol que só publica em sua língua nativa, como 

que outros pesquisadores (por exemplo, franceses ou alemãs) interpretarão as 

publicações do pesquisador espanhol? E assim sucessivamente. (P18) 

 

Não concordo que "deva ser a língua, e ponto", mas concordo que, nos dias atuais, 

é a mais adequada para tal finalidade por seu alcance. (P19) 

 

 

 Neste grupo, os participantes, se fossem escolher, não optariam pela língua inglesa como 

a principal língua da comunicação global, mas aceitam o fenômeno do inglês como língua 

franca da comunicação. Segundo P15, uma forma de não privilegiar os falantes nativos de um 

idioma seria “adotar uma língua neutra”, porém, nenhuma língua é “desnudada de suas cargas 

política, ideológica e cultural” (SIQUEIRA, 2015, p. 233), toda comunicação envolve trocas, 

partilhas culturais entre os sujeitos culturais e suas identidades. O que os participantes mais 

questionam são as relações de poder que a língua exerce e são essas questões que devem ser 

debatidas, por isso, a importância de valorizar culturas e saberes tradicionais da nossa língua 

materna, bem como de estarmos abertos ao conhecimento de outras línguas e estabelecermos 
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relação com elas. Em concordância com os participantes do grupo 3, a língua inglesa deve ser 

estudada e utilizada na academia, porém, outras línguas devem ser valorizadas, e nós não 

podemos encará-la de forma submissa aos “detentores do poder”, como argumenta P16. Ser 

proficiente nessa língua é uma das formas, inclusive, de empoderar o falante a utilizá-la para 

discutir a sua hegemonia e colonialidade, para não reforçarmos as hierarquias neocoloniais de 

produção de conhecimento que favorecem perspectivas ocidentais em detrimento dos sistemas 

de saberes locais de nossos pesquisadores.  

 

Grupo 4 ) Discorda completamente com a comunicação global na língua inglesa 
 

O que justificaria essa oficialidade do inglês? Nada além de relações geopolítico-

econômicas, pois existem outras línguas tão faladas quanto o inglês que não se 

encontram nessa posição. O argumento de que o inglês é uma língua 

gramaticalmente simples é uma falácia. Tenho amigos que sofrem imensa 

dificuldade para aprender a língua inglesa, mas que por exemplo estudam Mandarim 

e se dão muito bem. (P20) 

 

Acho perigoso colocar o inglês como representação dada a situação de controle 

já exercido pelos falantes de inglês. (P21) 

 

Penso que o imperialismo seria prejudicial para outras línguas como o português, 

falado em muitos países, o francês, o alemão, o italiano, o espanhol. (P22) 

 

Discordo, e me basta um exemplo para sustentar a resposta (haveria muitos outros): é 

possível, em praticamente todo o continente americano, comunicarmo-nos em 

português com nossos coirmãos latinos. As línguas portuguesa e espanhola (em 

sua variante castelhana) são muito semelhantes, em termos de estrutura e 

vocabulário. A indução de uma língua oficial é uma questão de poder, e não 

apenas de convenção ou agente facilitador. (P23) 

 

Acho que uma política nessa linha vai contra a diversidade cultural. (P24) 

 

Porque ela é menos acessível e mais difícil do que o espanhol por exemplo. (P25) 

 

 Enquanto no grupo 3 os participantes discordam do uso do inglês em função das 

questões hegemônicas de poder, mas aceitam-no pela consolidação da língua no contexto atual, 

o grupo 4 rejeita a escolha dessa língua, considerando “as relações geopolítico-econômicas” 

(P20), “a situação de controle já exercido pelos falantes de inglês” (P21), o prejuízo que traz a 

outras línguas, como o português (P22). É bom ressaltar que as línguas citadas por P22 

(português, francês, alemão, italiano e espanhol) são também imperiais, porém não têm a 

abrangência de usuários como acontece com a língua inglesa. Os aspectos citados pelos 

respondentes merecem ser objeto de reflexão, pois apresentam criticidade e tomam como 

referências outros parâmetros. Faz sentido ressaltar a percepção do P20, quando exclama:  “O 

argumento de que o inglês é uma língua gramaticalmente simples é uma falácia”, 

contextualizando com exemplos que provam o contrário. Considero, também, relevante o 



131  

posicionamento do participante 23, chamando-nos a atenção para a comunicação com os nossos 

coirmãos latinos, no sentido de valorizarmos as línguas portuguesa e espanhola e os seus 

escritores na divulgação do conhecimento científico por serem línguas coirmãs de 

características semelhantes. Ele também combate a ideia de adoção de uma língua universal 

como agente facilitador da comunicação, mas pelas relações de poder que são estabelecidas por 

seus falantes. A promoção da língua portuguesa e a promoção do multilinguismo são forças que 

devemos defender para que os nossos pesquisadores tenham mais liberdade em suas produções 

acadêmicas, porém não podemos ficar alheios ao uso do inglês como língua internacional para 

que a nossa rica literatura tenha leitores globais e parcerias na discussão dessa temática. Os 

pesquisadores brasileiros devem publicar em inglês, também, mas não devem se eximir de 

publicar em sua língua e de debater as políticas linguísticas no processo de internacionalização 

da ciência. Eles não devem aceitar a condição de subalternidade, mas conhecer a língua para se 

posicionar criticamente diante do imperialismo científico que nos alcança.  

 

 

Grupo 5: Sugere outra língua para a comunicação global 

Discordo com a hegemonia da língua inglesa. Por que não o espanhol?? Assim como 

o latim era a língua de comunicação entre os povos e praticamente desapareceu, penso 

que seria salutar uma mudança. Talvez tenha repercussões positivas essa mudança. 

(P26) 

 

Poderia ser o espanhol. (P27) 

 

Atualmente, ela é a mais utilizada no meio acadêmico e de negócios. Mas a utilização 

de uma língua sempre é permeada por questões políticas e econômicas. Considerando 

isso o esperanto é uma proposta mais elegante que a língua inglesa. (P29) 

 

Espanhol seria. (P30) 

 

Por que não escolher a língua portuguesa? (P31) 

 

Os participantes que fazem parte desse grupo sugerem outras línguas promissoras na 

comunicação global. Entre estes, 3 escolhem o espanhol, 1 afirma que o esperanto é uma 

“proposta mais elegante”(P29) e o outro sugere a  língua portuguesa. Estas são alternativas a 

serem pensadas e discutidas. No entanto, não se consegue escolher a língua que se quer usar na 

comunicação por opção ou por fatores de aptidão linguística. Não se consegue mudar a posição 

de uma língua franca de forma imediata, pois ela é resultado de um processo de conquistas 

históricas, econômicas, políticas, culturais de seus falantes em relação aos falantes das línguas 

do mundo. A colocação de P29 sobre a escolha do “esperanto” como forma de não primar a 

escolha de uso prioritário de uma língua por questões políticas e econômicas e por considerá-

la mais elegante que as demais não é também plausível, já que não existe língua neutra. Porém, 
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as discussões em torno de uma perspectiva multilíngue na divulgação do conhecimento 

científico são viáveis. Inclusive, a pergunta da P31: “Por que não escolher a língua portuguesa?” 

é outro caminho que devemos investir nessa perspectiva de crítica às línguas imperiais. O 

Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (IPOL) é uma entidade 

focada em promover pesquisa e outras ações neste campo no contexto internacional. A 

qualidade da pesquisa brasileira é também um dos fatores que viabilizam e atraem a existência 

de políticas linguísticas para a promoção da língua portuguesa. 

 

Grupo 6):  A língua deveria ser escolhida conforme o contexto da comunicação: 
 

 

Pode ser qualquer língua que permita o entendimento entre os sujeitos, não 

necessariamente a inglesa. (P32) 

 

Para mim, não é uma questão de concordar ou discordar... acho que existem 

contextos que o inglês é necessário, porém, em outros, por exemplo, latino 

americanos, o espanhol poderia ser a língua franca. Assim como o Francês em 

contextos europeus...(P33) 

 

Acredito que a língua usada por falantes de diferentes nacionalidades deva ser 

aquela com a qual todos os envolvidos estejam confortáveis para dialogar, sem 

que, necessariamente, seja o inglês.(P34) 

 

Creio que isso já ocorre, na prática, em muitos lugares. Obviamente, há muitas pessoas 

que não dominam a língua e não se pode esperar esse domínio de todos no mundo. 

Se almejamos nos comunicar com essas pessoas, deveríamos aprender seu 

respectivo idioma ou buscar um intérprete. Deve-se tomar cuidado também de 

não se prejudicar e desrespeitar outras línguas, idiomas e dialetos que não o 

inglês. (P35) 

 

Penso que esse atributo não deve ser específico de uma língua, mas daquela que 

estiver em ascendência num dado momento histórico. (P36) 

 

 

As falas dos participantes do grupo 6 não privilegiam uma língua na comunicação, mas 

evidenciam a comunicação per se, na qual haja compreensão, os falantes se sintam confortáveis 

ao se expressarem, com linguagem inteligível e acessível. Nesse contexto, os falantes é que 

determinam a língua da comunicação em cada situação, podendo ser inglês, espanhol, francês, 

enfim, atendendo a proposta comunicativa dos interlocutores. 

 

Grupo 7)  Abraça o multilinguismo 
 

Tendo-se em vista a variedade de sentidos e carga cultural, além da 

descolonização do saber, deve-se utilizar diversas línguas (inclusive as que 

incluem indivíduos surdos). (P37) 

 

É preciso desconstruir essa prática colonial e ocidental da comunidade 

acadêmica. As pessoas devem ter acesso às diferentes línguas, mas não serem 

'obrigadas' a usar uma língua como oficial, sendo que há a sua língua materna 

entre outras para esse uso. (P38) 
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Temos o inglês, espanhol, português que podem ser usadas como línguas francas, 

talvez, uma única língua seja algo a ser repensado, o mundo é muito grande para 

tal hegemonia, penso eu. (P39). 

 

 Neste grupo, dois participantes têm visões decoloniais e sugerem o multilinguismo. Esta 

proposta se afasta das lógicas imperiais e coloniais que operam das mais diferentes maneiras, 

sobretudo nas questões que envolvem as disputas políticas e econômicas entre o Norte e o Sul 

Global, bem como as disputas linguísticas, que atribuem posição privilegiada ao inglês como 

língua internacional. Se este for o ponto de partida das políticas linguísticas na educação, 

certamente haverá mais liberdade na comunicação, visto que os falantes poderão escolher a 

língua de sua comunicação e buscarão a proficiência em outras línguas, evitando o 

monolinguismo do inglês e fortalecendo a convivência entre diferentes.  Usando as palavras de 

Jesus (2018, p. 141), “o foco em uma língua única, seja qual for, empobrece as possibilidades 

de diálogo entre pesquisadores e invisibiliza conhecimentos importantes para o avanço da 

ciência. Em contraste, o multilinguismo vem como uma coexistência de línguas diferentes em 

um mesmo espaço social”. P39 sugere o conhecimento de outras línguas como forma de 

combate à hegemonia linguística do inglês para tamanha expansão territorial do globo terrestre 

e afirma: “o mundo é muito grande para tal hegemonia”. Eu concordo com esta afirmação e 

defendo que políticas linguísticas de estudo eficaz de outras línguas também sejam adotadas.  

 

Grupo 8) Outras considerações 
 

 A língua universal chama-se dinheiro. (P40) 

 

Deveria ser uma língua que não fosse propriedade de nenhum povo e de todos ao 

mesmo tempo. Assim, não haveria domínio sobre a produção científica. (P41) 

 

Não sei quais são os aspectos levados em consideração para definir quais idiomas são 

mais relevantes que outros na comunicação entre povos de diferentes nações. (P42) 

 

É uma língua muito feia. (P43) 

 

A pergunta impõe uma determinação que com a qual não concordo. Pode ser, 

como poderia ser outra língua. (P44) 

 

Tem sido feito desta maneira, por conta do poderio econômico dos países de língua 

inglesa, mas por ser uma decisão arbitrária, acredito que possa ser diferente. 

(P45) 

 

É complicado afirmar que sim ou não, visto que diferentes fatores envolvem a escolha 

da língua inglesa como oficial para a comunicação entre diferentes nações. 

Responder essa pergunta sem pensar nesses fatores seria imprudente, pois 

poderia ser outra língua como o espanhol, francês ou português. (P46) 

 

Poderia ser mais flexível por região. (P47) 
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 Nas considerações descritas no grupo 8, chamou-me a atenção a fala do P40, o qual 

afirmou que “a língua universal chama-se dinheiro”. De fato, o alto poder econômico dos países 

que têm o inglês como língua oficial fortaleceu o capitalismo nesses espaços, influenciando a 

economia e trazendo consigo a centralidade do inglês nas relações de comunicações 

internacionais. Afinal, “as línguas acompanham as influências políticas e econômicas sendo 

invariavelmente apoiadas pelo poder militar”93” (SKUTNABKANGAS; PHILLIPSON, 2010, 

p. 79). P41 afirmou que “deveria ser uma língua que não fosse propriedade de nenhum povo e 

de todos ao mesmo tempo”. Esta afirmação contempla o cenário em que o inglês se insere na 

atualidade, pois não tem dono e nem território, pertence a todos que a utilizam, mas, na escrita 

acadêmica, precisa estar coerente com o padrão acadêmico da produção escrita em língua 

inglesa. Se outra língua for considerada global, deixa também de pertencer apenas aos seus 

falantes nativos e se estende a todos os seus falantes. 

 A colocação de P46 ressalta a prudência que devemos ter na escolha da língua, já que 

diferentes fatores influenciam a necessidade de uso de uma língua ou outra. Esse argumento 

também contempla as falas dos participantes 42 e 45, pois nem sempre a língua é uma escolha 

nossa, são as condições políticas, sociais e econômicas que acabam por decidir pela língua. Se 

outros idiomas estivessem nesse contexto, eles poderiam ser os escolhidos como língua global.  

 Assim, as respostas dos participantes nos levam a perceber que não é consensual a 

escolha pela língua inglesa, o seu uso se dá pelas cobranças no sistema político e educativo de 

se estabelecer a comunicação nessa língua em âmbito global. Mesmo assim, são poucos os que 

possuem proficiência linguística no idioma para estabelecer relações comunicativas em 

produções acadêmicas. Por isso, a necessidade de discutir, elaborar e implementar políticas que 

não subjuguem a nossa voz, no sentido de promover a visibilidade de nossa língua e ampliar o 

debate em dimensão internacional, como forma de evidenciarmos a nossa insubmissão à 

hegemonia da língua inglesa e de defendermos a cultura científica local em dimensões mais 

abrangentes. 

 O nível de insatisfação em relação à proficiência em inglês, como já falamos, é muito 

grande. Na habilidade escrita, por exemplo, apenas 10 (dez) entre os 87 respondentes se 

declararam satisfeitos ou muito satisfeitos. Então, busquei saber, de modo geral, como se deu a 

aprendizagem do idioma pelos respondentes, ainda que o nível de conhecimento não fosse 

satisfatório. Correspondeu a uma questão de múltipla escolha na qual foram disponibilizadas 

algumas opções de escolhas.  

                                                 
93 No original:. the languages have accompanied political and economic influence, being invariably backed up by 

military might. 
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 Como vimos acima, quase 60% dos sujeitos (52) desta pesquisa responderam que a sua 

aprendizagem da língua foi adquirida ao longo da escolarização básica e em cursos de idiomas 

do setor privado e ainda houve o total de 36,8 % (32 pessoas) que adquiram conhecimento na 

língua sozinhos. Na categoria “outros”, foram citados variados meios de aprendizagem, tais 

como jogos eletrônicos, músicas, filmes, leitura de textos acadêmicos em inglês, intercâmbio e 

residência no exterior. Nesta questão, vemos que o conhecimento dos respondentes na língua 

se deu ao longo de sua escolarização e em cursos de idiomas particulares. Isto prova que apenas 

o ensino na educação básica não tem dado conta desse processo de aprendizagem da língua 

adicional. O fato de o inglês ter sido ensinado como língua estrangeira e não como língua 

internacional (levando em consideração o uso global da língua e não o contexto de 

aprendizagem) no atual contexto geopolítico brasileiro (FINARDI, K.; PREBIANCA, G., 2014, 

p. 133) favorece esses resultados. 

 

4.1.4 A competência linguística em língua inglesa dos sujeitos da pesquisa 

 

 Os participantes foram interrogados quanto ao conhecimento da língua inglesa nas quatro 

habilidades: leitura, escrita, fala e compreensão oral, aspectos que descreveremos abaixo: 

0 10 20 30 40 50 60

Ao longo da escolarização

Cursos ou  escolarização cursados onde o inglês é
lingua nativa

cursos de idiomas ou aulas particulares

cursos oferecidos por inst. Ens. superior

Sozinho

Outro

Gráfico 15: O conhecimento em inglês foi adquirido  
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4.1.4.1 Proficiência na compreensão escrita de textos acadêmicos: a questão da tradução 

 

A habilidade da leitura foi a que apresentou maior nível de satisfação dos participantes, pois 

o nível de contentamento entre satisfeito e muito satisfeito alcança 39% e 30 pessoas (34,5%) 

se consideram “razoavelmente satisfeitas” nessa habilidade, como mostra o quadro abaixo. 

Apenas 3 pessoas se declararam insatisfeitas com a sua proficiência nessa habilidade e 21 

participantes ou 24,1% do total se declararam pouco satisfeitas. Ainda assim, o número de 

pessoas pouco satisfeitas com essa habilidade é elevado quando se trata de estudantes de pós-

graduação, com algumas pesquisas concluídas ou em andamento. 

 

 

Quando falamos de leitura, o participante remete logo ao termo tradução e, por isso, 

muitos associam as suas dificuldades na compreensão dos termos técnicos encontrados nos 

textos acadêmicos a sua incapacidade leitora. Para o pesquisador, de forma mais específica 

nesta pesquisa, para o aluno pesquisador, a tradução está presente na leitura, na compreensão 

que faz do texto na língua de partida de modo a favorecer ou comprometer a sua investigação 

ou interpretação do seu objeto de estudo, bem como na versão que faz do português para outra 

língua, pois, assim como compilar, checar, editar, comentar, criticar e sintetizar, traduzir é uma 

das etapas do processamento do conhecimento (BURKE, 2003). 

Dentro da atividade científica profissional há no mínimo três registros da comunicação, 

conforme  Lévy-Leblon (1996), nos quais ainda hoje podemos nos basear, classificados no 

quadro abaixo: 

Quadro 4- Tipologia da comunicação científica por modalidade da língua. 

Fonte: Quadro de Lévy-Leblond (1996)  – adaptado por RIGHI (2011, p. 104). 
 

 Comunicação Informal Comunicação 

Institucional 

Comunicação Pública 

Comunicação 

Escrita 

Anotações de laboratório, 

levantamentos, resenhas, 

correspondência (normal, 

Publicações especializadas Vulgarização 

 

Gráfico 16: Satisfação na compreensão escrita  
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eletrônica) etc. 

Comunicação 

Oral 

Discussão de trabalho, 

conversas telefônicas 

Colóquios, seminários, 

conferências de imprensa 

Ensino, mídias (rádio, TV, 

web) 
 

Comunicação 

Híbrida94 

Troca de e-mails e fóruns de 

discussão em tempo real 

 

- - Ensino à distância, mídias 

eletrônicas de vulgarização 

científica. 

 

 

  Esses registros constituem-se de momentos dentro de um processo social complexo e 

dependente: 1) a comunicação informal, que ocorre durante a atividade de pesquisa 

propriamente dita, 2) a comunicação institucional, que visa fazer conhecer, discutir e validar os 

resultados obtidos com a pesquisa e 3) a comunicação pública, para a difusão e reconhecimento 

social do saber (RIGHI, 2011, p. 105). 

É possível dizer, a partir dos dados da pesquisa, que uma parte expressiva da 

comunicação informal é feita em língua materna, pois geralmente as anotações, as primeiras 

leituras, as discussões com os colegas, a fase inicial de obtenção de dados e registros da pesquisa 

são em português. A depender da área de estudo, o pesquisador recorrerá com menor ou maior 

frequência aos textos em línguas adicionais, já que a pesquisa atual exige recorrência a fontes 

estrangeiras, porém com o seu registro e defesa em sua língua materna. Assim, nesse processo 

de busca a fontes estrangeiras, o trabalho científico é marcado pela tradução, seja no momento 

da aquisição do conhecimento, ou no momento de sua divulgação. 

O nível de comunicação institucional é aquele que corresponde à fase final da pesquisa, 

quando os resultados precisam ser divulgados. Para tal fim, o pesquisador, mesmo em fase 

inicial, como os da nossa pesquisa, recorrerá a publicação em periódicos ou apresentação em 

simpósios, que tanto podem ser nacionais como internacionais. É neste estágio que o sucesso 

da comunicação cientifica dependerá da sua competência linguística para fazê-lo. Daí a 

necessidade da compreensão escrita para bem interpretar ou traduzir os textos que poderão 

subsidiar a pesquisa, bem como de competência linguística para fazer a versão de seus trabalhos 

na língua de chegada.  

O nível de comunicação híbrida ocupa um elo intermediário entre os demais no qual a 

qualidade de seus resultados também depende da competência linguística do pesquisador. 

Quanto maior a proficiência linguística do pesquisador na sua língua e em línguas adicionais, 

maior será o seu poder de tradução e de divulgação de sua pesquisa. 

                                                 
94 Comunicação híbrida seria uma nova modalidade, que mescla a modalidade oral e escrita da língua (BRAGA, 

1999), como uma “conversa” escrita. Um exemplo são as trocas linguísticas feitas através de mensagens eletrônicas 

em tempo real. 
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Como a leitura é a habilidade de maior investimento dos participantes, para aqueles que 

se declararam satisfeitos ou razoavelmente satisfeitos com a sua proficiência em leitura, quis 

saber os motivos de sua satisfação no tocante à leitura de textos acadêmicos em inglês, sendo 

que 59 pessoas justificaram a importância dessa habilidade em suas vidas acadêmicas. Como o 

número de participantes é muito grande e as respostas são subjetivas e, muitas vezes, 

semelhantes, descreverei as que tiveram mais ocorrências e as que chamaram mais atenção. 

Entre os motivos de se buscar maior afinidade com a leitura, aparece regularmente uma 

referência às fases de maior cobrança do aprendizado da língua que é na graduação, quando 

começam a despertar para a verticalização da carreira e a necessidade do conhecimento do 

idioma para aprovação no processo seletivo dos programas de pós-graduação.  

Concernente aos discursos de satisfação com a habilidade de leitura dos participantes, a 

motivação maior para a aprendizagem desta habilidade é por ser a mais exigida no ambiente 

acadêmico, já que, segundo muitos respondentes, “saber ler” em inglês dinamiza a leitura, evita 

o uso de traduções incoerentes e a recorrência contínua aos dicionários, motivando o(a) 

pesquisador(a) a estar sempre atualizado(a) na literatura nacional e internacional. O que mais 

dificulta a leitura de textos acadêmicos são os termos técnicos. A aprendizagem da língua na 

educação básica não foi suficiente para muitos, os quais tiveram que estudar em centros de 

idiomas, sendo a precarização do ensino na educação básica uma das reclamações de alguns 

participantes. Abaixo, descreverei os motivos de satisfação com a habilidade da leitura de 

alguns participantes por tópicos, a partir da fala de alguns estudantes, destacando em negrito 

alguns trechos. 

1) Compreensão e fluência na leitura 

Boa compreensão (P10). 

 

Fluência em ler, sem precisar ficar consultando dicionário para leitura de textos 

relacionados a minha área de pesquisa (P6) 

 

Consigo entender sem grandes dificuldades os textos (P16). 

 

Sou fluente em inglês. (P57) 

 

2) Acesso maior a leitura de textos acadêmicos em inglês 

 
Acredito ser uma questão de prática na leitura, já que desde a graduação tenho textos 

acadêmicos em inglês para leitura. (P1). 

 

Consigo compreender bem o que está escrito e mesmo em alguns textos que 

considero mais difíceis em questão de conteúdo o idioma não é uma barreira. 

Também não tenho muita necessidade de consulta a dicionários. Também consigo 
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compreender a maior parte das expressões idiomáticas e até mesmo eventuais 

trocadilhos. (P2) 

 

 

A vanguarda na pesquisa se encontra em inglês, assim, é importante ter um nível 

satisfatório para conseguir ler esse tipo de literatura. (P8) 

 

Consigo ler e interpretar artigos escritos em inglês (P49) 

 

3) Pouca recorrência ao dicionário em função de termos técnicos. 
 

Consigo compreender os textos que necessito ler, apesar de ainda precisar recorrer 

ao dicionário para termos específicos. (P4) 

 

Consigo ler e interpretar tranquilamente os textos, tendo que recorrer raramente ao 

dicionário, apenas em uso de palavras técnicas. (P26) 

 

Não tenho problemas em entender textos científicos em inglês. Só não considero 

estar plenamente satisfeita porque ainda preciso recorrer, vez ou outra, a um 

dicionário para tradução de determinados termos. Também considero que poderia 

ler mais rápido. (P9). 

 

Até o momento não tive dificuldades na leitura e compreensão de textos 

científicos, livros ou artigos em inglês. No entanto, percebo algumas lacunas no meu 

entendimento associadas à falta de vocabulário, principalmente. (P31) 

 

4)  Leitura para participação e debates 
 

O bom acompanhamento nas discussões das aulas e a possibilidade de se manter 

sempre atualizado com relação à literatura do meu campo (majoritariamente em 

inglês) tanto nacional quanto internacionalmente (P3). 

 

Os participantes que comentaram a sua satisfação com a compreensão escrita 

reconhecem a importância dessa habilidade na sua vida acadêmica, como citei acima, no 

entanto, ainda houve 27% (24 pessoas) dos sujeitos que se declararam insatisfeitos com a sua 

proficiência leitora em língua inglesa. Entre alguns relatos, o elemento menos motivador é o 

uso contínuo de dicionários ou aplicativos de tradução e o tempo que precisa ser investido nesse 

processo, principalmente na compreensão de termos técnicos da área de ensino de ciências. 

Outra questão é o fato de ler, mas não compreender, e investir tempo sem obter qualidade nas 

suas traduções. Algumas respostas chamaram a atenção, as quais vou destacar abaixo: 

Eu não gostaria de ter que ler textos em inglês. Eu me sinto chateada com essa 

necessidade, estou somente adequada. Acho que meus 3 anos de estudos de inglês 

me possibilitaram entrar no programa, mas gostaria que essa exigência fosse 

eliminada. (P2) 

 

Meu nível de inglês é muito pouco, aprendi apenas no ensino básico sem cursinhos 

a parte. (P25) 

 

Embora eu tenha pouca dificuldade com leitura de textos acadêmicos, gostaria de ter 

desempenho melhor visto que estudo inglês há vários anos. (P42) 

 

Não realizei leituras em língua inglesa durante a graduação dentro da área de 

estudo, inclusive específicas da educação. (P66) 
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Na fala da P2, percebe-se certa indignação por ser cobrada a usar uma língua que não 

domina, e ela gostaria que essa cobrança não existisse. Essa resistência à hegemonia linguística 

deve ser uma prática do pesquisador, numa perspectiva que envolve outras línguas, sendo o 

“resultado de um diálogo crítico entre diversos projetos críticos políticos/éticos/epistémicos, 

apontados a um mundo pluriversal e não a um mundo universal” (GROSFOGUEL, 2008, p. 

117). 

Outra questão é a crença de que só se aprende línguas adicionais em cursos de idiomas. 

É o exemplo da P25. As políticas linguísticas de ensino de línguas adicionais ainda não têm 

conseguido garantir a aprendizagem dessas línguas na educação básica, principalmente na rede 

pública de ensino. Usando como exemplo o ensino de língua inglesa como obrigatório desde o 

ensino fundamental II e os resultados de satisfação de proficiência na língua, percebe-se que os 

resultados não garantem a competência linguística desses estudantes quando ingressam no 

ensino superior. O estudante sente dificuldade e frustração no uso da língua porque não 

consegue ser fluente, apesar de anos de estudo, como afirmou na descrição acima a estudante 

P42. 

Além dos aspectos acima citados, uma participante (P66) comentou a pouca cobrança 

no uso de textos em língua inglesa e demais línguas adicionais na graduação, quando, na pós-

graduação, ao escreverem suas pesquisas, percebem a necessidade de terem investido melhor 

em sua proficiência linguística em línguas adicionais. É certo que não devemos atribuir apenas 

às instituições de ensino superior esse compromisso de incentivo à aprendizagem de línguas 

adicionais, de forma a chamar atenção para a aprendizagem de línguas diferentes da nossa, mas, 

em uma perspectiva mundializada, as academias devem investir em políticas linguísticas que 

cobrem do estudante maior investimento em sua competência linguística em outras línguas. 

Para isto, devem cobrar das autoridades governamentais maiores investimentos em políticas 

que favoreçam melhoria progressiva nos resultados de desenvolvimento da competência 

linguística dos docentes da educação superior e da pós-graduação. 

Na questão 5.1 do questionário, pedi aos sujeitos da pesquisa que indicassem a 

frequência das circunstâncias que os levavam a utilizar a língua inglesa para ler textos 

acadêmicos. Em suas respostas, eles revelaram que praticam bastante essa habilidade, visto que 

um total superior a 60% (53 participantes) “sempre” ou “quase sempre” exercitam a sua 

habilidade leitora em inglês, como podemos constatar no gráfico abaixo: 
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Como esta pesquisa está voltada aos estudantes de mestrado e doutorado, esta frequência 

razoável na leitura de textos acadêmicos em inglês é pertinente, devido às constantes buscas 

por referenciais teóricos de alcance local e global, sendo que neste último, as fontes literárias 

estão mais concentradas na língua inglesa. A atenção do pesquisador deve se voltar para o vasto 

campo de conhecimento em outras línguas também para que as suas pesquisas comtemplem as 

multifaces e olhares dentro de seus campos de estudo. 

Além disso, buscamos saber a frequência da leitura de textos em inglês oferecidos nas 

disciplinas do Programa de Pós-Graduação do qual fazem parte. 

 

  

Gráfico 17: Frequência na leitura de textos acadêmicos em inglês  

Gráfico 18: Frequência da leitura de textos em inglês em disciplinas do Programa  
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Como vemos no gráfico acima, o uso de textos em inglês na pós-graduação ocorre com 

média frequência, porém, houve aqueles que nunca foram cobrados a ler textos em LA, em 

inglês particularmente, no Programa que faz parte. Há muito a investir em políticas linguísticas 

em línguas adicionais no ensino superior para que esses resultados sejam modificados, sendo o 

inglês um desses idiomas que não devem estar de fora.  

Também quis saber se as traduções são eficazes na área de pesquisa dos participantes 

ou se podem trazer problemas: 

 

 

 

Os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, não têm problemas quanto à tradução de textos 

acadêmicos, alcançando o total de 56 respondentes (64,4%). Porém, 31 discentes (35,6%) 

afirmaram ter problemas na tradução de textos. A estes, pedimos que apresentassem um 

exemplo de como isso acontece e obtivemos várias respostas, sendo que descrevo algumas, 

agrupando-as por tópicos citados e destaco, em negrito, alguns trechos: 

  

1) Confusão de termos (técnicos, falsos cognatos, etc.) no texto: 

 

Por exemplo, em uma das disciplinas cursadas uma colega apresentou um texto e 

causou imensa confusão na compreensão do argumento dos autores, pois, ela havia 

confundido "policy" = "política" com "police" = "polícia". O problema só foi 

detectado depois que muitas pessoas acharam estar lendo um outro texto diferente 

daquele que estava sendo apresentado. Nesse sentido, o professor reforçou a 

importância de evitar (ao máximo) traduções automáticas. (P3)  

 

"Concepção alternativa", por exemplo, pode ser "misconception" ou "alternative 

conception". Há imprecisão volta e meia com termos como "skill" e "ability". Entre 

outros. Em português, por vezes usamos períodos longos o que, no inglês da 

minha área, gera muita confusão. Preciso fragmentar mais e ser mais direto e mais 

conciso quando escrevo as mesmas ideias em inglês. Quando o conceito original foi 

proposto por algum anglófono, fica mais fácil a tradução pois há um endereço 

 Gráfico 19: Se as traduções são eficazes na área de pesquisa 
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semântico próprio para voltar, que é o original. Do contrário, fico pulando de endereço 

em endereço. (P8) 

 

De forma geral, é suficiente a tradução, para o entendimento mais geral, mais amplo 

do texto, discussão, etc. Entretanto, algumas palavras na área de educação são 

próprias de uma língua (como scientific literacy) e quando traduzidas podem trazer 

diferentes traduções com diferentes significados, como alfabetização científica, 

letramento científico, ou enculturação científica. (P11) 

 

Alguns termos ficam mal traduzidos quando utilizo tradutores online, como por 

exemplo, o termo "Standard account of science" tem sido uma dificuldade, pois não 

consigo achar uma boa tradução para ele. (P16) 

 

Uma palavra do inglês "Literacy" é traduzida para o português de diversas 

formas, e cada forma no português tem um significado diferente como "Letramento", 

"Alfabetização" ou "Enculturamento". (P22) 

 

Literacy (um termo muito utilizado no inglês e difícil uso no português), Informática 

na Educação (normalmente traduzida por computers in education), Ensino e 

aprendizagem (difícil ser traduzida, deve-se estar atento ao destino). (P37) 

 

Lembro de um caso específico: Recentemente estive auxiliando uma colega do 

programa com o abstract de um artigo dela e me deparei com a dificuldade de 

traduzir o termo "estudante de licenciatura", pois em outros países essa habilitação 

para ensinar determinada área de conhecimento distingue sensivelmente em outros 

países. Traduzir diretamente 'licenciatura' para o inglês em ferramentas de tradução 

automática dá o resultado 'graduation', e se você procura por 'Licentiate', por sua vez, 

tem um significado muito diferente em cada país. (P46) 
 

2) Adequação vocabular ao contexto para que não haja tradução equivocada: 
 

Frases que afirmam algo e, na tradução equivocada, aparecem como uma negação 

desta afirmação.(P2) 

 

Alguns termos específicos podem ser confundidos se não traduzidos 

adequadamente.(P10) 

 

Considero que las traducciones son útiles siempre que haya una revisión 

cuidadosa de varios términos y frases de manera tal que se ajusten al 

contexto.(P14) 

 

Podem trazer interpretações erradas, toda tradução é uma traição.(P19) 

 

Entender o sentido do texto, sobretudo quando se trata de teorias específicas, ou 

aquelas em que uma palavra muda todo o contexto.(P28) 

 

Uma tradução errada pode comprometer todo o trabalho.(P33) 

 

Um exemplo seria a tradução direta de termos da área como ensino por investigação 

e problematização. A tradução em si não está errada, mas geralmente há termos mais 

adequados para se referir à mesma coisa.(61) 

 

 

3) Tradução literal com o uso de aplicativos de tradução ou dicionários: 
 

Em alguns casos, traduções literais não são adequadas. (P1) 

 

Nem sempre a melhor tradução é aquela "ao pé da letra". Assim, é necessário 

adaptar a palavra ao contexto de cada país. (P25) 
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O uso de tradutores normalmente induz a problemas na medida que se traduz 

exatamente conforme está escrito.(P38) 

 

Entendimento de palavras e frases que fazem parte dos pesquisadores, mas não os 

reconheço.(P41) 

 

Eu traduzo os textos que leio pelo Google, e a interpretação pode ser falha.(P70) 

 

4) Deve-se pensar ou escrever na língua destino: 

 
 

Existem conceitos que somente podem ser pensados em determinadas línguas...(P12) 

 

Para ficar bom o texto deve ser escrito em inglês e não em português e depois 

traduzido.(P19) 

 

5) Atenção às questões culturais: 
 

Como existem muitos jargões na área e que dependem do contexto do 

pesquisador, imagino que traduções literais possam causar problemas. (P66) 

 

Podem trazer problemas, dadas as questões culturais da língua. (P87) 

 

 

 Os aspectos acima citados denunciam as dificuldades encontradas pelo estudante 

pesquisador ao praticar a compreensão escrita de textos em inglês, quando pratica a leitura e a 

produção escrita na língua adicional. Toda atenção é importante para que ele ou ela não cometa 

“erros” na tradução que afetem o sentido do texto na comunicação científica, tais como coesão 

e coerência, principalmente por se tratarem de textos de formatações diferentes da que ocorre 

na língua portuguesa. Sendo assim, revendo a colocação de P25, nenhuma tradução é literal ou 

ao “pé da letra” visto que o sujeito que a produz carrega em si a carga cultural de sua língua 

materna, o que o leva a fazer as adaptações necessárias na compreensão da comunicação. 

 As políticas linguísticas de ensino de língua estrangeira no Brasil na educação básica 

têm se concentrado no ensino do desenvolvimento da proficiência leitora.  Durante a concepção 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua estrangeira, lançados em 1996, 

inicialmente acreditava-se na impossibilidade de ensinar plenamente o uso do idioma para a 

fala, optou-se pelo foco no ensino de Língua Estrangeira (na época, não necessariamente o 

Inglês) nas habilidades de leitura. Com o novo texto da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), aprovado em 15 de dezembro de 2017 e homologado pelo Ministério da Educação 

(MEC) no dia 20 do mesmo mês, possivelmente esse quadro mude, já que Municípios e Estados 

têm um prazo de dois anos, até o início de 2020, para aplicar as novas referências que incluem 

a obrigatoriedade do ensino da Língua Inglesa a partir do 6º ano e, em segundo lugar, porque 
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“há uma defesa do ensino do inglês para a oralidade e para o seu uso”, conforme explica Maria 

do Carmo Xavier, consultora do British Council95.  

Portanto, como o foco do ensino de línguas se concentrava na competência leitora do 

estudante desde a educação básica, na educação superior o discente se sente, até na atualidade, 

mais familiarizado com a leitura de textos do que com as demais habilidades, como foi 

evidenciado nas respostas dos estudantes de mestrado e doutorado em ensino de ciências que 

participaram da pesquisa. A produção acadêmica brasileira, como sabemos, é robusta e inclui 

expressiva leitura de pesquisadores que escrevem em inglês, porém, a maior parte da produção 

científica brasileira se concentra em português, evidenciando que os pesquisadores brasileiros 

leem, mas não escrevem em inglês na mesma proporção. (GIMENEZ, 2013). 

 

 

4.1.4.2 Proficiência na produção escrita de textos acadêmicos 

 

 A escrita acadêmica em inglês, pelas respostas obtidas nos questionários, é vista como 

um “objeto” ou produção que precisa existir para dar visibilidade ao estudo do pesquisador e 

não como uma “atividade” ou consequência de uma proficiência linguística elevada. Os sujeitos 

da pesquisa que já publicaram artigos em inglês, assim fizeram por conta do momento cultural 

que pede publicações nessa língua; não houve entusiasmo individual por publicar nela, mas 

houve motivações externas como editais, chamadas para publicações apenas em inglês em 

periódicos de melhores classificações Qualis CAPES. Assim, embora muitos reconheçam a 

importância dessa proficiência na divulgação científica, também é grande a insatisfação dos 

sujeitos quanto a sua proficiência na produção escrita em inglês. 

  Como vemos no gráfico abaixo, publicar em inglês é um desafio, visto que quase 78% 

dos sujeitos da pesquisa estão pouco satisfeitos ou insatisfeitos com a sua habilidade na 

produção escrita. Entre os 87 sujeitos da pesquisa, apenas 10 (11%) se sentem confortáveis 

nessa habilidade, entre estes, somente 2 estão muito satisfeitos. 

                                                 
95 Dados encontrados e disponíveis em: <https://educacaointegral.org.br/especiais/ingles-na-bncc/o-que-propoe-

a-bncc-para-o-ensino-da-lingua-inglesa/>. Acesso em: 05 out. 2019. 

https://educacaointegral.org.br/especiais/ingles-na-bncc/o-que-propoe-a-bncc-para-o-ensino-da-lingua-inglesa/
https://educacaointegral.org.br/especiais/ingles-na-bncc/o-que-propoe-a-bncc-para-o-ensino-da-lingua-inglesa/
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 No contexto do pesquisador brasileiro, a escrita científica em inglês, como afirmei 

anteriormente, é uma cobrança contínua do próprio pesquisador, que sente essa necessidade de 

produção, e do ambiente acadêmico do qual ele faz parte, não sendo uma habilidade de fácil 

compreensão, pois, como afirma Canagarajah (2005), “apesar dos vários níveis de competência 

linguística possuídos por diferentes subgrupos de ESOL96 identificados anteriormente, na 

prática da escrita acadêmica em inglês é preciso adquirir novos discursos e convenções e 

representar as  suas identidades de novas maneira97” . Em se tratando do escritor brasileiro, as 

diferenças linguísticas entre a lingua portuguesa e a inglesa são bastante significativas, além de 

serem falantes de prática linguística majoritariamente monolíngue, entre os quais o despertar 

para o conhecimento e uso de outras línguas estrangeiras é uma prática recente e mais presente 

na comunidade acadêmica. 

No questionário, buscamos saber dos sujeitos que declararam estar entre muito 

satisfeitos a razoavelmente satisfeitos com a sua proficiência  na produção escrita em 

inglês, os motivos para tal contentamento nesta habilidade. O total de 29 participantes 

comentou essa questão. Abaixo, destacaremos algumas respostas. As motivações para a 

produção escrita se parecem com as da compreensão escrita, sendo que o conhecimento de 

leitura antecede ao da escrita, pela necessidade de teoria mais abrangente para a produção. 

Seguem, abaixo, alguns comentários dos participantes nesta questão: 

      

                                                 
96 O acrônimo ESOL refere-se a expressão English for Speakers of Other Languages (Inglês para falantes de outras 

línguas). 
97 No original: despite the varying levels of linguistic competence possessed by the different ESOL97 subgroups 

identified earlier, in practicing academic writing in English they have to all acquire new discourses and 

conventions and represent their identities in novel ways. 

Gráfico 20: Nível de satisfação com a produção escrita 
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Tive poucas experiências de escrita em inglês (2 resumos para congresso e 1 artigo), 

mas a revisão por pares mais experientes não revelou muitos erros. Percebo que 

consigo colocar as ideias de maneira clara e concisa, quase tanto quanto no português. 

Não tenho tido dificuldades muito grande em produzir pequenos textos em inglês. 

(P2) 

 

Ainda preciso de uma revisão de alguém mais experiente para estar seguro em 

relação ao texto escrito. (P34) 

 

Uma das principais questões que temos como pesquisadores de qualquer área de 

conhecimento é a importância de divulgar os nossos trabalhos em revistas de alto 

impacto, assim, é importante ter em conta que ser proficiente na escrita é uma peça 

importante no processo. (P40) 

 

Eu não pratico, uso programas para fazer a tradução para mim. (P44) 

 

Utilizo um aplicativo que corrige meus textos e meus erros não são tão graves 

quanto eu pensava. (P58) 

 

Tenho alguma dificuldade com gramática do idioma inglês. (P64) 

 

Apesar de ter uma boa base da língua inglesa, a escrita científica é a habilidade em 

que tenho mais dificuldade, uma vez que o vocabulário da área é, muitas vezes, 

desconhecido por mim. (P68) 

 

Algumas coisas saem com cara de tradutês mas nunca levei fubecada98 de editor. 

(P72) 

 

Assinalei razoavelmente satisfeito pois, por mais que eu leia com certa frequência 

textos em inglês, a iniciativa de escrita é diferente; envolve outro tipo de habilidade 

que, com o grande tempo sem treinar (ao longo de praticamente toda a minha 

graduação), acabaram implicando em lerdeza e em falta de manejo na hora, por 

exemplo, de identificar que tempo verbal utilizar, que sinônimo escolher, por que 

conjunção optar, ou mesmo por desconhecimento de termos técnicos.(P74) 

 

Nunca tive a experiência de escrever artigos completos, mas não tenho muita 

dificuldade para escrever textos em geral. (P77) 

 

Consigo escrever algumas frases diretamente em inglês, mas às vezes preciso do 

auxílio de dicionários e tradutores automáticos. (P80) 

 

Consigo me expressar bem ao escrever em inglês. Eu gostaria de dominar um 

pouco mais vocabulário e recursos estilísticos para compor textos de alta 

qualidade. Mas esse desejo não impede minha satisfação com minha escrita em 

inglês.(P85) 

 

Minha fluência na escrita não é tão boa, o que me toma tempo para pesquisar e 

verificar os usos corretos de expressões e palavras. (P87) 

 

Pelos mesmos motivos acima, considero-me como satisfeito, mas em menor 

proporção, pois sei que a escrita acadêmica é diferente da comunicação mais 

informal e cotidiana na língua. Dessa forma, tenho um pouco mais de dificuldade 

nessa escrita, mas nada que seja totalmente paralisante.(P8) 

 

Apesar de não ser uma prática comum, sempre busco auxílio de recursos online 

para dinamizar as traduções e realizar adequações conforme meus 

                                                 
98 A expressão “fubecada” trata-se de uma gíria e significa “tomar prejuízo, se dar mal”, conforme dicionário 

informal online. Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/fubecada/>. Acesso 20 nov. 2019. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/fubecada/
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conhecimentos. Entretanto, o ideal seria realizar as traduções sem 

dificuldades.(P16) 

 

Considero possível a escrita, uma vez que já escrevi diversos artigos em inglês, 

mas ainda preciso melhorá-la para considerar-me satisfeito. (P29) 

 

Tenho um pouco de dificuldade com a organização da escrita. (P33) 

 

Tive experiência com escrita em inglês. (P47) 

 

Embora tenha realizado curso básico e avançado na língua, não tenho a fluência 

que penso que deveria ter no que tange esta habilidade. (P54) 

 

Sou fluente em inglês.(P67) 

 

Porque posso escrever os textos em inglês diretamente e só depois utilizo 

ferramentas para corrigir os erros, se houver. (P88) 

    

            Nos relatos acima descritos podemos observar que, embora a pergunta fosse acerca dos 

motivos de satisfação com a escrita acadêmica em ingles, muitos sujeitos da pesquisa 

apresentaram dificuldades nesta habilidade e os seus relatos revelam: 1) pouca produção 

acadêmica nessa língua adicional (algumas produções citadas tratam-se do abstract dos textos; 

2) que o uso de aplicativos de tradução ou de tradutores é bastante frequente na escrita dos 

textos; 3) motivação para produção escrita em função da  necessidade de divulgação em revistas 

de alto impacto; 4) pouca familiaridade com a escrita acadêmica em inglês e 5)  necessidade de 

investimento de tempo no estudo da língua e na habilidade para a escrita de textos científicos e 

nível de fluência na língua nem sempre lhes dá segurança na escrita acadêmica de textos em 

inglês.  

Em seguida, pedi aos sujeitos da pesquisa que se consideravam insatisfeitos com a sua 

habilidade na escrita acadêmica para citar as razões de sua insatisfação. Em sua maioria, os 45 

estudantes que responderam essa questão relataram que a sua insatisfação se encontra na 

impossibilidade de escrever em inglês por insegurança no uso da habilidade escrita, vocabulário 

insuficiente, ausência de domínio gramatical e semântico e pouca importância conferida ao 

estudo de língua estrangeira. Abaixo, registrarei algumas de suas respostas. 

 
Não me sinto segura em escrever textos acadêmicos-científicos em inglês. Uso 

tradutores on line. (P29) 

 

Apesar de conseguir manter uma conversa informal em inglês, não tenho prática 

suficiente ao ponto de me sentir seguro em redigir um texto formal. Para tal, é 

necessário um conhecimento muito sólido de gramática e um vocabulário muito 

amplo. (P38) 

 

Tenho dificuldade na questão da construção de frases (ordem de escrita do verbo, 

adjetivo, substantivo... (P42) 
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Eu tenho enorme preguiça de escrever em inglês, sempre peço aos amigos. É 

lamentável, mas nem tento. Acho que perco muito tempo, tenho dificuldades sim, 

ler é menos pior. (P50) 

 

Não gosto muito do estudo de línguas e bem menos do inglês. (P53) 

 

Necessidade de utilizar dicionários, Google tradutor ou ferramentas semelhantes para 

escrita. (Já fiz curso de inglês instrumental e 1 ano de inglês básico, isso contribui 

para assimilar os conectivos, mas a falta de prática acaba sendo prejudicial. (P69) 

 

Como vemos, a dificuldade na escrita acadêmica em inglês é bastante notória. Muitos 

estudantes da pesquisa ainda não sentiram essa necessidade e nem voltaram a sua atenção para 

o exercício de sua competência linguística nesse idioma. Há também resistência, e precisa ser 

assim, ao monolinguismo que o imperialismo científico convida. Esse conflito entre “ter que 

aprender inglês” e “resistir ao imperialismo linguístico” que nos é imposto leva-nos a buscar 

caminhos alternativos, nos quais outras línguas têm o seu lugar e em que vozes despercebidas 

em estudos importantes para a pesquisa são ouvidas e valorizadas no espaço de acolhimento a 

multisaberes, no qual é a contribuição do pesquisador que faz sentido e não a sua origem. 

Construir conhecimento crítico é o que interessa, pois, como afirma Maldonado-Torres (2010, 

p. 437) “há muito para aprender com aqueles outros que a modernidade tornou invisíveis”.  

Para os sujeitos da pesquisa que se declararam insatisfeitos com a sua habilidade para a 

produção escrita, também lhes perguntei quais seriam as consequências e os recursos que 

deveriam usar para saná-las. Eis algumas respostas entre as 43 obtidas no questionário. 

 

A principal consequência é não publicar em revistas que aceitem apenas o inglês 

como língua mãe. A forma de sanar seria um estudo mais específico nesse campo, 

onde eu pudesse me aperfeiçoar. (P10) 

 

A maior de todas as consequências é estar limitado quanto à produção e divulgação 

da pesquisa no exterior, em vista de contribuir ainda mais com o impacto da 

minha pesquisa e do meu programa de pós-graduação no contexto global 

(ocidental) da produção científica. Para sanar isso basta restar tempo para estudar a 

língua. (P15) 

 

Como consequência não publico nada em inglês e os cursos de idiomas estão fora 

do meu orçamento como bolsista. (P37) 

 

A dificuldade é que eu me autoboicoto na tentativa de escrever um artigo para 

revistas internacionais. Os cursos do IsF estão me dando força para vencer essa 

barreira. (P45) 

 

Sem dúvida é um obstáculo para aprofundar meus conhecimentos e divulgar 

trabalhos, além claro de ser também um empecilho para estudos fora do país, agora 

que entrei para o mestrado, vou procurar o centro de línguas para aprofundar o 

conhecimento na língua. (P48) 

 

Não consigo produzir materiais que poderiam ser submetidos a revistas 

internacionais. (P60) 
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 Uma das consequências em destaque é “estar limitado quanto à produção e divulgação 

de pesquisa no exterior”. Como já apresentamos nos capítulos introdutórios, “os 100 jornais 

científicos mais influentes do mundo publicam seus artigos em inglês”, conforme relatório 2018 

do índice de proficiência em inglês do Education First. A internacionalização do conhecimento 

científico atrai a publicação de artigos científicos nessa língua, mas não podemos aceitar sem 

refletir, sem buscar defender a nossa língua de herança, sem recorrer a outras fontes de línguas 

não hegemônicas. É preciso conhecer a língua inglesa para nos inserirmos no contexto global 

que nos alcança, mas é necessário lutar contra as desigualdades decorrentes da incompetência 

linguística nessa língua. É preciso resistir à dominação dos interesses imperialísticos. As 

desigualdades geopolíticas da produção do conhecimento devem ser reconhecidas e deve-se ter 

cuidado para que a nossa produção científica não reproduza essas desigualdades. Usando as 

palavras de Canagarajah:  

 

Na verdade, a produção de conhecimento é obtida através da produção de textos. 

Como as comunidades periféricas têm diferentes convenções de construção de textos, 

não usufruem dos recursos que permitem a participação na publicação acadêmica, ou 

praticam uma cultura acadêmica que não valoriza a escrita e a publicação, eles ficam 

em desvantagem99 (CANAGARAJAH, 2002, p. 44). 

 

 A necessidade dos estudantes de recorrer a tradutores, tendo que investir recursos 

financeiros para esse fim, ou contar com a ajuda de aplicativos ou outras pessoas na tradução 

foram outras consequências citadas, como consta nas descrições abaixo: 

 

Nunca escrevi artigos em inglês, mas pretendo. Terei que pagar a alguém para fazer 

a tradução. (P2) 

 

Tenho problemas ao precisar escrever abstracts e artigos em inglês, então recorro ao 

Google tradutor e ao meu marido, que tem maior conhecimento na língua. (P11) 

 

Sempre que preciso escrever pequenos textos científicos em inglês, peço ajuda a 

amigos fluentes na língua para a revisão e correção desses textos. No caso dos 

textos maiores (artigos completos ou resumos extensos), recorro a um profissional 

para traduzir o texto do português para o inglês. (P24) 

 

Ter que contratar um tradutor. (P41) 

 

A não proficiência fecha algumas portas e o recurso utilizado são as ferramentas 

online de tradução e também de dicionários de termos técnicos. (P57) 

 

Consequência: ser refém do Google tradutor, recursos: aprender a língua inglesa. 

(P58) 

 

                                                 
99 No original: In fact, knowledge production is achieved through the production of texts. Since periphery 

communities have different conventions of text construction, do not enjoy the resources that enable participation 

in academic publishing, or practice an academic culture that devalues writing and publishing, they are 

disadvantaged. 
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Utilização do tradutor em todas as ocasiões. (P64) 

 

Acabo usando aplicativos (como Google tradutor) que auxiliam a escrita e em cima 

dessa primeira versão vou reformulando e alterando conforme meus conhecimentos. 

Ficaria satisfeita se não precisasse utilizar tais aplicativos. (P72) 

 

Até então não tenho ousado publicar em outro idioma, formas de sanar, acredito que 

seja contratando serviços de tradução de textos para o inglês ou me aprimorando 

no inglês como uma necessidade formativa. (P75) 

 

Como consequência, quando preciso escrever um texto em inglês dependo de um 

dicionário ou até mesmo do Google Tradutor e de uma pessoa que saiba escrever 
para me ajudar. (P82) 

 

Como não tenho domínio da inscrita, caso eu necessite escrever algo na língua inglesa 

eu acabo optando por pagar um tradutor. (P86) 

 

 Além das consequências citadas acima, alguns respondentes reclamaram da falta de 

incentivo na graduação para escreverem além do abstract dos artigos, comentaram as 

dificuldades gramaticais da norma culta em inglês, fizeram menção ao tempo que precisa ser 

investido na aprendizagem da língua e na habilidade escrita e mostraram insatisfação por serem 

cobrados a escrever em línguas que não gostam, principalmente o inglês.  

 

Pode ser a falta de um incentivo para conseguir fazer um texto em inglês que não 

seja apenas o abstract. (P16) 

 

Dificuldades gramaticais e principalmente detalhes da língua, como questões de 

vocabulário que ainda precisam ser mais enriquecidos. (P29) 

 

Não tenho segurança para escrever textos científicos em inglês. (P40) 

 

Demoro um tempo grande para escrever pequenos trechos. Não tenho formação 

para escrever artigos em inglês. (P46) 

 

Ainda não tenho o hábito de escrever em inglês. Nunca precisei, também não 

exercito com frequência. (P52) 

 

Não gosto muito do estudo de línguas e bem menos do inglês. (P61) 

 

 

 Na última fala descrita acima percebe-se resistência ao idioma e é nesse aspecto que 

devemos nos atentar para não reproduzirmos apenas colonialidades, mas estarmos antenados 

para a construção de novos conhecimentos em esferas multilíngues, pois, “de certo modo, como 

sujeitos modernos nós respiramos colonialidade100 todo o tempo e todos os dias” 

(GROSFOGUEL, 2013, p 13 apud BORELLI; PESSOA, 2019, p. 93). 

                                                 
100 A colonialidade, conforme Grosfoguel (2008, p.123) indica uma interseccionalidade de múltiplas e 

heterogéneas hierarquias globais (“heterarquias”) de formas de dominação e exploração sexual, política, 

epistémica, económica, espiritual, linguística e racial, em que a hierarquia étnico-racial do fosso cavado entre o 

europeu e o não-europeu reconfigura transversalmente todas as restantes estruturas globais de poder. 
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 Nos gráficos 19 e 20 abaixo consta a baixa frequência na produção escrita de textos 

acadêmicos dos participantes da pesquisa, sendo considerada uma prática de poucos 

respondentes, visto que aproximadamente 65% (56) dos que responderam o questionário 

“nunca” ou “quase nunca” (geralmente quem responde “quase nunca” escreveu o resumo de 

algum de seus artigos em língua inglesa) praticaram essa habilidade. Apenas 1 participante 

afirmou escrever sempre textos em inglês, o que nos faz constatar que os estudantes de pós-

graduação em ensino de ciências no Brasil, embora se alimentem de fontes de línguas 

hegemônicas, principalmente inglês, não estão preocupados com o movimento de suas 

pesquisas nessa língua adicional, porquanto mais de 70% dos participantes nunca publicaram 

em inglês e essa prática ainda não é uma constante em suas carreiras. 

 

   

 Entre os que publicaram em inglês, alguns fizeram em coautoria com outros 

pesquisadores ou pagaram a tradutores para colocarem a versão em inglês.  O número de 

publicações no idioma é de um ou dois trabalhos científicos. Apenas um participante revelou 

expressiva prática na produção escrita com a publicação de 10 trabalhos no idioma. Publicar 

em periódicos internacionais, como vimos nas respostas de alguns participantes, é uma 

cobrança no contexto acadêmico, mas muitos não estão preparados para isso e ainda não se 

Gráfico 22: Frequência da escrita de textos acadêmicos em inglês  

Grafico 21: Se já publicou em inglês 
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atentaram para essa demanda. O fato de escrever na língua anglófona também incomoda muitos 

pesquisadores. Aí está a necessidade de discutir com maior profundidade as políticas 

linguísticas que envolvem as publicações em nível global para que não fiquemos isolados, sem 

nos atentarmos para a necessidade de conhecermos outras línguas, nem nos sintamos 

subalternizados pela colonialidade dos países de línguas hegemônicas. 

 Aos participantes que nunca haviam publicado em inglês, total superior a 70% (61) dos 

respondentes, perguntei o motivo, apresentando algumas alternativas. Entre as 61 pessoas que 

nunca publicaram em inglês, 56 responderam à questão. O motivo principal foi a falta de 

domínio da habilidade escrita de textos acadêmicos em língua inglesa. Alguns apresentaram 

outras razões, as quais citaremos abaixo e ainda houve os que afirmaram que nunca tiveram 

interesse em publicar em revistas internacionais: 

 

 

 Como vemos no gráfico, não há tamanha discordância em se publicar textos em inglês, 

se for necessário, mas a ausência de proficiência linguística no idioma impede os estudantes de 

se motivar a publicar em LE. A publicação se dá quase que exclusivamente em português, pois 

as publicações em outros idiomas são também escassas, visto que muitos estudantes usam 

referencial teórico publicado em inglês, alguns em francês e espanhol. Observa-se que as outras 

razões citadas podem ter relação com a incompetência linguística no idioma.  Entre as 

desmotivações para a produção e a publicação de textos acadêmicos em inglês, os participantes 

citaram: a) falta de oportunidade (9 pessoas); b) falta de tempo (4 pessoas); c) foco na pesquisa 

de dissertação ou tese (4 pessoas); d) exigência de dedicação no estudo do idioma (2 pessoas); 

e) usa referencial teórico maior em língua francesa (1 pessoa).  Um dos participantes mostrou 

a sua atenção para a língua francesa em função de usá-la de forma mais intensa em seu 

referencial teórico. A sua visão de publicar nesta língua é pertinente. Defendo nesta tese o 

Gráfico 23: Razões porque ainda não publicou em inglês 
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respeito às formas de expressão em quaisquer idiomas, colocando os pesquisadores brasileiros 

em contato com línguas próximas, estabelecendo parcerias que valorizem a nossa língua 

materna e que tenha espaço para as multilínguas, mesmo que para isso, no momento atual, seja 

necessário o domínio do inglês como língua internacional de divulgação do conhecimento 

científico, constituindo um instrumento inicial que serve como ponte para que os nossos estudos 

alcancem horizontes mais ampliados, expressando o que pensamos sobre o “imperialismo 

científico em inglês” e a nossa condição de pesquisadores monolíngues no Brasil, no sentido 

de irmos de encontro ao monolinguismo científico que impera. 

 No questionário, a questão 7 buscava saber dos participantes que já publicaram em 

inglês como foi feita a redação de sua produção acadêmica na LA.  

  

 

  

Como vemos acima, um número expressivo dos respondentes ainda não escreveu textos 

acadêmicos em inglês (40,2%), alguns dos que submeteram os seus artigos no idioma contaram 

com tradutores particulares ou aplicativos de tradução, ou escreveu os textos em coautoria com 

autores com proficiência linguística no idioma. Somente 5 participantes (5,7%), entre os 87 da 

pesquisa, escreveram de próprio punho com auxílio posterior de um revisor e 2 participantes se 

sentem seguros para escrever em inglês sem necessidade de revisar o texto com tradutores. 

Estes dados ilustram a nossa deficiência na produção escrita na língua. Se o inglês é o 

idioma da comunicação científica global, não podemos afirmar que é o idioma privilegiado para 

divulgar a pesquisa da área de ensino de ciências de estudantes dos programas de pós-graduação 

na área com conceitos CAPES mais elevados. Os sujeitos desta pesquisa publicam na língua 

portuguesa, a sua língua de herança, porque se sentem confortáveis em fazer assim. A maioria 

dos participantes que já envidaram esforços para publicarem em inglês, assim o fizeram por 

Gráfico 24: Quanto â produção do texto científico 
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sentirem-se cobrados a atender à demanda de publicações no idioma, para divulgação de suas 

pesquisas em nível global. De fato, muitos(as) estudantes pesquisadores(as) apresentam 

dificuldades com a escrita acadêmica também nas produções em língua portuguesa e, por vezes, 

não se sentem motivados(as) a publicar em línguas adicionais. 

Na expansão do conhecimento literário, conforme Mignolo (2012), a proporção entre a 

língua e a civilização não está diretamente relacionada ao número de falantes, mas ao número 

de leitores, em se tratando da língua inglesa.  “A questão não é apenas quantos falantes de um 

determinado idioma existem, mas qual é o nível de conhecimento de um determinado país com 

a língua da mídia101” (MIGNOLO, 2012, p. 295). Referindo-se aos sujeitos desta pesquisa, 

importa que a sua literatura ultrapasse fronteiras, mesmo que eles(elas) não dominem a língua 

em que os textos são divulgados. Por outro lado, a valorização do português como língua da 

ciência e a promoção do multilinguismo são ações necessárias em contextos como o nosso, 

onde a língua portuguesa contempla todo território brasileiro e a ciência gera resultados de 

qualidade nos níveis locais e globais.  

Ainda nesta questão apresentada no gráfico anterior, na opção ‘outros”, uma participante 

informou que já havia publicado textos em português em periódicos internacionais. Essa 

postura evidencia a vontade de divulgar ciência também em sua língua e de valorizá-la nos 

periódicos internacionais que acolhem essa ideia.  

É importante estarmos atentos à necessidade de levar a pesquisa em nossa língua para 

outros territórios, mas também não se eximir a aprender outros idiomas, percebendo as 

implicações de termos o português como língua quase unicamente usada para o registro de 

informações em muitos gêneros textuais, embora, em nível nacional, a Libras seja também 

língua oficial brasileira (pelo direito do surdo de ter uma língua para comunicação) e existirem 

várias línguas minoritárias indígenas (também prioritariamente usada por estes povos) que não 

contemplam a nação por inteiro. No tocante ao uso de línguas adicionais, embora o inglês (antes 

inglês ou espanhol) seja ensinado nas escolas, o estudante ainda não tem opção de escolher com 

qual língua ele quer estabelecer a relação, sendo o português a língua oficialmente usada na 

comunicação no Brasil. O inglês, é o idioma que, principalmente a partir da graduação, os 

estudantes se sentem cobrados a adquirir para estabelecer a comunicação entre fronteiras, 

sendo, geralmente, ofertado desde a educação básica. 

 No questionário, a questão 8 busca saber como a língua inglesa é utilizada na área de 

pesquisa científica dos estudantes, levando em consideração a sua relação com o jargão técnico, 

                                                 
101 No original: The question is not just how many speakers of a given language there are, but what is the rate of 

literacy in a given country and the language of the media. 
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o uso de estrangeirismos e a sua familiaridade com a língua para aplicar as teorias concernentes 

à produção escrita, como consta no gráfico abaixo. 

 

 

Observando os dados acima, nota-se que o jargão técnico da área de ensino de ciências 

segue os padrões formais de texto científico, conforme afirmam quase 37% dos respondentes. 

Por outro lado, muitos (26,4%) não souberam comentar a respeito, pois utilizam tradutores 

quando precisam compreender textos em inglês, e outros (12,6%) adaptam as terminologias 

para que a compreensão seja efetiva. 

É nesse sentido que esta tese sugere a uso do inglês como língua internacional e não 

como língua estrangeira e o reconhecimento do uso de vários “ingleses” por todo mundo, sendo 

considerada uma língua desterritorializada (SIQUEIRA, 2011) e sem dono, sendo, nas escolas, 

reconhecida como língua adicional juntamente com outras línguas não nacionais. O estudo da 

língua nesse contexto implica em ir de encontro ao poder simbólico e hegemônico da língua, 

de forma crítica, considerando que “embora a expansão global do inglês possa trazer um efeito 

positivo na comunicação global, pode também funcionar como uma forma de exclusão social 

para àqueles que não têm condições de aprender a língua localmente”102 (FINARDI, 2014, p. 

403).  

A seguir, busquei saber, na questão 9, se os pesquisadores já tiveram textos recusados 

em periódicos internacionais por inadequação às normas de padrão da língua inglesa. 61 

(70,1%) estudantes nunca tiveram experiência na escrita de textos acadêmicos em inglês e, 

portanto, nunca enviaram textos para serem publicados no idioma. Entre os 26 (29,9%) 

estudantes que tiveram essa experiência, mesmo alguns contando com tradutores, apenas 6 

                                                 
102 No original: while the global spread of English may bring about a positive effect on global communication, it 

may also work as a form of social exclusion for those who can not afford to learn it locally. 

Gráfico 25: Uso da língua inglesa na área de pesquisa dos participantes  
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tiveram seus textos rejeitados por inadequação às normas de padrão da língua, sendo que os 

motivos de recusa dos textos estão relacionados à proficiência na escrita de textos no idioma. 

 

 

 

Também quisemos saber, dos que tiveram os seus textos devolvidos para revisão ou 

rejeitados, quais seriam os motivos para essa decisão: 

Disseram que a tradução do meu resumo estava errada, então pedi a amigos para 

corrigirem. (P7) 

 

Em definitiva até se você acha que é proficiente numa língua, nunca vai poder 

escrever como nativo. (P19) 

 

Na verdade, precisei rever o texto mais de uma vez até que ele fosse aceito. 

Fizemos a tradução de um artigo a punho e também utilizando o Google tradutor, 

porém, a revista solicitou uma revisão geral do inglês e tivemos que contratar um 

tradutor, para que enfim, o artigo fosse aceito e publicado. (P24) 

 

Normalmente exige-se melhoria na escrita. Também já pediram para o texto ser 

revisado por algum autor fluente em inglês. (P73) 

 

 

 Nas respostas acima, vê-se que os participantes que tentaram redigir os seus textos em 

inglês tiveram que remetê-los a tradutores particulares para que o texto fosse corrigido. Há 

também a comparação com o falante nativo, que é uma preocupação de muitos estudantes em 

fase de pesquisa, os quais temem enviar os seus textos por acharem que devem escrever como 

se fossem escritores nativos, quando sabemos que, embora as formalidades de textos 

acadêmicos caibam em qualquer língua, há de se considerar as traduções convenientes aos 

escritores de línguas diferentes do texto. 

 Também quis saber o que os sujeitos da pesquisa dizem sobre a formatação dos textos 

científicos. Como consta no gráfico a seguir, a maioria (46 pessoas) acredita que deve haver 

um padrão na escrita, mas a norma não deve sobrepor a função principal que é a divulgação do 

conhecimento. Ainda 13,8% dos respondentes acredita que a norma padrão da escrita deve ser 

Gráfico 26: Quanto à recusa de textos por periódicos internacionais 
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a dos falantes nativos dos países dominantes, como Inglaterra, Estados Unidos etc. Assim, 

quase 70% dos participantes (58) preferem seguir normas da escrita, porém, houve aqueles (26 

pessoas = 30%) que acreditam  que a escrita deve considerar as diferenças interculturais entre 

falantes com diferentes vivências. 

 

 

 Pelas respostas obtidas, busca-se segurança na escrita de textos em inglês, por isso que 

consideram importante a escrita padrão, e não há como fugir da formalidade textual existente 

em qualquer língua, embora deva-se ser sensível às diferenças culturais também no gênero 

acadêmico. O termo “língua franca”, na produção escrita, também não parece ser apropriado 

em função da flexibilidade nas normas ou regras específicas que são aceitas nesta modalidade. 

O termo “inglês como língua franca da ciência” é utilizado mais pela conversão do letramento 

acadêmico em inglês como uma commodity, já que parte dos(as) pesquisadores(as) e pós-

graduandos(as) sentem a forte necessidade de divulgar as suas pesquisas em língua inglesa.  

Alguns(mas) participantes que escolheram a opção “outro”,  justificaram os seus 

posicionamentos, os quais constam a seguir: 

Como o Inglês já está estabelecido, é importante uma rigidez na escrita com a 

finalidade de se tentar evitar confusões na interpretação do texto. (P10)  

 

Acho complexo considerar o Inglês como língua franca, uma vez que de acordo 

com a definição é "uma língua que não tem falantes nativos". (P18) 

 

Penso que essa questão sobre o inglês como língua franca é mais um instrumento 

resultado do imperialismo econômico que nos obriga à submissão de quem está 

no poder comercial e político mundialmente. (P25) 

 

Considerando a definição apresentada, o inglês não seria adequado a uma língua 

franca, mas diante da impossibilidade do surgimento de um novo sistema de 

linguagem e da ampla inserção do inglês em diversas esferas da vida, é de se esperar 

que este seja o idioma unificador da comunidade científica, mesmo que eu 

discorde da hegemonia deste idioma no contexto acadêmico. (P63) 

 

 

Gráfico 27: Quanto ao padrão da escrita acadêmica 
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 Nas explicações acima, ocorre o combate ao imperialismo econômico que nos “impõe” 

hegemonia linguística, bem como a negação ao termo inglês como língua franca se for nos 

termos de produção acadêmica, porque, de forma mais ampla, concordam que o inglês é a língua 

franca global. Isto ocorreu porque apresentei-lhes, antes da pergunta, o conceito de língua 

franca para atrair a sua atenção para essas terminologias.  É importante perceber que os 

estudantes de mestrado e doutorado participantes da pesquisa utilizam o inglês por necessidade 

de estarem inserido no mercado internacional da ciência, mas rejeitam a divulgação do 

conhecimento científico por uma única língua, bem como manifestam-se contrários à sua 

hegemonia, o que consideramos um aspecto positivo dos resultados. Lembro que o conceito de 

inglês como língua franca foi apresentado no questionário porque, a princípio, achei que esse 

conceito estaria adequado ao contexto da pesquisa, mas depois percebi que seria melhor 

desenvolver o estudo na perspectiva do inglês como língua internacional da ciência, por tratar 

mais diretamente da escrita acadêmica 

 No questionário, também perguntei se os participantes já haviam prestado algum exame 

de proficiência da língua inglesa para fins acadêmicos oferecidos pelos programas de pós-

graduação e um número expressivo de respondentes já haviam tido essa experiência. 

 

 

 Dos participantes, 62 já haviam tido a experiência de provar a sua competência 

linguística em inglês como um dos elementos avaliativos dos programas de pós-graduação 

stricto sensu. Aos que responderam afirmativamente, perguntei-lhes se esses exames de 

proficiência de língua inglesa para fins acadêmicos são eficientes para avaliar a sua 

competência linguística no idioma. As justificativas apresentadas, no total de 32, geralmente 

tratam do uso dos testes para fins específicos, a saber, testes que avaliam a proficiência 

Gráfico 28: Experiência com exames de proficiência em língua inglesa para fins acadêmicos  
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linguística dos estudantes na leitura e interpretação de textos acadêmicos em inglês. Como as 

respostas se parecem, irei descrever algumas.  

  
Os textos normalmente abordam conteúdos da área que se está entrando para 

estudar. (P8) 

  

Eles são mais pragmáticos, focam na leitura. (P16) 

 

A proficiência no programa é analisada apenas quanto a leitura e interpretação. 

 

Sim, por serem específicos e objetivos. (P21) 

 

Atienden las necesidades del proceso de formación del que hará parte quien 

presenta el examen. (P14) 

 

Acho o exame adequado à sua finalidade. (P30) 

 

A prova que eu prestei focava nas questões gramaticais, mas também apresentava 

questões de interpretação e uso da língua. (P45) 

 

Pois correspondem de forma mais adequada à necessidade de quem realiza o 

teste (como no caso do uso no contexto acadêmico, que considero ser pouco ou nada 

abordado em testes como TOEFL ou IELTS). (P62) 

 

As provas focaram na compreensão de ideias e não nas normas. (P71) 

 

Senti que nesse exame o objetivo era avaliar a interpretação de um texto 

acadêmico em inglês, com termos e vocabulário técnico bastante específicos. 

(P79) 

 

O teste avalia a capacidade de compreender textos e informações, e não promove 

a avaliação da comunicação. (P83) 

 

 

Na perspectiva de avaliação em uma proposta de leitura instrumental as considerações 

de dois participantes valem ser ressaltadas. 

Eu tive uma pontuação de 10 pontos sobre 10, na compreensão de texto, mas isso 

não reflete meu desenvolvimento em inglês... (P76) 

 

Esses exames são geralmente uma mera formalidade. Tenho colegas péssimos em 

inglês que pontuaram conceito A no mesmo exame que realizei. (P85) 

 

As respostas dos participantes acima evidenciam o distanciamento existente entre a 

compreensão escrita de textos acadêmicos e a imersão linguística para utilizá-la fluentemente. 

A respondente (P76) não se considera proficiente na língua, embora tenha obtido nota máxima 

no teste de proficiência oferecido pelo programa como uma das etapas eliminatórias para 

aprovação no processo seletivo da pós-graduação stricto sensu. O mesmo acontece no relato de 

P85. Os candidatos só são proficientes na habilidade leitora, mas não conseguem estabelecer 

comunicação oral na língua. Isto reflete o ensino básico e médio que, até então, dava mais 

atenção a essa proficiência. 
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 Nos testes de seleção para mestrado e doutorado de muitos programas em ensino de 

ciências, a proficiência linguística em inglês é a única solicitada. No questionário, perguntei-

lhes a sua opinião quanto a isso e pedi que justificassem as respostas. Eu quis saber se deveriam 

exigir como língua estrangeira somente o inglês ou se outras línguas deveriam ser oferecidas 

também como opção. A princípio, percebo um erro na pergunta quando acrescentei o advérbio 

“também”, porque a sua inclusão dá o sentido de que o inglês deve ser a língua cobrada na 

seleção dos programas de pós-graduação e que eu gostaria de saber se apenas ele ou outros 

idiomas devem fazer parte desse processo. 

Esta pergunta foi a de número 20 do questionário e as suas respostas foram abertas para 

que os respondentes pudessem se expressar livremente.  Entre os 87 respondentes, 58 gostariam 

que os programas disponibilizassem testes também em línguas diferentes do inglês, 9 defendem 

os testes de proficiência somente em inglês, 8 participantes gostariam de escolher a língua 

conforme a linha de pesquisa de sua área de estudo, 8 respondentes acham que deveriam ser 

ofertados inglês e espanhol e 4 acreditam que o inglês e outra língua (sem especificá-la) 

deveriam ser oferecidas. Como o número de respostas é elevado, destacarei algumas, 

agrupando-as em cinco grupos, conforme a escolha do idioma mencionado pelos participantes.  

 

Grupo 1) Os programas deveriam oferecer testes também em outra(s) língua(s). 

 

Devem contemplar todas as línguas possíveis, ou pelo menos um conjunto delas. 

A justificativa é óbvia, o mundo da ciência não é falante do inglês, é multicultural, 

isso é uma falácia, em números e em lógica.(P7) 

 

Sim, a internacionalização da pesquisa também se dá por outros idiomas que não 

o inglês. (P18) 

 

Poderiam contemplar outras línguas também, é importante ter em conta que um PPG 

se compõe de várias nacionalidades e ser proficiente em alguma outra língua 

segundo a lei internacional já é considerado como bilíngue. (P21) 

 

Com certeza outras línguas também por conta da imensa variedade de línguas no 

mundo. A língua inglesa, por exemplo, não é bem-vinda na Itália e nem na França. 

Daí ser interessante deixar a hegemonia da língua inglesa e lembrar que as demais 

também são relevantes. (P30) 

 

Os exames oferecidos e obrigatórios na minha instituição de ensino já contemplam 

outras línguas. Acredito que isso deva se multiplicar, principalmente na área de 

ensino onde muitos teóricos não publicam em inglês. (P35) 

 

Deveriam contemplar outras línguas. Isso se deve ao fato de determinadas áreas de 

pesquisa centrarem-se em alguns países que não têm a língua inglesa como a língua 

oficial. Minha pesquisa, por exemplo, utiliza-se dos pressupostos teórico-

metodológicos das Representações Sociais que tem origem na França. (P42) 
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Penso que deveriam contemplar outras línguas, principalmente para que o leque 

de possibilidades de pesquisa se abrisse (para mais autores e autoras, escolas de 

pensamento, referenciais teóricos etc.). Porém, existe uma questão financeira e 

logística que precisa ser estudada e planejada concomitantemente. (P51) 

 

Acredito que outras línguas também, o inglês sem dúvida é uma língua importante, 

mas existem trabalhos de outros países muito interessantes, contemplar apenas o 

inglês dificulta a entrada de pessoas com muito potencial por falta de domínio da 

língua. (P64) 

 

Otras lenguas siendo el propósito central la posibilidad de ampliar los contextos de 

comunicación. (P14) 

 

Deveriam incluir todas as línguas, a medida do possível. Como forma de incentivo 

ao aprendizado e utilização de linguagens de sinais (como LIBRAS) e 

diversificação do repertório linguístico acadêmico, por só aceitarem inglês e 

espanhol (em sua maioria), os profissionais dedicam seu tempo às mesmas. (P70) 

 

Também outras línguas, considerando a diversidade da comunidade em ensino de 

ciências pelo mundo (falantes nativos de espanhol, francês...) Dependendo dos 

referenciais teóricos e linha de pesquisa do pesquisador, ele utilizará mais o espanhol 

que o inglês, por exemplo. (P84) 

 

 

A maior parte dos estudantes, aproximadamente 70%, gostaria que os PPG oferecessem 

os testes de proficiência em diversos idiomas. Nas falas acima, percebe-se a visão crítica dos 

participantes quando justificam as suas opiniões quanto à oferta de mais de um idioma no 

processo seletivo dos programas de pós-graduação em ensino de ciências. Em suas falas, 

podemos refletir acerca do multiculturalismo cultural que envolve as línguas; o fato de a ciência 

pertencer ao mundo e não a uma língua especifica, visto que as línguas são as pontes que dão 

acesso para que o conhecimento chegue do outro lado, mas não existe somente uma ponte, se o 

saber não for transmitido através da língua inglesa, pontes de outros idiomas poderão facilitar 

esse transporte; atenção a outras línguas e ao multiculturalismo como forma de diversificar o 

repertório linguístico acadêmico, ampliar os contextos de comunicação e aumentar as chances 

de aprovação de pesquisadores  que não possuem proficiência em inglês nos processos seletivos 

dos programas.   

 

 

Grupo 2)  Os testes de proficiência em inglês são suficientes 

 

Os que defendem o monolinguismo nos testes de proficiência baseiam-se na utilização 

da língua inglesa na comunicação global, por se constituir a língua privilegiada da divulgação 

científica na maioria das áreas do conhecimento. Certamente o conhecimento da língua inglesa 

obteve fenomenal expansão e não está relacionado a uma única nação (CRYSTAL, 2003). 

Também se constitui uma língua bastante heterogênea, apesar de ser hegemonicamente 
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disseminada em todos os continentes, favorecendo a comunicação entre diferentes povos. 

Contudo, apesar do cenário que a favorece como língua internacional, não a defendo como 

única a ser ofertada no processo seletivo dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências. 

Acredito que o inglês seja a mais relevante, devido ao maior alcance (mais falantes). 

(P11) 

 

Inglês somente. (P17) 

 

Só o inglês basta. (P28) 

 

Somente o inglês por ser a língua mais utilizada no meio acadêmico. (P33) 

 

Só o inglês. Pois a partir dele é possível estabelecer comunicação com diversos 

países. (P48) 

 

Eu creio que, hoje, somente o inglês seja suficiente para a maior parte dos casos, 

exceto nos casos de áreas com publicação muito específica (como, por exemplo, 

para um mestrado ou doutorado em literatura espanhola, que, obviamente, deve 

solicitar o espanhol).(P81) 

 

Somente o inglês, por utilizar-se como língua franca.(P87) 

 

  

Grupo 3) O idioma deveria ser escolhido conforme a área de pesquisa 

 

Os que responderam que o idioma dos testes de proficiência devem ser conforme a área 

de pesquisa acreditam que, se o inglês for a fonte de maior contribuição, constitui-se ideal na 

escolha da proficiência, porém, se o francês, espanhol ou quaisquer outras línguas oferecerem 

campo teórico significativo para o pesquisador, essa língua é mais adequada ao contexto 

linguístico que ele terá acesso.  

 
Idealisticamente, devia contemplar a língua de fonte de consulta primária da 

pesquisa a ser desenvolvida.(P12) 

 

Outras línguas, de acordo com os referenciais teóricos fundamentais.(P19) 

 

Depende do programa de pós e dos objetos estudados.(P25) 

 

Outras línguas também. Afinal, ainda existem áreas de pesquisa muito fortes em 

países como Alemanha, França, entre outros, e nem todas as publicações são 

encontradas em inglês. Dessa forma, se a pessoa vai se focar numa dessas áreas, 

pode ser mais interessante ela dominar o idioma de onde se encontra o referencial 

dela, do que o inglês.(P42) 

 

Outras línguas, a escolha deveria depender da área de estudo e do perfil 

profissional.(P66) 

 

A depender da especificidade e da área, acredito que mais de uma língua.(P74) 
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Outras línguas. Minha teoria é oriunda da França. Desse modo, a língua que mais 

estudo é a francesa.(P76) 

 

Isso depende do tipo de pesquisa.(P83) 

 

Grupo 4)  Os programas deveriam oferecer testes em inglês e espanhol 

 

 A proximidade dos países latinos com o Brasil influencia bastante na escolha pelo 

espanhol como idioma que poderia ser cobrado nos testes de proficiência, bem como o uso 

dessa língua na comunicação. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE, ano) o número total de falantes de espanhol na atualidade é de 500 milhões 

de pessoas. O espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo, depois do mandarim, é uma 

das seis línguas oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU) e é usado como língua 

oficial da União Europeia, do Mercosul e da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). 

Atualmente, o espanhol é a terceira língua mais usada na internet depois do inglês e do 

mandarim. É também a segunda língua mais estudada e a segunda língua da comunicação 

internacional, depois de inglês, em todo o mundo103. Certamente, a oferta de inglês e/ou 

espanhol como opções de LA para ingressar nos PPG já acontece em muitas instituições de 

ensino superior.  

 
Acho que o inglês, que a língua mais falada no mundo e o espanhol, que é a 

segunda língua mais falada no mundo. (P12) 

 

Outras línguas, como o espanhol, o que já tem. (P18) 

 

Acho que outras línguas pertinentes à área. O espanhol, por exemplo, é interessante 

para programas de pós-graduação em Ensino de Ciências. (P38) 

 

Pelo volume de textos em espanhol utilizados na academia, poderia contemplar 

esta língua também. (P45) 

 

 

Grupo 5) Os programas deveriam oferecer testes em inglês e outra língua 

 

  Certamente a relação conflituosa da socialização do(a) estudante com o discurso 

acadêmico em inglês e o status do ILG levam o(a) discente a escolhê-la acrescida de outra LA. 

Por isso, é importante que esta língua seja oferecida e utilizada nos programas de pós-

graduação, contanto que não seja vista com supremacia em relação às demais e que outras 

línguas sejam valorizadas e disponibilizadas nesse contexto. 

                                                 
103 Dados encontrados no site do FNDE, disponíveis em <http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/area-

para-gestores/dados-estatisticos/item/4093-lingua-estrangeira-espanhol>. Acesso em: 5 out. 2019. 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/area-para-gestores/dados-estatisticos/item/4093-lingua-estrangeira-espanhol
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/area-para-gestores/dados-estatisticos/item/4093-lingua-estrangeira-espanhol
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A proficiência em inglês deve ser a padrão a ser avaliada. Entretanto, a 

proficiência em uma outra língua também pode ser importante em certos 

programas de pós-graduação, onde o referencial teórico das pesquisas realizadas 

exige o estudo e/ou comunicação em outra língua estrangeira.(P20) 

 

Principalmente o Inglês, mas que tenha a abertura para outros idiomas, desde 

que existam orientadores fluentes em tal idioma.(P27) 

 

Acho que poderia contemplar outras línguas, mas acho imprescindível dominar 

no mínimo a leitura em inglês.(P55) 

 

O inglês e outro idioma a escolher.(P78) 

 

 

c) Proficiência na produção oral 

 

Com o objetivo de conhecer melhor os sujeitos da nossa pesquisa quanto à habilidade oral, 

pedi-lhes que indicassem o seu nível de satisfação em relação a sua proficiência em língua 

inglesa para apresentar e discutir trabalhos em congressos. 

 

Como podemos ver no gráfico acima, muitos estudantes estão insatisfeitos com a sua 

habilidade oral em língua inglesa. O número de insatisfeitos ou pouco satisfeitos nesta 

habilidade é de 67 pessoas, chegando a 78% do total de respondentes, que é 87 pessoas. Apenas 

11 (12,6%) participantes declararam-se satisfeitos ou muito satisfeitos nessa habilidade. Se na 

produção escrita o sujeito pode contar com a ajuda de tradutores, na habilidade oral é ele ou ela 

quem protagoniza o seu pensamento na interlocução. Em se tratando do Brasil, a habilidade 

oral tem sido negligenciada no ensino de línguas estrangeiras na educação básica, sendo a 

competência linguística em idiomas adicionais, em grande parte, “privilégio” das elites que 

podem investir recursos financeiros em centros privados de idiomas.  

Gráfico 29: Nível de satisfação com a habilidade oral  
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O uso da habilidade oral em apresentações de trabalhos científicos pelos sujeitos da 

pesquisa é bastante limitado. Aproximadamente 85% dos participantes nunca ou quase nunca 

fizeram alguma apresentação no idioma, como consta no gráfico abaixo: 

 

 

Esses resultados demonstram o desconforto dos respondentes com o uso do idioma em 

eventos internacionais e evidenciam a necessidade de debatermos modos alternativos de 

levarmos as pesquisas em ensino de ciências para outras fronteiras. No gráfico abaixo, nota-se 

que a participação em eventos internacionais com uso majoritário da língua inglesa ocorre na 

mesma proporção do gráfico acima, que trata da comunicação oral em eventos acadêmicos, ou 

seja, mais de 50% dos participantes nunca participaram de eventos internacionais e nem fizeram 

uso da LI para divulgar os seus estudos. Certamente, os investimentos financeiros para 

participação em eventos desse nível são maiores, mas a incompetência linguística é também um 

dos entraves para a divulgação de muitas pesquisas de qualidade nesses ambientes. Ao 

divulgarmos os nossos conhecimentos em outras línguas, damos a oportunidade de as nossas 

experiências também serem contadas em outras vozes, experiências e idiomas, damos a 

oportunidade para que outros ouvidos também escutem as nossas histórias, pesquisas e culturas 

em nossa língua (ou em outras línguas), daí a importância da diversidade linguística e cultural 

na comunicação. 

 

 

 

Gráfico 30: Frequência de uso da habilidade oral para apresentações em eventos 
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Em seguida, buscamos saber, dos que se consideram pouco satisfeitos ou insatisfeitos 

com a sua proficiência em língua inglesa para apresentar e discutir trabalhos em congressos 

internacionais, as razões que causavam insatisfação, sendo apresentadas algumas alternativas e 

os respondentes poderiam acrescentar outras, caso achassem melhor, assinalando a opção 

“outras razões”. 

 

 

 

 

 

O principal motivo para a insatisfação no uso de inglês para apresentações orais foi a 

ausência de fluência, sendo que mais de 75% dos participantes ainda se sentem inaptos a se 

comunicarem no idioma. Outro fator foi a insegurança, por receio de serem questionados na 

língua (44%) e de cometerem erros, alcançando aproximadamente 40% dos respondentes. A 

preocupação com o sotaque e com o temor de se fazer compreender não foram tão expressivos. 

Gráfico 32: razões para não fazer apresentações orais em inglês  

Gráfico 31: Frequência de participação em eventos internacionais 
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Para os que não selecionaram algum dos motivos sugeridos, solicitei que registrassem os 

motivos de suas insatisfações. 

 
Fico muito nervosa em apresentações em público, então acho que em outro idioma 

seria mais complicado. (P15) 

 

Eu nunca passei por essa situação. (P22) 

 

Misturar dois ou até três idiomas. (P24) 

 

Insegurança em não responder adequadamente e gerar mais dúvidas. (P47) 

 

Não consigo desenvolver o discurso em inglês sem treinar muito bem antes. (P48) 

 

Especialmente as pessoas nativas da língua inglesa (sejam as estadunidenses, sejam 

as britânicas) costumam falar num ritmo levemente acelerado, com sotaque, e com 

expressões às vezes incomuns para quem está acostumado com um inglês mais 

técnico. Conheço as pronúncias do inglês de ambas localidades, porém minha 

formulação mental da língua falada ainda não é imediata. Preciso de treino e, 

portanto, de tempo, que infelizmente acabo não tendo no ambiente da pós-

graduação. (P54) 

 

Não tenho uma proficiência básica com a língua e por isso não me sentiria segura 

em uma situação como a de apresentação de congresso internacional utilizando a 

língua inglesa. (P60) 

 

Não tenho experiência com apresentações e discussão de trabalhos em congressos 

internacionais. Embora eu tenha certa fluência que me permita boa comunicação, a 

falta de uso constante pode me trazer dificuldades na hora de apresentações, pois 

nunca tive a oportunidade de apresentar ou discutir um trabalho em inglês. (P79) 

 

Não sei falar na língua inglesa. (P82) 

 

Devido a problemas familiares não consegui participar de congressos 

internacionais. (P86) 

 

 Entre as razões citadas, constam muita apreensão para apresentações em público, 

insegurança, receio de misturar as línguas, inexperiência e comparação com falantes anglófonos 

como motivos de insatisfação dos discentes dos programas de pós-graduação em Ensino de 

Ciências. 

 No questionário, busquei saber ainda sobre a frequência do uso da língua inglesa para 

comunicar com pesquisadores estrangeiros. Notei que a incompetência linguística em inglês 

limita a comunicação entre o estudante e os pesquisadores estrangeiros, por certo até com 

escritores da teoria que ele geralmente usa em suas pesquisas, se esses pesquisadores usarem o 

inglês em seus textos. O percentual de aproximadamente 70% (60) dos participantes não 

estabelece comunicação com autores estrangeiros. 
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  O que se percebe é que, ainda que o inglês seja a língua estrangeira mais estudada e 

falada no mundo (CRYSTAL, 2003; GORDIN, 2015; GRADDOL, 2006), no Brasil, o uso 

desse idioma e de outras línguas adicionais na produção e circulação do conhecimento ainda 

precisa ser melhor explorado. De fato, a comunicação científica em línguas adicionais ainda é 

pequena se comparada ao nível de pesquisa e de pesquisadores que o país possui. As condições 

geográficas e linguísticas para a aprendizagem do idioma espanhol, por exemplo, são bastante 

favoráveis, por ser um país cercado por falantes dessa língua, mas, a cobrança maior é pela 

aprendizagem de língua inglesa, por questões econômicas, ideológicas, políticas e culturais 

relacionadas ao inglês como língua internacional (FINARDI, 2014). Mesmo assim, o Brasil 

continua linguisticamente isolado pelo uso quase exclusivo de língua portuguesa, embora o 

ensino de línguas adicionais como inglês ou espanhol tenha sido obrigatório no ensino 

fundamental e médio desde a LDB de 1996, quando ainda eram chamados de ensino de 1º e 2º 

graus, nos quais a escolha do idioma era de responsabilidade da comunidade escolar.  

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 (BRASIL, 

LDB, 1996. 

 

  

 Esses resultados confirmam a carência de políticas linguísticas de incentivo à 

aprendizagem de línguas adicionais de maneira mais efetiva. Na atualidade, é no ensino 

superior que os resultados da aprendizagem da LA são mais cobrados em função da política de 

internacionalização do conhecimento cientifico que cobra maiores parcerias em línguas 

adicionais, com resultados mais expressivos em inglês. Em 2017, e então presidente Michel 

Temer sancionou a Lei do Novo Ensino Médio, com implantação a partir de 2019, que 

Gráfico 33: Comunicação com pesquisadores estrangeiros 
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determina que a língua inglesa passa a ser a disciplina obrigatória no ensino de língua 

estrangeira, a partir do sexto ano do ensino fundamental. Nesse contexto, se a escola só oferece 

uma língua estrangeira, essa língua deve ser obrigatoriamente o inglês. Se ela oferece mais de 

uma língua estrangeira, a segunda língua, preferencialmente, deve ser o espanhol, mas isso não 

é obrigatório. Tal atitude, reforça o status do inglês, priorizando o ensino dessa língua em 

detrimento de outros idiomas e tirando o direito da comunidade escolar escolher o idioma a ser 

estudado com base em suas vivências e realidades. Se, por um lado, essa atitude foca no 

bilinguismo no Brasil, por outro lado, tira de muitos o direito de escolher outra língua para 

aprender no contexto escolar. 

 Por fim, quis saber a opinião dos sujeitos da pesquisa quanto ao edital 2018 do PDSE 

(Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior), o qual exigia inicialmente a proficiência em 

diversas línguas, mas, diante da dificuldade dos candidatos para obtê-la, de acordo com o país 

de destino, flexibilizou para o inglês. A maioria dos participantes (57) concorda com essa 

decisão, embora alguns acrescentem algumas ressalvas, alguns (8) defendem que o candidato 

deveria fazer o teste de proficiência no idioma do país onde o doutorado sanduíche acontecerá, 

outros acham que não deveriam exigir a proficiência da língua, mas uma carta ou declaração 

do orientador do país onde o doutorado acontecerá atestando a proficiência, e ainda houve os 

que não souberam opinar ou fizeram outras colocações. Abaixo, estão descritas algumas de suas 

considerações. 

 

Grupo 1)  Concorda com a proficiência em inglês, para aprovação no PSDE. 

 

 Neste grupo, a justificativa principal dos participantes é o acesso à língua em seus 

contextos de estudo por ser a língua de maior abrangência em nível global. As vantagens citadas 

são: a padronização do concurso, o alcance da língua inglesa nas esferas local e global; 

investimento de tempo para se dedicar a estudar apenas uma língua (inglês), a importância do 

inglês como língua internacional, entre outras justificativas 

 

Interessante já que o inglês de alguma forma já faz parte da vida dos acadêmicos, 

e assim uniformiza o concurso. (P1) 

 

Graças a isso pude ser beneficiada com a bolsa. O nível exigido para o Francês era 

muito alto e os prazos para proficiências em outras línguas nem sempre são tão rápidos 

como o TOEFL, por exemplo. Não teria nível, nem tempo hábil para aguardar o 

resultado da proficiência em francês. (P17) 

 

Acredito que foi uma alternativa acertada, uma vez que, apesar de não ser ideal só 

saber falar inglês em países que não tem como língua oficial nem o inglês e nem o 
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português, a língua inglesa é suficiente para uma comunicação básica na maioria 

dos países.(P24) 

 

Concordo, pois nem sempre o pesquisador é falante nativo da língua daquele país. 

Cito o meu próprio caso como exemplo. Pretendo fazer o doutorado sanduíche em 

Genebra, uma cidade da Suíça em que a língua oficial é o francês. No entanto, o 

orientador que eu desejo indicar é austríaco e nós nos comunicamos apenas em inglês 

pois eu não falo alemão nem ele fala português. Diante deste cenário, a proficiência 

em inglês faz muito mais sentido do que a proficiência em francês ou em alemão.(P38) 

 

Acho que foi acertada. Não vejo motivo para exigir outra língua além do inglês. 

 

Se o inglês é o idioma principal nos cursos de pós-graduação ao redor do mundo, 

flexibilizar os exames dessa forma é uma maneira de facilitar que mais pessoas 

possam concorrer a vagas, já que seria necessário aprender apenas o inglês como novo 

idioma.(P49) 

 

 Acho uma boa alternativa, pois muitos candidatos com excelentes resultados 

podem ficar de fora desses exames porque não atingem a pontuação mínima no 

idioma local, mas têm bons conhecimentos de inglês que permitiram que eles se 

comunicassem sem dificuldades.(P74) 

 

Grupo 2)  Concorda, com algumas ressalvas.  

 

As considerações desse grupo  envolvem a falta de políticas linguísticas dos sistemas 

educacionais brasileiros para com o ensino de línguas adicionais; a medida teve caráter 

emergencial, mas não foi adequada, já que é importante que o candidato tenha a proficiência na 

língua do país destino. 

Acho que como uma medida emergencial concordo, porém, deveria ter havido pelo 

menos mais duas línguas representando outros troncos ... latino, por exemplo. 

(P12). 

 
Boa, porém demonstra uma insuficiência das universidades e dos programas de 

pós-graduação em não investir em cursos de outras línguas e/ou uma 

supervalorização do inglês em detrimento de outras línguas.(P26) 

 

Vejo como algo positivo, foi um meio encontrado para atender os candidatos que 

não se enquadram nos requisitos. Mas em complementaridade as universidades 

deveriam oferecer melhor suporte para a formação em línguas (em várias línguas 

e não só para a inglesa) dos seus estudantes, servidores e professores. (P38). 

 
Uma boa alternativa, porém, não acredito que o estudante vá aproveitar 

plenamente a oportunidade sem o domínio da língua falada no local.(P41) 

 
Concordo porque de fato o Brasil não é um país que incentiva (pelo menos não 

na sua educação básica) o aprendizado de uma segunda ou mais línguas. Por mais 

que pareça algo muito disseminado socialmente sobre a importância do inglês, nem 

todo mundo consegue compreender essa importância. (P50) 

Acho bom em termos práticos da importância do inglês na atualidade, mas é verdade 

que isso desfavorece a aprendizagem de outras línguas. ( P52) 

 
Tenho a impressão de que os exames de proficiência em inglês acabam sendo 

mais difundidos que de outras línguas, mas penso que pode ser apenas um período 
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de transição (no sentido de começarmos a valorizar a proficiência de outras línguas 

também). Acredito que a flexibilização é boa, no sentido de tornar as coisas possíveis, 

mais facilitadas para o proponente do programa, no entanto, deve-se incentivar os 

exames de outras línguas também. (P65) 

 

Grupo 3)  Deve-se comprovar proficiência no idioma do país destino. 

 

 Os participantes que defendem essa ideia consideram imprescindível o conhecimento 

da língua do país para o qual o estudante se dirigirá, pois, uma vez residindo nesse país, 

certamente ele ou ela precisará se comunicar na língua mesmo que o inglês seja uma segunda 

língua que ele tenha conhecimento. Esse deve ser o esforço de todo(a) estudante pesquisador(a) 

que tem a oportunidade de viver em um país cuja língua oficial é diferente da sua. 

Acho que a proficiência deveria ser voltada para os idiomas que tenham relação 

com a perspectiva de estudo do concorrente. Por que preciso saber francês, se 

minhas possibilidades de doutorado no exterior são em países de língua inglesa ou 

espanhola?(P3) 

 

O candidato deve apresentar fluência somente na língua materna do país para o 

qual está se candidatando.(P13) 

 

Para exigirmos que o sujeito tenha proficiência em diversas línguas, faz-se necessário 

que haja incentivo na escola básica, ampliando a carga horária voltada para 

idiomas e contratando professores para lecionar esses idiomas. Porém, ao 

contrário, estabelece-se o inglês como língua estrangeira na BNCC. Então, é coerente 

rever a exigência do edital de 2018 e os próximos. (P69) 

 

Não tinha conhecimento dessa situação. Acho errado, deveria privilegiar a língua 

nativa do país que o acadêmico iria ficar. (P76) 

 

Grupo 4) Não deveria exigir teste, mas outro documento, como uma carta de 

aceitação de orientação do orientador do país.  

 

Para este grupo, comprovar a proficiência linguística através de testes pode se constituir 

empecilho na aprovação de bolsa. Para eles, o essencial é a segurança quanto à orientação nesses 

países. 

Talvez a flexibilização poderia se dar com exames mais simples, onde não se 

exigisse uma proficiência, mas uma base de conhecimento que permitisse que a 

pessoa se adaptasse rapidamente ao chegar no local. (P8) 

Creio que a proficiência não deveria ser um critério de seleção. Um certificado 

feito pelo orientador deveria ser o suficiente, como é na FAPESP. (P42) 
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Grupo 5)  Deveria ser em inglês e na língua do país.  

 

Estes consideram a importância do conhecimento de inglês como língua global, mas 

também julgam imprescindível o conhecimento da língua do país no qual o(a) pós-graduando(a) 

se candidata a conviver. Esta decisão é coerente visto que o(a) pesquisador(a) precisa sentir 

conforto no uso da língua do país em que estará residindo, bem como o conhecimento de língua 

inglesa lhe será útil na articulação da comunicação com pesquisadores de diferentes lugares do 

mundo. Neste sentido, o multilinguismo favorece o(a) pesquisador(a) a crescer em sua área de 

pesquisa e como cidadão/cidadã universal.  

 

Acho que a proficiência deve ser em inglês e na língua nativa do país onde o 

estudante fará o sanduíche. (P14) 

 

Acho interessante e válido, embora preferência deveria ser dada para os 

candidatos que dominassem a língua nativa do país de destino. (P24) 

 

Grupo 6)  Outras considerações.  

 

Neste grupo, P44 destacou a imposição da língua inglesa como única língua cobrada 

nesse teste, mostrando que se trata de uma imposição não permitir que o candidato escolha outra 

língua para provar a sua proficiência. Também citaram as candidaturas para países que falam 

português, sendo desnecessária comprovação de proficiência linguística em outra língua. Em 

minha opinião, neste último caso, a proficiência na língua portuguesa também deveria ser 

cobrada e no contexto de uso da língua, a proficiência em inglês deveria seria cobrada com 

caráter classificatório, não eliminatório, porque, certamente, nesses países-destinos, a língua 

inglesa estará presente de algum modo.  

 
Desnecessário para alguns casos. Para doutorado em países que falam língua 

portuguesa por exemplo.(P3) 

 

Flexibilizar para o inglês, não é flexibilizar. É impor. (P44) 

 

Quebra galho.(P55) 

 

Não sei o que opinar (sendo bem sincero).(P60) 

 

 As considerações dos sujeitos da pesquisa mostram que os estudantes de pós-

graduação em ensino de ciências estão cientes da necessidade de conhecer línguas adicionais, 

inclusive o inglês, para que possam estar preparados para enfrentar os desafios linguísticos que 
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o estatuto do inglês como língua global  nos apresenta. Entendem também que outras línguas 

devem ser valorizadas no contexto científico, apesar de resultados inexpressivos de produção 

científica em línguas adicionais. De modo geral, a realidade de publicação das pesquisas 

realizadas no contexto brasileiro ainda é prioritariamente monolíngue, local, alcançando, de 

forma mais expressiva, o público consumidor brasileiro. É certo que essas pesquisas 

proporcionam melhoria na qualidade de vida de muitas pessoas e causam impactos significados 

na educação e em vários setores da sociedade e é bastante necessária.  Porém, é preciso que as 

nossas pesquisas tenham mais visibilidade científica, que outros países se interessem pela 

temática de nossos estudos, pelo conhecimento novo que for apresentado, sendo, na 

contemporaneidade, imprescindível o conhecimento de línguas adicionais. O inglês uma dessas 

línguas importantes para a internacionalização do conhecimento, já que, 

Para certas revistas isso torna-se “conditio sine qua non” para que o artigo possa ser 

submetido a julgamento com vistas à sua publicação. Algumas chegam até mesmo a 

usar o inglês na própria correspondência interna, partindo ao que parece, de 

pressuposto de que essa língua deva ser de amplo e irrestrito domínio por parte de 

todo aquele que pretende se dedicar à pesquisa científica, em que pese ter sido 

alfabetizado em outra, no nosso caso, a portuguesa (FORATTINI, 1996, p. 6). 

 

 Por fim, colocamos no questionário a tirinha abaixo e pedimos que respondessem 

algumas perguntas: 

 

Figura 8- Tirinha sobre a escrita referindo-se ao estudante e ao orientador 

Ao apresentar a tirinha, a questão explicou o seu principal objetivo: mostrar a 

preocupação com a escrita de um e-mail entre professor (ou orientador) e o estudante de pós-

graduação, levando em consideração o tempo da escrita. Em seguida, busca-se saber se o 

estudante concorda com ela. Como as respostas desta questão foram abertas, registrarei abaixo 

do gráfico ilustrativo algumas das justificativas dos estudantes para a sua escolha.  
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.  

Grupo 1: Concorda com a diferença de tempo para a escrita de e-mails por 

professor universitário e pós-graduando. 

 

 Neste grupo, o maior número de participantes (no total de 28) concorda com a tirinha, 

como costa no gráfico acima, Os motivos de concordância em relação ao tempo da escrita entre 

professor e aluno se dão em função da preocupação dos estudantes com a formalidade na escrita, 

para que não haja erros ortográficos e gramaticais; tem a ver com as diferenças na experiência 

entre  professor e aluno; insegurança com a escrita, formulação do texto na área da pesquisa, 

etc. Alguns não veem isso como problema relacionado ao conhecimento da língua adicional, 

mas com a prática da escrita até na sua língua materna, o que faz sentido  porque nem sempre 

se trata da questão linguística, mas de questões voltadas à comunicação entre estudantes e 

professores, orientandos e orientadores. Alguns acham que essa insegurança acontece com mais 

frequência quando brasileiros escrevem para estrangeiros por não terem familiaridade com o 

idioma do interlocutor, principalmente em se tratando de uma correspondência entre o estudante 

brasileiro e o seu orientador ou professor que tem inglês como idioma nativo.  

Concordo pois enquanto alunos, somos muito mais criticados diante dos erros, 

então a fim de amenizar, demoramos muito mais para realizar uma tarefa que não 

temos tanta habilidade para fazer. (P11) 

 

Sim, quando a comunicação for entre professor e aluno. Um professor pode levar 

esse tempo para escrita de outros e-mails formais. (P16) 
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Sim (talvez não concorde muito com o fato de representar professor e aluno, pois 

sei de muitos professores que também enfrentam dificuldades com inglês, mas 

sim, acho que tal tirinha poderia representar melhor nativos e não nativos. (P22) 

 

Sim. A experiência na comunicação escrita entre os dois sujeitos leva a essa 

diferença no tempo necessário para escrever. (P27) 

 

Por experiência pessoal, diria que sim. Ri com a charge.(P35) 

 

É natural que um estudante sinta mais insegurança no meio acadêmico do que 

um professor e nisso eu concordo com a tira. Não vejo isso como um problema 

relacionado à língua.(P39) 

 

Sim, aí não trata do inglês, mas da insegurança que o aluno tem diante das dúvidas e 

dificuldades da pesquisa, além da forma de tratamento ao seu professor.(P41) 

 

Sim. Colocando-me na posição do aluno, sempre demoro e fico inseguro para 

escrever e-mail para docentes, ainda mais aqueles que não tenho tanto contato 

(apesar de haver um exagero cômico no caso da tirinha). (P46) 

 

Concordo, sempre ao falar com professores universitários eu escrevo e reescrevo para 

falar da melhor forma possível, e leio mais de 2 vezes para ver se não tem nenhum 

erro.(P54) 

 

Geralmente o estudante se preocupa mais com a formalidade ao se dirigir com o 

professor por uma questão de respeito, enquanto o professor, muitas vezes, 

responde de maneira mais informal até para quebrar essa barreira da formalidade. 

Quanto ao interesse em responder de forma mais elaborada e atenciosa, isso depende 

do professor e também da relação dele com o estudante em questão. Nunca recebi 

respostas curtas e desinteressadas dos professores. (P68) 

 

 

Grupo 2: Discorda da questão.  

 

Neste grupo, os participantes revelam outra realidade. Não é consensual a aprendizagem 

de inglês entre os professores da academia também. Embora tenham mais experiências, muitos 

ainda têm dificuldades com a habilidade escrita. O fato relatado na tirinha pode estar 

relacionado ao tipo de relacionamento entre professor e aluno também, em qualquer língua, 

conforme descreve P31.  

 
Não. Muitos professores universitários não dominam a língua inglesa. (P22) 

 

Não. Acredito que a forma com que os e-mails são escritos tem mais a ver com 

uma relação opressora (geralmente) que existe entre professores e alunos do que de 

fato ao tempo disponível para escrevê-lo. (P31) 

 

Não. Achei uma comparação exagerada e depende do professor e do aluno em 

questão.(P47) 

 

Nem sempre ela é verdadeira, conheço professores que apelam aos seus alunos 

para corrigir seus e-mails em inglês.(P52) 
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Grupo 3: Nem sempre.  

 

O grupo que respondeu “nem sempre”, acredita que esse resultado depende do 

conhecimento linguístico do professor e do aluno na língua adicional, depende da formalidade 

existente na relação estabelecida, depende do conteúdo que está sendo escrito, depende da 

familiaridade de ambos para com a escrita na língua estrangeira.  

 

Achei a charge determinista demais. Isso é muito relativo. (P7) 

 

Primeiramente, para o inglês Graduate significa (pós-graduação), essa tirinha faz 

parte de um site que se chama Ph.D. Comics e trata a vida cotidiana dos estudantes de 

doutorado no mundo. Então o que a tirinha tem a dizer é que muitas vezes o estudante 

de doutorado gasta muito tempo tentando ser muito formal quando vai solicitar 

alguma coisa seja com seu orientador ou orientadora ou outros professores. (P18) 

 

Depende muito da realidade e das condições de cada um. Hoje o inglês é mais 

utilizado e várias pessoas o têm como pré-requisito. Mas já tive colegas de graduação 

excelentes no inglês e professores que tinham dificuldades. (P27) 

 

Acredito que cada caso é um caso, tenho certeza que a tirinha representa uma parte 

da realidade, mas não contempla a totalidade dos casos. 

 

 

A próxima pergunta foi qual seria o seu tempo médio para que eles escrevessem um e-

mail em inglês para o seu orientador ou para uma revista com o objetivo de esclarecer alguma 

dúvida da sua pesquisa. 
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Gráfico 35: tempo para tirar dúvida com orientador/ e-mail em inglês
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 Percebe-se que o tempo da escrita em inglês varia muito conforme a proficiência 

do estudante e do professor orientador, também conforme o texto que será escrito e a 

familiaridade entre remetente e destinatário. Nas respostas dos participantes, alguns também 

disseram que não escrevem absolutamente nada em inglês, outros disseram que o tradutor faria 

isso e alguns disseram que contariam com a ajuda de um tradutor para enviar a mensagem 

escrita em inglês por e-mail. Pelos dados que constam no gráfico, escrever em inglês é ainda 

um desafio que precisa ser enfrentado pois essa relação com a língua pode afetar os resultados 

da comunicação científica. É preciso estabelecer metas objetivas de proficiência linguística com 

indicadores de competência linguística em línguas adicionais, não apenas o inglês, definindo 

níveis de referência que contemplem as várias dimensões da comunicação linguística e investir 

nelas cobrando resultados mais expressivos desde a educação básica para que, no ensino 

superior, o estudante já tenha superado as deficiências linguísticas na aprendizagem de línguas 

adicionais. 

 Por fim, perguntei-lhes o que dizem sobre o inglês como língua franca da 

pesquisa em ensino de ciências. Como a minha pesquisa ficou delimitada dentro de uma 

perspectiva da língua na divulgação do conhecimento científico, e por perceber que as respostas 

consideram o uso do inglês como língua adicional do conhecimento, na análise dos dados, eu 

me atenho a analisar as respostas nessa perspectiva, não frisando o termo “língua franca”, mas 

o uso do inglês como língua internacional. Seguem, abaixo, algumas de suas respostas, as quais 

agruparei por: 

 

Grupo 1: Os que concordam  

 Os participantes da pesquisa admitem a abrangência do inglês em diversos 

contextos de interações entre falantes de diferentes lugares do mundo. Os motivos de 

concordância estão relacionados, principalmente, ao seu forte uso na divulgação do 

conhecimento científico de alcance internacional, razão que favorece o acesso abrangente aos 

estudos de pesquisadores de vários territórios. Alguns justificaram essa opção porque, ter uma 

língua global na comunicação entre falantes não nativos, dispensaria o estudo de outras 

línguas”, sendo “inviável mudar essa realidade agora”. Certamente, não é simples mudar essa 

realidade porque não parte da decisão de um ou mais grupos de pessoas, é consequência da 

condição de poder conquistada por países hegemônicos falantes de língua inglesa em níveis 

“jamais alcançados por outra língua natural” (SIQUEIRA, 2018, p. 97), muito embora, no 

contexto de inglês como língua franca usada na comunicação intercultural, ela se torne 

desterritorializada e sem dono (RAJAGOPALAN, 2014; SIQUEIRA, 2011). 
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 Por outro lado, não devemos cruzar os braços e movermos positivamente a cabeça 

para esse cenário sem questionarmos e nos posicionarmos criticamente, como se não 

houvessem outros caminhos, outras línguas também importantes; não devemos ser favoráveis 

ao monolinguismo científico, ou pensarmos apenas na comodidade de que, ao saber inglês, 

“você não precisa se preocupar em aprender tantas línguas diante das necessidades acadêmicas” 

(P87).   

 Algumas declarações dos participantes me chamaram a atenção. P16 acredita que a 

língua inglesa seja adotada como “regra” em comunicações internacionais e isto já acontece na 

maioria das relações que envolvem esse tipo de comunicação . Se esse idioma já é o mais usado 

em eventos internacionais, torná-lo “regra” ratificará a hegemonia monolíngue do idioma. Por 

outro lado, por mais que reconheçamos a língua inglesa como privilegiada no contexto 

acadêmico, não devemos considerar essa situação inexorável, como acredita P51, ao dizer que 

o “Inglês é a língua dos grandes publishers que são donos da indústria cultural acadêmica. 

Ponto”. A fala da participante P55 (“Acho importante haver uma língua padrão para padronizar 

a comunicação”), também faz-me refletir se é possível “padronizar a comunicação” em uma 

língua com falantes de diferentes lugares do mundo. Percebe-se que este é um pensamento  

colonial, aquele que escolhe o falante nativo como “modelo” e  tenta reproduzi-lo como 

sinônimo de “sucesso” na aprendizagem da língua. No entanto, não se consegue ensinar um 

idioma em todo mundo de modo universal, pois as pessoas não aprendem da mesma forma, e 

existem os World Englishes, as variantes linguísticas, os sujeitos culturais que trazem consigo 

os saberes de suas línguas na comunicação intercultural, ainda que a escrita acadêmica requeira 

um padrão científico. 

Sou a favor, acredito que já seja a língua mais aceita/falada, mudar isso a essa altura 

seria inviável. (P5) 

 

É bom ter uma língua franca e o inglês é a língua mais usada na pesquisa 

científica. (P20) 

 

É uma realidade, e penso que será por muito tempo, afinal, o desejo do pesquisador 

é que sua pesquisa possa ser lida por todos no mundo, portanto, a língua precisa 

ter uma língua universal, que hoje, é o inglês, mas as discussões a respeito são 

válidas.(P24) 

 

Tendo em vista o número de periódicos importantes da área que estão em língua 

inglesa, acho mais do que necessário a sua utilização. É uma forma de expandir os 

horizontes, bem como ter acesso a fontes originais das pesquisas. (P26) 

 

Acredito que, gostando ou não, a língua inglesa é aquela que permite a 

comunicação entre indivíduos de diferentes culturas. Por ser amplamente 

difundida no mundo, junto com outros elementos da cultura estadunidense, é a língua 

na qual cientistas de diferentes nações conseguem se entender. (P39) 
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Acredito que seja o mais conveniente, não só em ciências, mas em outras áreas. 

(P44) 

 

Acho que é necessário termos uma língua franca. Se o inglês é a língua mais falada 

do mundo, então vamos usá-la. (P45) 

 

Aceito. Na real, inglês é a língua dos grandes publishers que são donos da 

indústria cultural acadêmica. Ponto. (P51) 

 

Acho importante haver uma língua padrão para padronizar a comunicação. (P55) 

 

É a língua da maior economia mundial, como já foi o francês, antes da 1ª Guerra 

Mundial. Devemos nos aproximar para nos aperfeiçoarmos como futuros 

pesquisadores. (P56) 

 

Acho que é o idioma mais comum e que permitiria a comunicação da maioria dos 

pesquisadores em Ensino de Ciências. (P61) 

 

Eu acho interessante e defendo a ideia, por ora.(P66) 

 

Necessário para que a pesquisa alcance um número maior de pessoas e, dessa 

forma, haja maior troca de conhecimento. (P69) 

 

Concordo, pois a maioria dos trabalhos publicados estão em inglês. (P72) 

 

Creio que seja, hoje, a melhor opção, considerando a necessidade de comunicação 

entre falantes de línguas nativas diferentes e que não têm outra língua de melhor 

compreensão mútua. (p75) 

 

Que pode ser uma língua em comum a todas os pesquisadores, para que haja um 

ponto de partida na comunicação acadêmica. (P77) 

 

Deve ser incentivada para o compartilhamento de conhecimentos. (P78) 

 

Acho muito válido ter uma língua que agregue várias culturas e possa se 

comunicar de forma mais fácil. (P80) 

 

Muito importante e relevante para a comunicação. (P82) 

  

A língua inglesa é hoje o que o grego e o latim foram no passado. Representa a língua 

padrão na comunicação científica, devido em parte ao domínio político, 

econômico e cultural do Estados Unidos. (P84) 

 

Acho louvável pois é uma língua que está em todo o mundo, facilitando assim uma 

melhor comunicação entre os pares. (P86) 

 

Um lado bom é que é uma língua padrão e você não precisa se preocupar em 

aprender tantas línguas diante das necessidades acadêmicas. (P87) 

 

Acredito que é o padrão na comunicação científica, deve ser adotado como "regra" 

em comunicações internacionais. (P16) 

 

 Dentre os participantes, alguns veem na língua inglesa uma “possibilidade diante 

do cenário atual”.  P45 sugere que devemos usá-la por ser a língua mais falada do mundo. Se a 

usarmos a nosso favor e em prol do compromisso social da pesquisa no mundo, a sua utilidade 

beneficiará a comunicação global e os seus falantes. P84 compara o inglês na atualidade ao 

ápice que tiveram os idiomas latim e grego no passado, porém há de considerar que a proporção 
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da abrangência e importância do inglês na atualidade é bem mais expressiva. Para efetivar a 

aprendizagem e o uso do idioma, P53 sugere que haja um “movimento de leitura e escrita dentro 

do período de estudo ao longo da graduação” e cita o exemplo de uma faculdade que oferece 

disciplinas em inglês, como estratégia para possibilitar o uso da LA. A participante P67 cita a 

necessidade de seguir um padrão de escrita acadêmica, porém, valorizando-se mais a 

divulgação do conhecimento. É fato que a escrita científica exige rigor, embora a dificuldade 

para muitos escritores brasileiros é produzir textos em plain English (inglês simples) no qual as 

sentenças são mais simples, reduzidas, se comparadas aos textos em língua portuguesa, mas de 

fácil compreensão para o leitor e dentro dos padrões da escrita acadêmica. 

Uma possibilidade diante do cenário atual. (P14) 

 

Pode ser uma ferramenta interessante. (P41) 

 

Se tiver um movimento de leitura e escrita dentro do período de estudo ao longo 

da graduação, creio que seria mais fácil. Há instituições como a UFSC que as aulas 

na graduação já são em inglês, por exemplo. (P53) 

 

Normal. (P57) 

 

Razoável. (P62) 

 

É preciso um padrão a ser seguido, porém a norma não deve sobrepor à função de 

divulgação do conhecimento científico. (P67) 

 

 

 Há ainda, entre esses, aqueles que entendem o fenômeno do inglês como língua mais 

priorizada na produção científica, porém, “separam o uso da língua [de suas] divergências com 

os países de origem dessa língua” e questionam a sua hegemonia linguística. As transcrições 

abaixo revelam consciência crítica dos participantes no que se refere ao respeito à diversidade 

cultural, à compreensão do lugar das línguas hegemônicas, ao acesso democrático da 

informação para todos, bem como à “descolonização linguística do saber” (P80). Nessa 

perspectiva, Marin (2009, p. 7) vê a abordagem da relação entre o saber local e o saber 

“universal”, imposto pela cultura dominante, como nossa principal referência para  a  

proposição  teórica  da  descolonização do saber, sendo, nesse contexto, a educação  

compreendida como uma conquista, pelas novas gerações, das visões de mundo, dos sistemas 

de valores e dos fundamentos para construir seus próprios conhecimentos. 

 

Acho que pode ser uma alternativa para hegemonização da escrita, mas deve ser 

usado com parcimônia para conseguir atender o respeito à diversidade cultural. 

Acho válida, mas não deve ser hegemônica jamais. (P22) 
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Em virtude de já funcionar, muitas vezes, como tal, podemos sim utilizá-la, 

separando, como disse, o uso da língua de nossas divergências com os países de 

origem dessa língua. (P16) 

 

A língua inglesa é necessária no contexto em que vivemos, mas há outras alternativas 

para esse problema. (P20) 

 

Ao mesmo tempo em que isso reforça o monopólio linguístico dos países que 

dominam econômica e politicamente o mundo, pode ser algo positivo no sentido 

de encaminhar (não em teoria, mas na prática), o acesso à informação de uma 

forma um pouco mais democrática. Porém, para esse horizonte democrático se 

concretizar, o ensino da língua deveria ser direito humano universal. (P39) 

 

Necessário por possuir grande material produzido e uso global. Mas necessária 

também a descolonização linguística do saber. (P80) 

 

Grupo 2: Importante, mas não essencial 

 Outros participantes, como os abaixo descritos, reconhecem a ascensão do inglês e 

o veem como uma língua necessária ao pesquisador, mas enxergam outras possibilidades 

também na divulgação do conhecimento. A fala de P80 chama a atenção para o valor que, 

muitas vezes, é dado à literatura em inglês em detrimento da nossa própria literatura. 

Certamente, conforme defende P80, trabalhar com textos em inglês não revela “erudição”, nem 

“requinte”, pode significar esforço do Programa no sentido de trabalhar com LA ou porque a 

comunicação científica em inglês é mais abrangente ou porque o processo de 

internacionalização nas universidades é atraído pelo uso do inglês como língua global. Essa 

tendência do uso da língua inglesa como língua franca das universidades internacionais vem 

crescendo sobremaneira. Conforme Jenkins (2018 apud GAO; DAVISON; LEUNG, 2018, p. 

1), mais de 8.000 disciplinas foram oferecidas em inglês em universidades de países não 

anglófonos em 2016. A colocação de P42 parece fazer sentido nesse contexto, “é uma questão 

histórica e do domínio cultural do qual sofremos”, bem como a alternativa de participar de 

eventos internacionais que incluem apresentações orais em língua portuguesa. P48 também 

mencionou os dois lados da escolha do inglês como língua privilegiada nesses contextos: se por 

um lado, o seu conhecimento abre portas para pessoas de diferentes lugares do mundo 

divulgarem as suas pesquisas, por outro lado, exclui os que não se apropriaram do inglês de 

participar dessa rede de comunicação global. Essa verdade nos convida a “problematizar esse 

monopólio linguístico” (P51) com consciência para entendermos o contexto e nos 

posicionarmos criticamente quanto ao uso da língua. Por isso, conhecer a língua inglesa é um 

dos principais caminhos para direcionar o falante a decidir se quer usá-la ou não. 

Seguem as transcrições aqui comentadas.  

Importante, mas não essencial. (P11) 
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É uma questão histórica e do domínio cultural do qual sofremos. Acredito que 

agora não há muito o que fazer. Parece inevitável fugir ao inglês se você quer divulgar 

de modo mais amplo sua pesquisa. Porém, acredito que em determinados meios há 

a possibilidade de fugir um pouco dessa opressão da língua inglesa; por exemplo, 

no meu campo (da teoria das representações sociais), os congressos utilizam 

principalmente o português e o francês, que são as línguas da maioridade dos 

pesquisadores que utilizam essa teoria. (P42) 

 

Acredito que seria fantástico, facilitaria divulgações de trabalho em âmbito 

internacional, a troca de conhecimento entre pesquisadores de diferentes países, 

porém, existe uma questão social que faria apenas com que o uso do inglês como 

língua franca fosse mais um dos fatores que dificultaria a entrada de grande parte 

da população para a pesquisa na área de ciências, e acredito que tal fator deva 

ser levado em consideração para debater o assunto, pelo menos aqui no nosso 

país. (p48) 

 

Precisa ser problematizado e quem sabe pode ser viável. (P51) 

 

Eu atualmente compreendo alguns dos condicionantes que levam à utilização do 

inglês como língua franca para a pesquisa em ensino de ciências, mas ainda discordo 

que em termos de ensino, como nas aulas das disciplinas, os textos em inglês 

sejam melhores do que produções em português. A qualidade do trabalho não 

deve ser medida pelo idioma em que ela está, o que comumente acontece na 

pesquisa e no ensino de pós em ensino de ciências. Uma coisa é optar por textos em 

inglês quando somente estes podem fornecer as discussões necessárias a 

formação do pesquisador em ensino de ciências, outra é escolher textos em inglês 

só porque é mais bem visto pela academia ou para demonstrar certa erudição ou 

requinte nas fontes usadas. (P80) 

 
Não deveria ser única, mas uma das opções a ser escolhida pelo pesquisador e 

orientandos. (P88) 

 

 Alguns participantes discordam da opção linguística mais presente na comunicação 

científica, principalmente por ser inserida, em certo ponto, de forma autoritária, já que não são 

oferecidas outras opções de escolha, porém, por convenção, não veem problemas em utilizá-la 

quando necessário, como podemos constatar nas transcrições abaixo. P35 afirma que “preferia 

que a comunidade adotasse uma língua franca neutra” e usa o “esperanto” como exemplo, 

porém, não há língua neutra, toda língua carrega em si os aspectos culturais de seus falantes. 

Ocorre concordância nas falas dos sujeitos quanto à necessidade de uma língua franca para 

comunicação global, mas é perceptível que o termo inglês como língua franca nas falas descritas 

abaixo está sendo usado para tratar do inglês como língua global, pois o sentido de língua franca 

remete a uma língua geralmente diferente de todas as línguas naturais faladas pelos membros 

de um mesmo grupo, intencionalmente adotada para a comunicação. O inglês ocupa esse lugar, 

porém, qualquer língua que consegue atender esse objetivo pode ser também considerada 

franca, e os participantes fazem menção ao inglês pela posição hegemônica que ele ocupa como 

uma  língua de ampla comunicação mundial.  

Vejamos as suas colocações. 
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Não concordo com o termo, mas acredito que como é um idioma internacional é 

o mais recomendado para ser utilizado. (P19) 

 

Como disse, preferiria que a comunidade adotasse uma língua franca neutra 

(como o esperanto, por exemplo), mas, como o inglês já se estabeleceu como língua 

franca, não vejo problema em utilizá-lo. (P35) 

 

O uso do inglês como língua franca na pesquisa não deixa de ser uma forma de 

imperialismo, mas concordo com o fato de poder haver uma padronização na 

comunicação entre os pesquisadores da mesma linha, mesmo sendo eles e elas de 

lugares diversos. (P41) 

 

Embora não concorde com a escolha do inglês como língua franca, compreendo 

a necessidade de ter uma língua padrão. (P44) 

 

Discordo um pouco do inglês como língua Franca, mas compreendo este 

processo, que tem raízes no capitalismo e na supremacia dos EUA na economia 

mundial. (P52) 

 

 Houve um grupo de participantes que dissentem que o inglês seja a língua global 

da comunicação científica e justifica a sua discordância de diversas maneiras. A fala de P18 é 

instigadora porque vê a necessidade da existência de movimentos de resistência no Brasil. 

Usando as palavras de Kumaravadivelu (2016, p. 72) “as forças linguísticas, culturais e políticas 

[dos países hegemônicos dos falantes nativos de inglês] mantêm a sua dominação agressiva e a 

sua expansão pelo exercício do poder de forma abstrata e invisível, não ligada abertamente a 

qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos”104. Assim, é preciso que os pesquisadores em 

ensino de ciências se posicionem contra anseios imperialistas e produzam contradiscursos aos 

discursos hegemônicos impostos por culturas imperialistas. O convite de buscarmos uma 

“aproximação latino-americana” (P18) é pertinente também no sentido de divulgarmos melhor 

a nossa língua e conhecermos bem a língua dos países vizinhos do Brasil. Simplesmente, termos 

a opção de usá-la sempre que quisermos ou precisarmos. Como sabemos, a língua portuguesa 

tem se expandido de forma inimaginável em vários lugares do mundo (são 10 países que 

reconhecem a língua portuguesa como oficial pelo Estado), além de serem oferecidos cursos de 

língua portuguesa em diversas nações fora das que compõem a Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa105 (CPLP) e da sua relação com os países vizinhos latino-americanos que 

têm o espanhol como uma língua forte, que precisa ser melhor utilizada por nós. Nesse sentido, 

precisamos investir em políticas linguísticas de valorização da nossa língua nativa, pois, se 

aceitarmos o monopólio linguístico sem questionar, continuaremos “centrados no inglês” (P35), 

                                                 
104 No original: dominant political, cultural, and linguistic forces maintain their aggressive domination and 

expansion by exercising power in an abstract and invisible manner, not openly attached to any one individual or 

a group of individuals.  
105 Os países que compõem a CLPP são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe e Timor Leste. Além desses países, outros dois também instituíram o português como língua 

oficial: Guiné Equatorial, na África Ocidental.  
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limitando publicações em periódicos com bom Qualis (P28) e reforçando a “prática  colonial” 

(P66) dos países hegemônicos. Portanto, vale ampliarmos o nosso olhar para a necessidade de 

aprendermos outras línguas (P73) além do inglês e de valorizarmos mais a nossa língua. 

Seguem abaixo algumas transcrições de respostas dos participantes que discordam do inglês 

como língua privilegiada na comunicação científica. 

Não concordo.(P3) 

 

Es necesario una lengua franca pero aún no estoy convencida de que deba ser el 

inglés. (P14) 

 

Tal opção parece se fortalecer pela proposta de internacionalização da universidade, 

entretanto, vejo necessidade de que movimentos de "resistência" tenham seu 

lugar. No caso do Brasil, a busca por uma unidade ou aproximação 

latinoamericana faz muito sentido e nesse contexto não seria necessário ou 

adequado o uso da língua inglesa. (P18) 

 

Excludente, pois poucos são os que conseguem publicações Qualis, dificultando a 

divulgação das pesquisas. (P28) 

 

Não deveria ser tão centrado no inglês. (P35) 

 

Acredito que seja importante em certos ambientes onde se pode ver uma grande 

quantidade de pesquisadores que compreendam o idioma, contudo, considero 

importante refletir que quando se faz pesquisa no Brasil, deve-se levar em 

consideração o idioma nativo do país. (P41) 

 

É mais uma prática colonial em nossa América. (P66) 

 

Penso que não deva ser assim. Que podemos ter um olhar mais diverso sobre o 

uso de diversas línguas. (P73) 

 

 Outros sujeitos da pesquisa escolheriam o espanhol como língua estrangeira (P63, 

P77) ou o monolinguismo (P6, P24, P34) ou não quiseram ou souberam opinar a esse respeito 

(P16, P31). Um desses sujeitos cobra mais investimentos na pesquisa brasileira em periódicos 

que aceitem publicações em língua portuguesa para que não continuemos a ter o inglês como 

única opção de “língua franca da pesquisa em ensino de Ciências” (P28). P44 atribui a ascensão 

do inglês como língua franca da Ciência ao “Imperialismo vindo dos EUA, não do Reino 

Unido”, porém, a Inglaterra, através de seu pioneirismo na revolução industrial no século 

XVIII, ultrapassou muitas fronteiras, fazendo com que a língua inglesa se expandisse em vários 

territórios. Já P10 trata da exclusão de muitos profissionais da educação básica, os quais não 

têm a competência linguística em inglês e deixam de publicar pesquisas interessantes, por outro 

lado, a participante reflete que não dá para nos rebelarmos e deixarmos de publicar em inglês, 

mas precisamos discutir esse monopólio linguístico, e P18 afirma que “muito dessa lógica de 

"tudo ser em inglês" tem relação com um exagero de uma mente colonizada” e, por fim, P38 

afirma que “talvez seja um mal necessário”. A abrangência da língua inglesa alcança todos os 
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setores, não devemos parar de publicar em inglês e nem de usar a língua, mas podemos adotar 

discursos contra-hegemônicos nas pesquisas em educação/ensino de ciências.  

 

Enquanto as revistas e publicações latinoamericanas não recebam o investimento 

e a produção brasileira e da América Latina não receba investimento para 

pesquisa, ciência e educação, vai ser inevitável ter que continuar com o inglês como 

língua franca da pesquisa em ensino de ciências. (P28) 

 

Imperialismo vindo dos EUA, não do Reino Unido. (P44) 

 

Correto, porém com opção para o Espanhol.(P63) 

 

Para a realidade atual, de domínio cultural anglo-americano, que já vem se 

desenhando há algum tempo, faz sentido. No entanto, gostaria que se utilizasse uma 

língua morta como o latim ou uma língua inventada como o esperanto, como 

língua franca. (P72) 

 

Termos mais discussões em espanhol. (P77) 

 

Isso é muito especifico da área que se trabalha. Há vários teóricos que publicam em 

francês, alemão e espanhol. Por que não contemplá-los também? (P6) 

 

Acho bem complexa, pois escrever em inglês também é excluir muitas vezes 

profissionais de educação básica, que poderiam ser grandes interessados na 

publicação. Acredito que já enfrentamos uma grande dificuldade em atingir tal 

público, ainda mais se passarmos a publicar cada vez mais apenas em inglês. Por outro 

lado, também se faz necessário divulgar nossas pesquisas internacionalmente, 

então não posso simplesmente não publicar em revistas de língua inglesa. (Fora 

toda a pressão das agências de fomento). Vejo que em outras áreas tais preocupações 

não são tão presentes, pois grande parte dos leitores ou interessados nos artigos falam 

e compreendem o inglês (medicina, engenharias.). (P10) 

 

Não consigo opinar sobre essa questão. (P16) 

 

Não tenho certeza sobre isso, mas penso que, embora tenhamos muito o que 

comunicar com a literatura em inglês, por conta de comunicação da própria ciência e 

etc., muito dessa lógica de "tudo ser em inglês" tem relação com um exagero de 

uma mente colonizada. (P18) 

 

Acho que é uma solução paliativa para evitar que os periódicos tenham profissionais 

que entendam outros idiomas. (P24) 

 

Não tenho bases para opinar. (P31) 

 

É uma realidade da academia em qualquer campo, mas é possível propor estratégias 

para favorecer a pluralidade de línguas. (P34) 

 

Talvez seja um mal necessário. (P38) 

 

 

 

A partir dos dados dos questionários respondidos pelos estudantes participantes,  

concluo que:  o inglês não é a língua que usam para divulgar as suas pesquisa, sendo bastante 

limitado o número de respondentes com publicações em inglês; os estudantes reconhecem a 

visibilidade da língua inglesa na divulgação do conhecimento científico, mas não se sentem 
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confortáveis para publicar no idioma; a proficiência linguística em inglês é insatisfatória para a 

maioria dos participantes, inclusive na leitura e, principalmente, na habilidade oral; as 

publicações no idioma, em maior parte, foram traduzidas para o inglês por tradutores 

profissionais; os aplicativos de tradução são as ferramentas mais utilizadas na compreensão 

escrita de textos acadêmicos em inglês; as motivações para publicar nessa língua são externas 

(participação em editais, publicação em periódicos internacionais), visto que os participantes 

são cobrados a usar esse idioma e “concorrer” na escrita acadêmica com escritores anglófonos; 

os estudantes cobram políticas linguísticas mais efetivas na aprendizagem de línguas adicionais; 

é preciso desenvolver a consciência cultural crítica106 na aprendizagem de LA e recusar o 

monolinguismo científico que parece se infiltrar nas políticas de fomento à pesquisa em defesa 

de políticas multilíngues que deem visibilidade, também, a outras línguas, sendo o inglês uma 

língua concorrente no cenário atual, mas não exclusiva ou exacerbadamente privilegiada.  

4.2 ENTREVISTA E QUESTIONÁRIO COM AS COORDENAÇÕES DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

 Após a aplicação dos questionários com os estudantes participantes da pesquisa, busquei 

entrevistar as coordenações dos Programas envolvidos. O objetivo principal que nos levou a 

convidar os(as) coordenadores(as) dos PPG envolvidos a participar desta pesquisa foi  no 

sentido de ouvir as suas impressões sobre os resultados do questionário dos(as) estudantes 

participantes e conhecer os planos de ações relacionados à divulgação do conhecimento 

científico e a internacionalização nos PPG. A intenção inicial era entrevistar cada 

coordenador(a), porém, a distância e a não disponibilidade de tempo inviabilizaram os 

encontros presenciais, resultando na entrevista pessoal com apenas 1 coordenadora. Assim, as 

demais coordenações participaram através de um questionário com perguntas abertas enviado 

por meio de formulários online. Entre os 7 (sete) programas convidados a participar, tivemos a 

colaboração de 3 coordenadoras e 1 coordenador, somando o total de 4 participações, já 

incluindo a coordenadora entrevistada. 

O formulário com as perguntas foi enviado às coordenações de maneira personalizada, 

partindo dos dados obtidos no questionário dirigido aos estudantes. A coordenadora 

entrevistada foi a professora Dr.ª Andreia Oliveira, do PPGEFHC, e parte da análise de suas 

                                                 
106 A consciência cultural crítica, conforme Siqueira (2005, p. 20) é a habilidade de avaliar criticamente e com 

base em critérios explícitos, perspectivas, práticas e produtos, tanto da nossa própria cultura e ambiente nativos 

quanto da cultura e ambiente do outro. 
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falas se encontra no tópico 4.3, no qual faço a triangulação dos dados com o grupo focal 

realizado com estudantes deste Programa.  

 No questionário para as coordenações, as 11 (onze) questões contemplaram basicamente 

a temática da  pesquisa, partindo da visão da gestão dos Programas, buscando relatos 

espontâneos dos participantes sobre: (1) a importância dos Programas para a divulgação do 

conhecimento científico; (2) a posição do inglês como língua da comunicação científica; (3) a 

política linguística adotada nos testes de proficiência dos Programas e (4) os desafios dos 

Programas para atender as demandas da internacionalização no tocante à divulgação do 

conhecimento científico.  Nesse instrumento de geração de dados, um coordenador não quis ser 

identificado. Em função disso, ele será apresentado como CA (Coordenadora Anônima), as 

outras 3 coordenações estão identificadas, por autorização das participantes. 

 

4.2.1. A importância dos Programas de Pós-Graduação na divulgação do conhecimento 

científico 

 

 A primeira pergunta do questionário dirigido às coordenações foi sobre a importância 

dos Programas em Educação e Ensino de Ciências na divulgação do conhecimento científico. 

Em linhas gerais, as assertivas dos(das) coordenadores(as) evidenciam o papel dos Programas 

no incentivo à propagação da ciência e reconhecem o seu constante crescimento e importância 

na melhoria da educação e ensino de Ciências no país, através da formação de novos professores 

e pesquisadores. As respostas dos participantes evidenciam a relevância desses Programas na 

temática que envolve a divulgação do conhecimento científico.  

O PPGEC é um Programa que já tem significativa história na UFRPE e importância 

na área de ciências e matemática em Pernambuco e na Região Nordeste. O seu 

principal antecedente foi uma proposta de mestrado em 1995 no âmbito do 

Departamento de Física e a primeira dissertação foi defendida em 1999. A 

recomendação do mestrado pela CAPES aconteceu em 2001 e dez anos depois foi 

criado e aprovado o doutorado. São mais de duas décadas de existência e experiência 

acumulada. De lá para cá o Programa desenvolveu-se e gradativamente foi se 

consolidando como uma das principais referências da pesquisa em ensino de ciências 

e matemática na Região. Hoje o PPGEC é constituído por 20 docentes permanentes 

de diferentes departamentos da IES (Educação, Física, Química, Biologia e 

Matemática), 11 colaboradores de outras instituições brasileira (UFPE) e da França 

(Lyon) e com relevante diversidade de formação e atuação docente. O 

desenvolvimento do Programa conduziu ao aumento da oferta de vagas de mestrado 

e doutorado, a ampliação e diversificação do corpo docente e o esforço de estruturação 

interna têm contribuído com sua revisão e aprimoramento. Assim, podemos afirmar 

que o PPGEC colabora efetivamente com a formação de novos 

professores/pesquisadores, contribui com processos de nucleação, publica resultados 

de pesquisa em periódicos regionais, nacionais e internacionais e estabelece conexões 
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produtivas com o ensino de graduação em cursos de licenciatura em ciências naturais 

e matemática e com a formação continuada de professores (C- PPGEC). 

 

Fundamental, pois o (nome do programa que coordena) já possui grande abrangência 

no território nacional como um programa de pesquisa focado no desenvolvimento 

docente em ciência e tecnologia para a escola básica e ensino superior (C A). 

 

Os programas de pós-graduação em ensino de ciências proporcionam a formação de 

pesquisadores e também de professores que irão divulgar as pesquisas em suas 

práticas. Ou seja, são eles que vão levar essas pesquisas para a sala de aula da 

Educação Básica visando a melhoria do ensino no Brasil (C- PECEM). 

 

Os(As) coordenadores(as) defendem a importância do alcance das pesquisas na 

educação básica e no ensino superior visando, principalmente, a melhoria do ensino no Brasil. 

A reconhecida contribuição das pesquisas na formação continuada de professores tem validado 

resultados positivos na educação brasileira e fortalecido o desenvolvimento e a expansão do 

Programas. Nas alocuções acima, a coordenadora do PPGEC relata experiências com a 

produção acadêmica dos novos pesquisadores e/ou professores em níveis locais e globais, as 

quais podem envolver o uso de línguas adicionais. Nota-se ainda a relevância do francês para 

esse programa, o qual tem parceria com professores franceses. As outras coordenações não 

mencionaram sobre a pesquisa de fronteiras nesse momento, mas enfatizaram a importância 

dos Programas na formação de educadores que irão atuar na educação básica em território 

nacional. As pesquisas locais, muitas vezes desprendidas de modelos universais, trazem, em 

sua pluralidade, contribuições consideráveis para o contexto dos pesquisadores. É notória a 

seriedade dos Programas em educação e ensino de Ciências para alavancar as pesquisas na área 

e expandir a divulgação do conhecimento científico na língua portuguesa e em línguas 

adicionais. 

 

4.2.2 O inglês como língua da comunicação científica 

  

 De modo geral, os(as) coordenadores(as) que participaram da pesquisa concordam com 

o “destaque” do uso do inglês na ciência. Quando perguntados(as) sobre o uso do idioma na 

área de educação e ensino de ciências, os informantes  acederam que o conhecimento de língua 

inglesa é importante para “proporcionar troca de experiência com pesquisadores de outros 

países”, para favorecer a “participação em eventos no exterior”, ter acesso a textos em línguas 

adicionais, possibilitar o diálogo com pesquisadores internacionais e estabelecer “comunicação 

com público internacional”. A coordenadora do PPGEC comentou sobre o trabalho que o 

Programa faz envolvendo os estudantes com o contato com outras línguas, como o espanhol e 

o francês, aproximando-os de seus referenciais teóricos e favorecendo o intercâmbio destes em 
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países de Língua Francesa ou Espanhola. Essa visão abrangente é imprescindível para que a 

relação com o conhecimento seja uma via de mão dupla, no qual pesquisadores vêm de outros 

países para o Brasil e pesquisadores brasileiros também levem e façam pesquisas no exterior. 

As trocas culturais estabelecidas na comunicação em mais de uma língua favorecem o alcance 

do conhecimento a povos que, por não conhecerem a língua do outro, teriam acesso limitado a 

essas pesquisas. Quanto ao inglês, os informantes destacam a sua posição privilegiada levando 

em consideração a divulgação do conhecimento científico como característica pujante no 

reconhecimento da pesquisa. A pergunta inicial feita às coordenações foi se eles consideram 

importante que o(a) pesquisador(a) em Ensino de Ciências saiba inglês e a resposta foi 

SIM, porque todas confirmaram o inegável  status dessa língua na ciência, porém outros 

idiomas também fazem parte da política linguística dos Programas, embora tenha sido mais 

enfatizado por uma coordenação, levando à conclusão de que INGLÊS TAMBÉM É 

IMPORTANTE, pois não é a língua que muda as situações e resolve os problemas, é o 

conhecimento construído. O idioma é apenas o canal de ligação entre o informante e o 

informado. Havendo mais canais ou pontes de ligação, mais informação estará chegando a 

diferentes povos,  consolidando seu poder e influência por entre culturas e nações. 

Sim, a língua inglesa é importante, pois proporciona uma troca de experiências com 

pesquisadores de outros países, bem como a participação em eventos no exterior. 

Além disso, a leitura de textos em inglês é imprescindível para estudos em pós-

graduação (C. PECEM). 

 

Sim, pois o inglês abre portas para o diálogo com pesquisadores do mundo todo e 

fornece possibilidade de contato com dados de pesquisa em bases importantes como 

Scopus e Webscience. (C.A). 

 

Considero que uma língua estrangeira é fundamental para o pesquisador da área e, 

quando esta é o inglês, são aumentadas as oportunidades de interação e 

relacionamento com outros pesquisadores e instituições internacionais, inclusive com 

aquelas que contribuem com financiamento de pesquisas e estágios no exterior. 

Observa-se que alguns doutorandos preferem investir no aprendizado de Língua 

Espanhola ou Francesa, isso porque seus referenciais teóricos principais escreveram 

originalmente nesses idiomas.  Outras vezes porque visam realizar intercâmbio em 

um país de Língua Francesa ou Espanhola. Ou mesmo porque pretendem intensificar 

relações, principalmente com pesquisadores e instituições de países da Iberoamérica. 

Os motivos podem ser diversos para a escolha por outros idiomas que não seja o 

inglês. E há também dificuldades para investimentos em mais de um idioma durante 

o mestrado ou doutorado, especialmente quando não se desenvolveram tais 

habilidades anteriormente. Contudo, em termos de divulgação e comunicação para um 

público internacional, a Língua Inglesa traz de fato muitas vantagens e é importante 

para o pesquisador da área ter um nível razoável de compreensão desta língua. (C. 

PPGEC) 

 

 

 Após conhecer a visão das coordenações quanto ao uso do inglês em sua área de 

pesquisa, quis saber a opinião delas quanto ao estatuto do inglês como língua franca da 

ciência. Os(as) informantes reconhecem essa posição privilegiada do idioma e as motivações 
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culturais, políticas e econômicas que envolvem a ascensão de uma língua para se constituir 

como tal, mas é interessante a visão de que o idioma é uma alternativa válida, mas não superior 

a outras línguas, conforme as afirmações abaixo: 

 
Ao longo do tempo acabou se constituindo como tal, e poderia ter sido outra língua, 

mas em termos de relevância histórica ao longo do tempo, ela se constituiu. Eu não 

vejo como mal isso, apenas a gente precisa estar atento. Poderia ter sido o Espanhol, 

poderia ter sido o Português, poderia ter sido o Italiano, poderia ter sido qualquer 

língua, mas já que foi o inglês, a gente precisa estar atento, porque quando a gente vai 

nos eventos, a comunicação, apesar de sempre ter a língua do país, mas sempre 

colocam o inglês como a língua universal do pesquisador. (C. PPGEFHC). 

 

Acredito ser fundamental para que aproxime diferentes culturas e dê coesão para ações 

entre pesquisadores de diferentes nacionalidades (C.A) 

 
Acho muito interessante as possibilidades que são criadas diante do surgimento de 

novas demandas. É um fato o fenômeno da comunicação mundial, a quebra das 

barreiras territoriais e a expansão dos diálogos interculturais. Se houve momento em 

que o inglês significava domínio e imposição de uma potência econômica, talvez hoje 

a existência de contextos e comunidades multilíngues mude o cenário. Temos 

inúmeras possibilidades para interação com falantes de diferentes nacionalidades e 

nesses contextos o inglês é usado para estabelecer a comunicação de um modo 

funcional e efetivo. Não se trata da afirmação de uma normatividade externa, mas da 

(re)criação de uma língua para tornar possível a interação e comunicação entre 

falantes nativos e não nativos. Entre falantes de idiomas diferentes, o inglês passa a 

ser uma ferramenta útil, não sendo esperado do não nativo excelência no uso do 

idioma. A propósito, percebe-se que tem havido relativa flexibilidade nas exigências 

de níveis de inglês para certas atividades acadêmicas no exterior, o que tem facilitado 

a participação de brasileiros e outros falantes não nativos do inglês nessas 

oportunidades. Não vejo com preocupação extra a expansão do inglês no mundo atual, 

acho que faz parte de uma transformação global, da qual a ciência não escapa. Acho 

que esse fenômeno em particular não coloca em risco a diversidade cultural, 

justamente por conta da capacidade da recriação inerente às comunidades e à força de 

outras línguas no contexto da produção da ciência. Ou seja, há ciência sendo 

produzida em diferentes contextos sociais e linguísticos e atendendo a diferentes 

demandas e relações com a sociedade. A ciência sempre esteve na mira do poder e 

dos processos de dominação e, como antes, há parcelas da comunidade científica 

extremamente vinculadas a setores econômicos, atendendo de forma muito 

particularizada ao mercado. Ainda que os processos comunicacionais e linguísticos 

estejam associados a processos de dominação, não são eles por si só que a produzem. 

Parece-me que mais importante hoje é empoderar países e comunidades portadoras de 

uma ciência para o bem comum, para a educação e para os direitos humanos. E, nesta 

tarefa, buscar fortalecer as redes, a comunicação, o diálogo e a interação para a difusão 

de conhecimentos e procedimentos técnicos e tecnológicos competentes para 

transformação das realidades sociais desfavoráveis. Neste caminho, o inglês pode 

funcionar como língua franca, sempre que não crie mais desigualdade na produção da 

ciência. (PPGEC-UFRPE). 

 

O inglês tem a vantagem de ter sua gramática simples, o que facilita seu aprendizado. 

Assim , seu uso acabou tornando-se importante para os pesquisadores.(PECEM/UEL) 

 

 

 Sobre as colocações acima, a coordenadora do PPGEFHC chama a atenção do 

pesquisador para o destaque do uso do inglês na ciência, no sentido de poder participar de 

eventos internacionais cuja língua oficial seja o inglês. Esse comentário é relevante por ser a 
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língua inglesa, assim como qualquer outra língua franca, um idioma de conveniência, de caráter 

transcultural, que vem sendo debatido por sua hegemonia linguística que pressiona 

pesquisadores a conhecerem o idioma a fim de que possam participar de eventos internacionais. 

É certo que o pesquisador deve conhecer o idioma prioritário da ciência, mas é inegável que 

essas questões sejam debatidas, principalmente no sentido de dar voz a pesquisadores que 

queiram apresentar as suas pesquisas no idioma que lhes for mais confortável, pois, ao mesmo 

tempo que é importante que o conhecimento da língua “dê coesão para ações entre 

pesquisadores de diferentes nacionalidades” (C.A), exclui muitos que não o dominam, mas têm 

pesquisas relevantes a serem difundidas nesses espaços.  

 O registro da coordenadora do PPGEC demonstra um posicionamento bastante crítico 

nesta temática, pois o uso da língua inglesa no contexto atual é visto por ela como algo 

“funcional e efetivo”. Ela desmistifica a visão do idioma como significando “domínio e 

imposição de uma potência econômica”, mas o apresenta como uma possibilidade que contribui 

para a “comunicação mundial, a quebra das barreiras territoriais e a expansão dos diálogos 

interculturais” em um contexto de não “afirmação de uma normatividade externa, mas da 

(re)criação de uma língua para tornar possível a interação e comunicação entre falantes nativos 

e não nativos”. A coordenadora, inclusive, comemora a “relativa flexibilidade nas exigências 

de níveis de inglês para certas atividades acadêmicas no exterior”. A visão desta coordenação 

vai ao encontro do que defendo, pois, assim como ela, entendo a expansão do inglês como 

“parte de uma transformação global, da qual a ciência não escapa” e que a comunicação nessa 

língua “não coloca em risco a diversidade cultural”, visto que “há ciência sendo produzida em 

diferentes contextos sociais e linguísticos e atendendo a diferentes demandas e relações com a 

sociedade”.  

O multilinguismo que envolve o uso de inglês e de outros idiomas e o empoderamento 

de pesquisas em línguas não hegemônicas também devem ser debatidos com o objetivo de 

“buscar fortalecer as redes, a comunicação,  o multiculturalismo, o diálogo e a interação para a 

difusão de conhecimentos e procedimentos técnicos e tecnológicos competentes para 

transformação das realidades sociais desfavoráveis”, “empoderar países e comunidades 

portadoras de uma ciência para o bem comum, para a educação e para os direitos humanos”, 

usar o conhecimento linguístico nos idiomas mais variados para diminuir as desigualdades na 

produção e divulgação da ciência. Quanto maior a produção acadêmica em idiomas diferentes, 

maior o acesso à pesquisa e maior a comunicação entre pesquisadores nas esferas locais e 

globais. 
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 Outro ponto que precisa ser considerado é que o conhecimento construído em nossos 

espaços não deve reforçar a hegemonia ideológica e linguística dos países anglófonos nas 

publicações em periódicos nacionais ou internacionais. Como afirma Canagarajah (2002. p. 

12): 

A publicação de acordo com as convenções e os termos estabelecidos pelas 

comunidades acadêmicas centrais influencia, em grande medida, a representação do 

conhecimento da periferia. Os requisitos de publicação, paradigmas epistemológicos 

e convenções de comunicação estabelecidas pelo centro moldam o conhecimento que 

é construído nesses periódicos. Esse conhecimento serve mais aos interesses do centro 

do que da periferia. Assim, os periódicos divulgam conhecimento partidário em nível 

global107. 

 

 Os grupos centrais dos países hegemônicos decidem quais textos podem ser publicados, 

geralmente seguindo o mesmo padrão de escritores nativos e o conhecimento que lhes for 

aprazível, por terem o poder de decisão em suas mãos, prejudicando aqueles cuja escrita e 

conteúdo textual não são aprovados pelo avaliador. É certo que haja um padrão na escrita 

científica, mas o olhar do avaliador deve ser sempre o de contribuir para que o conhecimento 

seja divulgado. Por isso, a necessidade de empoderamento do pesquisador para que, 

conhecendo a língua, sinta-se confortável para fazer as adequações e ponderações, rejeitando 

posição de subalternidade.  

 Na questão seguinte do questionário dirigido aos coordenadores, apresentei os dados do 

relatório 2018 da agência de intercâmbio Education First publicado na sua página (disponível 

em https://www.ef.com.br/epi/), o qual envolveu 1,3 milhão de participantes, demonstrando o 

índice de proficiência em inglês  de um total de 88 países e territórios. Neste ranking, o Brasil 

encontra-se no 53º lugar e o seu índice de proficiência na língua foi considerado baixo. Nos 

dados consta que a América Latina é a única região do mundo que passou por um leve declínio 

na proficiência em inglês. Com esses dados, quis saber a opinião dos(as) coordenadores108(as) 

sobre as razões para esse declínio do Brasil em relação ao nível de proficiência em inglês.  

 

 Não consigo colocar posição plausível sobre isso, pois a amostragem Brasil é muito 

ampla e não possuo conhecimento sobre a mesma. (CA). 

 

Eu diria, por hipótese, que o Brasil e o México são países que não investem na 

educação formal de línguas estrangeiras no ensino básico, entre elas o inglês. Além 

                                                 
107 No original: Publishing according to the conventions and terms set by the center academic communities 

influences in no small way the representation of periphery knowledge. The publishing requirements, 

epistemological paradigms, and communicative conventions established by the center shape the knowledge that 

gets constructed through these journals. Such knowledge serves the interests of the center more than the periphery. 

The journals thereby disseminate partisan knowledge globally.  

 
108 Quando fiz a entrevista a coordenadora do PPGEFHC, essa pergunta não constou, em função disso não teremos 

a sua participação nesta questão. 

https://www.ef.com.br/epi/
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disso, na academia, há uma linha média de produção acadêmica que não “obriga” o 

pesquisador a fazer incursões e intercâmbios para se manter na profissão, havendo 

uma margem bastante ampla para o trabalho com o ensino de graduação e a pesquisa 

de alcance nacional. (C.PPGEC). 

Porque o ensino de inglês no Brasil ainda está engatinhando. O ensino dessa língua 

na escola pública, ou até mesmo particular, segue a lei vigente para esse ensino na 

Educação Básica, que determina mais gramática e pouca leitura, interpretação e  fala. 

De uma forma metafórica, inicia-se o ano ensinando o verbo to be e acaba-se com o 

to have, ou na linha do the book is on the table. Quem sabe no Ensino Médio, inicie-

se o there to be. (C.PECEM). 

 Nas declarações acima, um participante se eximiu a fazer comentários pela ampla 

dimensão da pesquisa, porém os demais informantes atribuem os baixos resultados nos níveis 

de proficiência linguística em inglês no Brasil ao sistema de ensino de línguas estrangeiras no 

país desde o ensino básico até o médio, bem como ao pouco incentivo de uso de línguas 

adicionais no ensino superior. Existem muitas pesquisas que tratam dessa problemática no 

ensino brasileiro. Cox e Assis-Peterson (2008), ao analisarem a história brasileira de ensino de 

inglês na escola pública, concluem que o ensino desse idioma tem sido um fracasso. Primeiro, 

não houve obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira durante 35 anos (de 1961 a 1996). 

Esse movimento só começou a ocorrer no final da década de 1970, quando houve um 

considerável crescimento de escolas de idiomas que procuravam atender a demanda das classes 

médias e altas, as quais disponibilizavam turmas pequenas e homogêneas quanto ao nível de 

domínio da língua e utilizavam método de ensino funcional e comunicativo. Porém, as escolas 

regulares não tiveram esse investimento e os cursos de Letras, por mais que tenha havido a 

vontade de implementação, tiveram dificuldade para reproduzir as condições ideais para que o 

ensino e a aprendizagem fossem efetivos. 

Por mais que a Constituição Federal garanta como princípio o acesso à educação e a 

universalização do Ensino Básico no Brasil, ela não regula a sua oferta. Esta função é exercida 

pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB/Lei nº 9.394/1996), que tem como premissa a 

descentralização das tarefas sobre a gestão dos sistemas de ensino entre as esferas de poder 

estadual e municipal, as quais têm autonomia para o desenvolvimento de suas políticas de 

educação baseadas nos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental para as Línguas 

Estrangeiras (PCNLE), que são diretrizes federais que orientam as secretarias estaduais e 

municipais com relação ao conteúdo a ser ofertado, os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCNEM) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). Nesses 

documentos voltados para o ensino de língua estrangeira, embora haja a tendência de ruptura 

com o modelo tradicional de ensino de língua, apontado muitas vezes como o principal 

responsável pelo fracasso do ensino de língua estrangeira(LE), são documentados, por vezes, 
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“desacreditados por aqueles a quem se destinam, professores do ensino fundamental e médio, 

mediante o argumento de serem herméticos, além de impositivos – “de cima pra baixo” –, não 

espelhando os anseios e a realidade da comunidade escolar” (COX; ASSIS-PETERSON, 2008, 

p. 34). Com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 14 de dezembro de 

2018,  o ensino de língua inglesa passa a ter uma nova diretriz, porque além de o inglês se tornar 

uma disciplina obrigatória a partir do 6º ano do ensino fundamental II, há uma defesa do ensino 

do inglês para a sua oralidade e para o seu uso, havendo um trabalho mais expressivo com as 

quatro habilidades linguísticas: falar, ouvir, ler, escrever, além de focar na dimensão 

intercultural. Porém, se trata de mais uma imposição “de cima para baixo” pois tira o direito de 

as comunidades escolares escolherem a LA que quer estudar com base nas suas vivências locais.  

 Somados a esses fatores, outros aspectos emperram o ensino de LA: baixos salários, 

desvalorização da profissão, ausência de tempo para estudo, baixo status da língua estrangeira 

na grade curricular, currículos de Letras conservadores, relação disfuncional entre teoria e 

prática, distância entre universidade e ensino básico e entre pesquisa e ensino etc. ( PESSOA, 

2013, p. 33), podendo se salvar as escolas de idiomas, por fazerem um trabalho diferenciado 

incluindo as quatro habilidades (ler, escrever, ouvir e falar) e turmas menores e menos 

heterogêneas, porém pouco acessíveis em função de a oferta demandar altos investimentos 

financeiros. Por toda essa realidade, as afirmações dos(as) coordenadores(as) a respeito do 

ensino de línguas estrangeiras convergem com a de pesquisadores da área. É preciso mudar o 

antagonismo entre o ensino de LA na rede pública de ensino e nas escolas de idiomas. Enquanto 

o primeiro não devolve à sociedade resultados promissores, o ensino de LA em centros de 

idiomas consegue mostrar resultados positivos em tempo menor. 

 A pergunta de número 5 do questionário trata da escrita de textos acadêmicos. Até 

aquele momento 42 pessoas haviam respondido o questionário para estudantes. Após apresentar 

os resultados da participação dos estudantes dos programas, mostrando a sua insatisfação em 

relação ao seu nível de proficiência de língua inglesa na escrita (66,7%  ou 28  participantes se 

declararam “insatisfeitos” ou “pouco satisfeitos” com o seu nível de proficiência, sendo que 31 

(73%) estudantes nunca publicaram artigos em inglês), perguntei-lhes a que se devia a 

dificuldade do pesquisador em ensino de ciências com a escrita acadêmica em inglês e 

como esse resultado reflete nos Programas de Pós-Graduação e na formação de novos 

pesquisadores.  

 

Essa dificuldade se deve à formação escolar e de ensino superior desses 

pesquisadores. Isso impacta de maneira que os resultados obtidos por esses 
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pesquisadores apenas são socializados em território nacional e não projetam suas 

ideias ao redor do mundo. (C-A). 

Não há na trajetória escolar da maioria dos nossos ingressantes a aprendizagem de 

outra língua. Poucos são aqueles que possuem um histórico de formação em escolas 

privadas de línguas ou são autodidatas ou valem-se dos instrumentos de educação a 

distância para aprender uma língua estrangeira. Em muitos casos, são estudantes 

oriundos da escola pública onde esse aprendizado é pouco explorado e, mesmo em 

escolas privadas, não é corriqueiro que estejam habilitados na leitura e  escrita em 

inglês. Parece-me que o interesse em fazer um mestrado, que se inicia durante o curso 

de graduação, é um elemento motivador para tal aprendizado e, a partir de então, 

iniciam-se os esforços nesse sentido. Para ingresso no nosso Programa, assim como 

em outros, há a exigência de leitura e interpretação de textos, podendo a prova ser 

respondida em Língua Portuguesa. Esse resultado reflete-se no esforço dobrado do 

discente para adquirir em curto espaço de tempo uma proficiência mínima para lidar 

com alguma produção acadêmica de língua inglesa; ou uma proficiência média para 

participar de algum intercâmbio ou oportunidade de estágio no exterior. No segundo 

caso, cursos de curta duração tem sido a alternativa para obter os índices necessários 

de proficiência. Evidentemente que o aprendizado aligeirado acarreta prejuízos, tanto 

do ponto de vista pessoal do discente, que sente-se cobrado a atender os requisitos, 

quanto do aproveitamento das oportunidades, visto que a pouca familiaridade com o 

idioma estrangeiro permite-lhe um aproveitamento parcial dos estudos (C. PPGEC). 

A dificuldade vem do fato de não se ter intimidade com essa língua. Se a pessoa 

estivesse acostumada desde pequena a conversar em inglês, a ler e interpretar, 

pensando em inglês, teria mais facilidade para escrever em inglês. Outro fato, mais 

ligado à área, seria o de que se tem muitos textos dessa área em espanhol e francês. 

Esse resultado reflete no fato de termos poucas publicações em inglês. Quando 

enviamos textos para revistas estrangeiras, por mais que o texto esteja bom e tenha 

passado por uma correção de inglês, geralmente vem com muitas correções. (C. 

PECEM/UEL). 

Eu acho que é a questão da nossa vivência com o inglês, não é? [...] Essa geração de 

pesquisadores não está satisfeita justamente porque, muitas vezes, não ficou atenta a 

essa questão da língua considerada a língua da ciência. Nesse sentido. Aí, a gente 

acaba se defrontando com algumas dificuldades.  Por exemplo: a questão da produção 

do texto, não é? [...] porque para a gente dominar uma língua, ela precisa fazer parte 

do nosso dia a dia. E aí, como a gente tem contato com ela via os textos e tal, mas a 

gente não dá aula em inglês, a gente não fala inglês na aula, a gente lê em inglês. 

Repare que se a gente for ver as habilidades, eu acho que o ler é o que as pessoas tiram 

mais de letra, a escrita, não muito, por que? Porque a gente escreve pouco: um e-mail, 

por exemplo.  A gente não escreve um texto em inglês ainda. Ou a gente escreve em 

Português ou a gente não escreve pensando em inglês. Isto é uma dificuldade também. 

(C. PPGEFHC). 

 

Dois coordenadores atribuíram o despreparo do estudante pesquisador para lidar com a 

escrita acadêmica em sua formação escolar, cujo ensino de LA não tem sido eficiente, a falta 

de oportunidade, tempo ou de condições financeiras para investir em cursos nos centros de 

idiomas e, até mesmo, a ausência de incentivo no ensino básico, visto que, como comentou  a 

coordenadora do PPGEC, na pós-graduação é que os estudantes despertam mais intensamente 

para o uso de LA. No que concerne às implicações da baixa proficiência linguística no idioma 

nos Programas em Ensino de Ciências e na formação de novos pesquisadores, a coordenadora 

do PECEM comenta sobre as produções acadêmicas, de conteúdos excelentes, que são 
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devolvidas por revistas internacionais, por não estarem conforme os padrões linguísticos 

adotados por esses periódicos. A coordenadora do PPGEFHC atribui essa falha à falta de 

familiaridade com a língua por seu pouco ou quase nenhum uso no dia-a-dia, que resulta em 

maiores dificuldades para a produção acadêmica no idioma. A coordenadora do PPGEC 

comenta sobre a dificuldade dos estudantes na pós-graduação que tentam, em pouco tempo, 

elevar a sua proficiência linguística para, ao menos, acompanhar as leituras de textos 

acadêmicos em cursos de curta duração, mas não conseguem dar conta das exigências 

relacionadas ao uso satisfatório da LA. A incompetência linguística no idioma “impacta de 

maneira que os resultados obtidos por esses pesquisadores apenas são socializados em território 

nacional e não projetam suas ideias ao redor do mundo”(C-A). 

O uso de língua inglesa por não nativos é bastante controverso, pois, por mais que 

muitos rejeitem a língua como forma de não reforçar a sua hegemonização e poder, veem-se 

confrontados a utilizá-la como língua global, pois como afirma a escritora Manuela Guilherme 

(2007, p. 74): 

As conotações do inglês são complexas. É a língua do imperialismo, do consumismo, 

do marketing, de Hollywood, das multinacionais, da guerra e da opressão, bem como 

das oportunidades, da ciência, dos movimentos sociais, processos de paz, dos direitos 

humanos e de intercâmbios interculturais. Você pode ser discriminado se você não 

usar o inglês e também se a tua habilidade com o uso do inglês padrão for inadequada, 

mas você também pode sofrer discriminação em alguns contextos nacionais se você 

usá-lo109.  

 

Contudo, não devemos ignorar esse fenômeno que envolve o conhecimento da língua 

na contemporaneidade. As elites profissionais cosmopolitas, por mais que queiram, não são 

donos dela, pois, como língua global, serve como ferramenta para cidadãos de todas as partes 

do mundo, principalmente dos países subdesenvolvidos e colonizados, que ecoam o seu grito 

de emancipação e luta no objetivo de serem respeitados e considerados, também, em suas 

próprias línguas. No que concerne aos Programas em Ensino de Ciências, é fato que as ciências 

naturais se comunicam mais em inglês (GORDIN, 2015), assim, a incompetência linguística 

por parte do estudante nesse idioma desfavorece os Programas da área no tocante à circulação 

do conhecimento científico em fronteiras internacionais, por mais que a publicação nacional 

seja de qualidade. Vale esforço por parte do pesquisador para que possa publicar na sua língua 

                                                 
109 No original: the connotations of English are complex. It is the language of imperialism, consumerism, 

marketing, Hollywood, multinationals, war and oppression as well as of opportunity, science, social movements, 

peace processes, human rights and intercultural exchanges. You may be discriminated against if you don’t use 

English, and also if your mastery of Standard English is thought inadequate, but you can also suffer discrimination 

in some national contexts if you do use it. 
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materna, em inglês e em todas as LA que puder, pois quanto mais publicações multilíngues, 

mais acesso à pesquisa por falantes de diferentes línguas. 

A pergunta de número 6 do questionário buscou saber o ponto de vista das coordenações 

a respeito do uso do inglês na comunicação oral, partindo de resultados do questionário 

aplicado aos estudantes, no qual 78,6% (33 pessoas) também se sentem insatisfeitos com a sua 

habilidade oral, principalmente para apresentar e discutir trabalhos em congressos 

internacionais. A partir desses dados, perguntei-lhes por que é tão difícil os pesquisadores da 

área se comunicarem em língua inglesa e quais medidas poderiam ser adotadas para 

reverter esse quadro.  

 

Falta de contato com a língua. Poucos mantêm a fluência necessária para se 

comunicarem em língua inglesa. Penso que um curso de conversação e escrita em 

língua inglesa no início da pós-graduação poderia amenizar o problema (C.PECEM). 

 

Parece que, de fato, a Língua Inglesa não faz parte da cultura escolar brasileira. Consta 

como um componente da matriz de disciplinas, mas não recebe importância suficiente 

para despertar as habilidades da escrita e oralidade. Além disso, somos um país 

continental, só há oportunidade efetiva de interação com falantes de língua inglesa 

quando se viaja para outros continentes. A globalização das redes sociais e das mídias 

também não requer muita proficiência em língua inglesa para a comunicação. Ainda 

que os brasileiros estejam em todas partes do mundo e seja um povo muito aberto a 

novas tendências, há muita desigualdade social e escassez de oportunidades para 

parcelas inteiras da sociedade. Políticas como o Ciência sem Fronteiras, por exemplo, 

fazem a diferença, mas precisam ser muito bem estruturadas para serem sustentáveis 

e darem retornos efetivos para o País. Sem políticas permanentes que efetivamente 

aproximem os brasileiros em fase escolar de realidades internacionais, é difícil obter 

um capital cultural deste tipo (C.PPGEC). 

 

É difícil, pois os mesmos nunca investiram em formação na língua inglesa e no 

progresso de suas carreiras, acabam se distanciando mais ainda desse investimento. 

Criação de cursos de writing, speaking e listening específicos para professores de 

programas de pós-graduação (C-A). 

 

Eu acho que poderia ter disciplinas que tivessem mais o inglês. Hoje a gente tem 

disciplinas que têm textos em espanhol, em inglês, tudo bem, a gente garante a leitura, 

a habilidade de ler, mas por que só discutir o texto em português? Por que não falar 

inglês? Por que não incentivar uma pergunta na língua do texto? Incentivar também 

que os alunos escrevam em inglês (PPGEFHC). 

 

 É certo que os(as) coordenadores(as) dos Programas não têm soluções para problemas 

que se perpetuam de geração em geração quanto ao domínio linguístico de comunicação oral 

em LA. A pergunta foi feita para eles buscando ouvir a sua opinião quanto a ações dos 

Programas no objetivo de elevar os resultados dos discentes na participação em eventos 

internacionais e para trazer uma reflexão nessa temática. Os(As) participantes apresentaram 

algumas sugestões de ações que podem melhorar os resultados, entre eles: oferta de curso de 

conversação e escrita em língua inglesa no início da pós-graduação para estudantes (PECEM); 
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criação de cursos de writing, speaking e listening específicos para professores de programas de 

pós-graduação; políticas permanentes que efetivamente aproximem os brasileiros em fase 

escolar de realidades internacionais (PPGEC); incluir mais o uso de inglês nas disciplinas da 

Pós-Graduação (PG) e discutir os textos em inglês nesses espaços.  

 A pergunta de número 7 buscou saber as diferenças na escrita de textos acadêmicos 

entre o pesquisador anglófono e o não anglófono. Sabemos que a familiaridade com o gênero 

acadêmico facilita a escrita, porém, há muitos autores que não têm os seus textos aprovados em 

periódicos internacionais por não imitarem a escrita anglófona. Os(as) coordenadores(as) 

comentam sobre os aspectos que envolvem a escrita acadêmica:  

A primeira vantagem que vejo é a condição de leitura em Língua Inglesa. Quem lê em 

inglês tem muito mais facilidade de se comunicar por escrito nesta língua. Até porque 

para publicar um artigo em inglês em um periódico sério e bem qualificado é 

necessário ter algo para dizer a um público internacional, é preciso conhecer e 

compreender suas referências. A segunda vantagem é poder escrever diretamente em 

inglês. A tradução é um processo complexo e muitas vezes é motivo de recusa de 

artigos em periódicos qualificados. A familiaridade com a língua sem dúvida contribui 

bastante para uma melhor redação nesta língua. (C.PPGEC) 

Sim, o domínio do inglês abre portas para diferentes bases de dados, interação com 

softwares e fontes informativas além de possibilitar interação com pesquisadores de 

outros países para elaboração de projetos e outros. (CA). 

Sim, o pesquisador anglófono teria mais oportunidades e se sentiria mais à vontade 

para falar em público e escrever (C.PECEM). 

Justamente isso. O nativo sabe a especificidade da língua, ele sabe o gênero de 

discurso para cada narrativa. Veja que a gente sempre faz o exercício de pensar em 

nossa língua para depois traduzir, e pensar em inglês é diferente. Veja que em inglês 

as frases são mais curtas, diretas, totalmente diferente do português que a gente floreia 

mais, a gente argumenta mais, a gente demora muito mais para fazer um argumento. 

Então eu acho que, justamente a dificuldade daquele que não é nativo, é saber essas 

nuances da língua que só sabe vivendo essa língua, falando, escrevendo, se 

comportando, participando da comunidade. [...] Eu acho que o nativo tem aquela 

língua, usa ela o tempo todo, tal, ele tem essa capacidade de saber (C. PPGEFHC). 

Dois informantes responderam à pergunta apontando algumas diferenças entre o escritor 

anglófono e o não anglófono. Entre elas, a coordenadora do PECEM destacou as oportunidades 

em maior escala para o escritor anglófono e maior segurança para falar em público na língua 

nativa. Os motivos dessa autonomia no uso da língua são enfatizados  pela coordenadora do 

PPGEFHC, a qual menciona o fato de o nativo viver na cultura da língua, que possibilitaria 

“saber um pouco mais os detalhes do que pode ser usado ou não” em um texto acadêmico no 

idioma, bem como aponta as diferenças na escrita acadêmica quanto a paragrafação e forma de 

argumentação.  

A coordenadora do PPGEC, em sua resposta à pergunta, foca na necessidade de escrever 

com qualidade para alcançar o público internacional, sendo necessário, para isso, familiaridade 

com a leitura e a escrita de textos diretamente em inglês, evitando traduções. Outra coordenação 
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ressaltou a importância desse conhecimento para o acesso a “diferentes bases de dados, 

interação com softwares e fontes informativas, além de possibilitar interação com 

pesquisadores de outros países para elaboração de projetos” (C.A).  

No debate sobre a questão da escrita acadêmica em inglês, Kumaravadivelu (2016, p. 

76) questiona o estado de subalternização dos autores não anglófonos, os quais o autor chama 

de “intelectuais subalternos”, por serem estes “coagidos” a usar a língua hegemônica para se 

fazerem apresentar, e também questiona por que o discurso do falante não é respeitado como 

deveria. Como afirma Phillipson (2012), o imperialismo linguístico permanece “vivo e 

seguindo em frente110”, avançando, ganhando espaço. Kumaravadivelu (2016, p. 72) critica a 

hegemonia cultural na qual as “potências políticas, culturais e linguísticas mantêm sua agressiva 

dominação e expansão quando exercem poder de maneira abstrata e invisível, não abertamente 

ligada a um indivíduo ou grupo de indivíduos”111. Essa realidade se reflete nos materiais 

curriculares, nos testes padronizados de avaliação de proficiência linguística,  nos métodos de 

ensino de línguas, enfim, “é principalmente através de métodos baseados em centros e materiais 

produzidos no centro que a marginalidade da maioria é gerenciada e mantida” (p. 73).  Quando 

o autor fala do “centro”, refere-se aos países hegemônicos que têm a sua língua como um 

produto importante para impulsionar a estrutura hegemônica de poder que mantém sobre países 

subdesenvolvidos.  

 

4.2.3 Testes de proficiência aplicados nos programas 

 

A questão impositiva dos testes de proficiência internacionais é um fator determinante 

na inclusão ou exclusão de estudantes em muitos Programas de Pós-Graduação nacionais e em 

projetos em parcerias internacionais entre instituições de ensino superior e submetidos aos 

órgãos brasileiros de fomento à pesquisa. No entanto, há Programas que, além de aceitar 

certificados de comprovação de proficiência linguística nos padrões internacionais, oferecem 

testes de habilidade em leitura instrumental como uma das etapas do processo seletivo, cujo 

objetivo principal é conhecer a competência dos candidatos na leitura de textos acadêmicos, já 

que supostamente terão maior acesso a textos publicados em LAs. Por esta razão, perguntei na 

                                                 
110 Expressão idiomática, no original: alive and kicking. 
111 No original: dominant political, cultural, and linguistic forces maintain their aggressive domination and 

expansion by exercising power in an abstract and invisible manner, not openly attached to any one individual or 

a group of individual. 
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questão 8, a forma como a proficiência linguística dos estudantes é cobrada pelos 

programas de pós-graduação participantes desta pesquisa, e se os programa aplicam testes 

de proficiência, Também quis saber a(s) quais seriam as línguas estrangeiras cobradas no 

processo seletivo e qual (quais) seria (m) a(s) razão(ões) dessa escolha. 

O Inglês não é requisito para ser selecionado no Programa (nome do Programa), 

porém antes de qualificar o trabalho, o doutorando tem que comprovar proficiência 

em inglês via certificados de instituições públicas, TOEFL e Cambridge. O Programa 

em si não oferta exame de proficiência, o mesmo é feito pelo (nome do centro de 

línguas estrangeiras) da (nome da universidade) (CA). 

 

Para o mestrado, ao fazer a seleção, o candidato faz uma prova escrita de línguas 

(podendo optar entre inglês ou francês) que não é eliminatória. Para o doutorado, o 

candidato faz uma prova escrita de línguas (inglês, francês ou espanhol, desde que 

seja diferente da realizada no mestrado) que não é eliminatória.  Caso não tire acima 

de sete na prova, o candidato deve solicitar a proficiência em línguas que constará de 

uma avaliação aplicada pelo próprio orientador (C. PECEM/UEL). 

 

O PPGEC sempre incluiu testes de proficiência nos processos seletivos de mestrado 

e doutorado. Para o mestrado é exigida a aprovação em um teste de Inglês ou 

Espanhol. No doutorado, em duas línguas, que podem ser Inglês, Espanhol e Francês. 

Para aproveitamento do teste feito no mestrado ou em outra escola certificada é 

necessário atender ao prazo máximo de 2 anos de concluído. 

Os testes geralmente são constituídos de questões abertas de interpretação e 

compreensão de textos e as respostas são oferecidas em português. 

A opção por essas línguas vem da tradição do Programa e de certa forma da própria 

área. Há alguns referenciais importantes em alemão, por exemplo, mas são bem menos 

procurados e não haveria no próprio Programa quem tivesse proficiência nessa língua. 

Geralmente, os testes são elaborados pela própria comissão de seleção do Programa e 

corrigidos por professores do Programa que têm proficiência. Atualmente, nesta 

última gestão, tivemos três seleções com a participação de professores das Áreas de 

Inglês e Espanhol do departamento de Letras da universidade nas comissões. Esse é 

um movimento para progressivamente tornarmos nossos testes de língua estrangeira 

mais adequados às necessidades do Programa (C. PPGEC/UFRPE). 

 

O inglês sempre foi pedido, mas, por exemplo, ele tem algum autor que explore o 

espanhol, o francês, o italiano, então pedia antes de acordo com a língua. Aos poucos, 

a gente foi vendo que a maioria dos textos das outras línguas tinham também em 

inglês. Então, pedimos essa habilidade, domínio da língua inglesa. (C.PPGEFHC) 

 

 Como consta nos relatos acima, cada Programa participante tem a sua forma de cobrar 

a proficiência linguística dos estudantes em LA. Nos três primeiros relatos, a habilidade 

linguística em LA é de caráter classificatório. Dessa forma, espera-se que o estudante ateste a 

sua competência linguística em LA antes da qualificação de seus estudos. O inglês é um dos 

idiomas solicitados em todos os Programas. Apenas o PPGEFHC exige a proficiência 

linguística em inglês como um dos pré-requisitos obrigatórios do processo seletivo do 

Programa. Quanto aos tipos de testes exigidos pelos Programas, todos são flexíveis, podendo 

ser nos padrões internacionais, como TOEFL, IELTS, ou atendendo a necessidades específicas 

dos Programas através de exames de leitura instrumental. 
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 É certo que se deve esperar do(a) pesquisador(a) em ensino de Ciências competência 

linguística em outras línguas, afinal, ele ou ela é formador de opinião e deve estar preparado(a) 

para argumentar o que pensa na sua língua, mas também em LA. Na questão seguinte, as 

coordenações  ofereceram maiores detalhes sobre os testes de LA aplicados em seus Programas. 

A pergunta de número 9 quis saber quais habilidades (leitura, escrita, escuta, comunicação 

oral) são exigidas nos testes aplicados ou aceitos pelo Programa e qual seria a exigência do 

programa quanto ao nível de proficiência (muito alta, alta, moderada, baixa, muito baixa). A 

questão também buscou saber qual (quais) forma(s) de comprovação da  proficiência o 

programa aceita e como o(a) coordenador(a) avalia o instrumento de avaliação de 

proficiência da Pós-Graduação. 

No momento basicamente é a habilidade moderada de leitura e escrita. Acredito que 

isso possa ser reavaliado para alta (habilidade) considerando speaking e listening. 

(CA) 

 

As habilidades exigidas são apenas leitura e compreensão de textos. O nível de 

proficiência exigido, portanto, é baixo. Durante o processo de seleção, a nota do teste 

de língua estrangeira é classificatória, então, não tem o propósito de excluir um 

candidato que não apresenta ótimo desempenho. Caso esse candidato ao final do 

processo seja aprovado, ele tem ainda mais duas chances de realizar o teste no próprio 

Programa durante seu curso.  

Na situação de comprovar proficiência feita fora do Programa, aceita-se declaração 

de aprovação com nota proveniente de outro PPG equivalente ao nosso ou aprovação 

por instituições certificadas, sempre atendendo ao prazo máximo de 2 anos. 

(C.PPGEC) 

 

Somente escrita e interpretação de textos. O nível, a meu ver, é baixo. O candidato 

deve obrigatoriamente fazer a prova de línguas. Quanto ao instrumento, penso ser 

insuficiente (C.PECEM). 

 

 Nas declarações acima, constata-se que a principal proficiência requerida nos testes 

aplicados pelos Programas é a leitura e a compreensão de textos. A escrita foi também citada 

por duas coordenações. Esses testes de conhecimento de línguas para fins específicos atendem 

à demanda dos Programas, os quais usam línguas adicionais em textos acadêmicos para fins de 

expansão da comunicação científica. Nesse objetivo, alguns Programas permitem o uso de 

dicionários em algum momento dos testes de proficiência, bem como oferecem mais de uma 

oportunidade de comprovação de proficiência linguística em LA. Para eles, importa que o 

estudante não se prive da oportunidade de pesquisar o que lhe chamou atenção naquela área, 

sendo a LA vista como uma ferramenta que lhe dará condições de ampliar as fontes de sua 

pesquisa e não uma barreira que impede a sua matrícula no Programa. Apenas o PPGEFHC 

requer a proficiência em inglês comprovada como uma das etapas do processo seletivo, sendo 

que sem essa comprovação o(a) candidato(a) não pode se matricular, mesmo que tenha sido 

aprovado(a) nas demais etapas.  Em entrevista, a coordenadora Andreia explicou que o 
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Programa deixou de aplicar os testes por seus professores não dominarem a língua inglesa e 

não terem formação para assumir essa responsabilidade, achando melhor o candidato 

comprovar a sua competência linguística via órgãos competentes, como o Instituto de Letras ou 

através de testes de comprovação internacional ou nacional de proficiência linguística em 

inglês. Quanto à oferta única de inglês como LA, a justificativa da coordenadora se encontra na 

força hegemônica da língua nas pesquisas, concentrando muitos estudos na área de Ensino de 

Ciências. Esse posicionamento será discutido na análise do grupo focal no tópico 4.3. 

 Sobre a avaliação dos testes de leitura instrumental aplicados pelos Programas, os(as) 

coordenadores(as) consideram insuficientes para testar a proficiência linguística na LA nas 

quatro habilidades, mas estes coadunam com as especificidades do Programa na compreensão 

leitora em LA, atendendo ao objetivo do Programa. Essas questões são de difícil debate, pois 

envolvem a complexidade de lidar com o sujeito pesquisador, o qual deve estar melhor 

preparado linguisticamente em LA para poder ter direito de escolha na divulgação de suas 

pesquisas em outros idiomas, se considerar importante, bem como poder estabelecer parcerias 

com pesquisadores de outros países. Certamente, ser proficiente apenas na compreensão leitora 

em outras línguas não é suficiente para o pesquisador, embora atenda às especificidades dos 

Programas nessa habilidade. É necessário um mergulho linguístico no maior número possível 

de idiomas, pois, assim, maiores parcerias podem ser estabelecidas, os pesquisadores terão 

acesso ao conhecimento em línguas diversas e as periferias se sentirão mais fortes para debater 

os discursos hegemônicos, e não reforçá-los, através de pesquisas de qualidade que empoderem 

os pesquisadores e as suas pesquisas  em educação, cultura, ensino de Ciências, políticas 

inclusivas, políticas linguísticas, entre outros temas que devem envolver a formação de 

pesquisadores conscientes de seu papel transformador na sociedade.  

 

4.2.4  Os desafios da internacionalização dos Programas de Pós-Graduação em relação ao 

uso de inglês como língua franca na divulgação do conhecimento científico. 

 

Na questão número 10, perguntei sobre os desafios da internacionalização dos 

Programas de Pós-Graduação em relação ao uso de inglês como língua franca na divulgação do 

conhecimento científico. Nas respostas dos informantes, percebe-se que são muitos os desafios 

para o domínio de uma LA forte, como o inglês, cuja hegemonia não há como negar, embora 

possa ser debatida.  
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O PPGEC tem inúmeros desafios. É necessário rever a forma de avaliar a proficiência 

dos nossos ingressantes, especialmente em nível de doutorado. Mas isso não significa, 

a meu ver, torná-la mais rígida e exclusiva. Há que se ponderar a origem e as 

condições de nossos candidatos que ainda são, em maioria, professores atuantes na 

educação básica e superior. Contudo, é preciso induzir a uma maior dedicação e 

atenção ao desenvolvimento de habilidades em uma língua estrangeira. Além disso, 

temos o desafio da própria internacionalização, que passa pela disputa de recursos 

financeiros na instituição e junto às agências de fomento. Sem recursos financeiros, 

bolsas para visitantes e bolsas para formação de discentes e docentes fora do país, não 

se faz internacionalização. Por fim, temos o desafio de mobilizar a comunidade do 

PPGEC para a importância e relevância da pesquisa que produzimos e das 

contribuições que somos capazes de dar em instâncias internacionais. Esse é um 

elemento de formação que requer esforço e tempo. (C. PPGEC) 

 

Como os PPG é uma amostra muito grande e só tenho conhecimento do (nome do 

programa), não posso fornecer resposta satisfatória a essa questão. (C.A)  

 

Que os estudantes produzam em inglês e participem mais de eventos no exterior. Além 

disso, a participação em doutorados sanduíches é importante para o Programa. Já 

perdemos candidatos para bolsas de doutorado sanduíche pela falta de proficiência em 

inglês(C. PECEM) 

 

Eu acho que o desafio é que os professores possam publicar em inglês, possam se 

comunicar em inglês, e pra isso a gente precisa incorporar o inglês no dia-a-dia do 

programa. Eu acho que o maior desafio nosso é esse, porque as disciplinas, como falei 

anteriormente, eles têm as disciplinas com textos em inglês, mas não exigem falar, 

nem escrever. (C. PPGEFHC) 

 

 Produzir conhecimento é um grande desafio para o pesquisador que se vê rodeado de 

novidades em todas as áreas do conhecimento epistêmico. Produzir em língua estrangeira torna 

o desafio ainda maior, por razões citadas no tópico anterior, o qual destaca as diferenças entre 

o escritor anglófono e o não anglófono; pela deficiência no ensino de língua estrangeira no 

Brasil na educação básica; pelo pouco incentivo ao bilinguismo ou multilinguismo nos espaços 

educativos do Brasil; por ser a proficiência em LA adquirida mais pelo esforço individual de 

seus falantes, muitos dos quais investem seu tempo, recursos financeiros altos em cursos de 

idiomas, ou procuram as redes sociais para suprir as suas demandas, para obterem o suporte 

necessário à aprendizagem em idiomas.  

Entre os desafios mais citados pelas coordenações, ressalto a cobrança por publicações 

em periódicos internacionais de qualidade, os quais, muitas vezes, exigem textos em LA. 

Porém, o fato de o texto estar em inglês, por exemplo, não garante a sua importância em 

territórios estranhos, é preciso qualidade na produção escrita e conteúdo de grande relevância. 

Vale, por parte dos Programas, todos os esforços para envolver o estudante em estudos bilíngues 

e, se possível, multilíngues envolvendo maior número de estudantes. A sugestão da 

coordenadora do PPGEC é bastante viável, no sentido de motivar o estudante a ser um 

pesquisador em muitas línguas. As motivações através de editais das agências de fomento com 

bolsas para estudantes da graduação em instâncias estrangeiras também foram citadas por essas 
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coordenações. Entre os desafios citados, o que achei mais relevante é “de mobilizar a 

comunidade do PPGEC para a importância e relevância da pesquisa que produzimos e das 

contribuições que somos capazes de dar em instâncias internacionais”  

Além dos desafios citados pelas coordenações, há de se considerar a relação de 

subalternidade que se estabelece do dominante para com o dominado, fazendo-se necessária a 

consciência crítica do subordinado para lidar com a hegemonia linguística, cultural, política, 

econômica que vem dos países centrais. Kumaravadivelu (2016, p. 76-77) faz uma distinção 

entre intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos para lidar com a questão do dominante e 

do dominado. Para o autor, os “intelectuais tradicionais trabalham dentro dos limites das 

instituições da ordem hegemônica existente e se interessam superficialmente  em elevar os 

membros menos afortunados das comunidades subalternas112”, já os intelectuais orgânicos são 

aqueles que estão “profundamente conectados e lutam para que haja transformação fundamental 

nas comunidades subalternas113”, e é este intelectual que este estudo defende, aquele que 

conhece a situação histórica de subalternidade dos países não hegemônicos e vai em 

contraposição com ideias e práticas que potencializam e transformam as comunidades 

subalternas. 

 

4.2.4.1 Ações dos programas para melhorar os resultados de proficiência de língua inglesa dos 

discentes e para vencer os desafios da internacionalização 

  

 As instituições de ensino superior se movimentam para melhorar os resultados de 

proficiência em LA. Os PPG traçam metas e buscam resultados nesse sentido, como consta nos 

registros abaixo: 

 

A Universidade Estadual de Londrina tem propiciado aos pós-graduandos minicursos 

e cursos de inglês gratuitos ou a preços acessíveis. Esses cursos vão desde conversação 

e preparação para o TOEFL até a redação de abstracts e tira dúvidas de texto já escrito. 

O Programa incentiva os discentes e docentes a manterem intercâmbios com  

instituições de ensino superior no exterior.(C. PECEM/UEL) 

 

Disciplinas em inglês. Oferta mais intensiva de leituras em inglês. Interação com 

grupos pesquisa de língua inglesa (C.A) 

 

O PPGEC está passando desde 2016 por um processo de revisão geral. Passamos pela 

estruturação da documentação e secretaria; revisão dos processos de 

recredenciamento e credenciamento de novos docentes; estamos trabalhando na 

consolidação de um novo regimento interno, na revisão da proposta pedagógica [...]. 

                                                 
112 No original: traditional intellectuals work within the confines of the institutions of the existing hegemonic order 

and are only superficially interested in uplifting the less fortunate members of the subaltern communities 
113 No original: deeply connected to, and strive for, the fundamental transformation of subaltern communities. 
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Entre os aspectos da internacionalização que estamos investindo, está a estruturação 

de um processo seletivo em que a proficiência seja avaliada e acompanhada pelo 

Núcleo de Idiomas da IES; o incentivo a parcerias para cotutela (temos já duas 

concluídas com a Universidade de Lyon); manutenção do fluxo de estágios no exterior 

no âmbito do PDSE; e de participação em editais para professores visitantes 

estrangeiros.(PPGEC) 

O que a gente tem feito é o seguinte: a gente tem trazido pesquisadores. Por exemplo, 

tem um professor visitante aqui, o Lucca Tadeu que está ministrando uma disciplina 

de ”Academic Writing”, ministrou o semestre passado. Temos mais de 150 alunos, só 

2 ou 3 fizeram, mas esse semestre ele novamente ofertou. É uma disciplina que é 

totalmente ministrada em inglês. (C. PPGEFHC) 

 

 Nos depoimentos dos informantes percebe-se grande interesse das instituições em 

potencializar as oportunidades dos estudantes na aprendizagem de LA. As ações envolvem a 

oferta de  cursos gratuitos de línguas, inclusão de disciplinas ministradas em inglês no currículo, 

interação com grupos de pesquisa na LI, atualização do projeto político da instituição, parcerias 

para cotutelas, participação de professores visitantes estrangeiros nas instituições, oferecendo 

disciplinas, workshops, palestras, oferta de disciplinas relacionadas à escrita acadêmica, 

intercâmbios, entre outras ações.  

 Nos relatos, não restam dúvidas de que os PPG investem na vida acadêmica de seus 

estudantes no sentido de torná-los cidadãos universais, sendo o incentivo à proficiência 

linguística em LA um caminho necessário para esse fim. Este estudo foca no conhecimento de  

língua inglesa por ser o idioma de maior abrangência na divulgação do conhecimento científico, 

porém entende  a importância  de o pesquisador se relacionar bem com o maior número de 

idiomas possível, pois, embora seja difícil ou talvez impossível alcançar os ideais da 

democracia moderna no que refere à igualdade de condições sociais e de empoderamento 

individual, a proficiência linguística em vários idiomas dá mais liberdade ao(à) pesquisador(a) 

para escolher a língua que servirá de ponte na divulgação do conhecimento por ele(a) 

produzido. 

 A internacionalização da ciência requer maior abrangência do conhecimento em todas 

as partes do mundo. Como pesquisadores(as) da lusofonia, queremos os nossos textos nas 

esferas local, nacional e transnacional. Manuela Guilherme (2019) usa o termo “línguas 

glocais” para apresentar uma visão decolonial do uso de línguas. Para a autora, 

Isso significa não apenas deixar o colonialismo político para trás, em direção a um 

governo pós-colonial, mas também desfazer a supremacia do patrimônio epistêmico 

colonial, endossando a criatividade da mestiçagem como igualmente legitima, bem 

como revitalizando o que ficou do epistemicídio colonial, termo usado por Souza 

Santos (2014, p. 92) para nomear o “assassinato do conhecimento”114. 

                                                 
114 No original: This means not only leaving political colonialism behind, but also undoing the supremacy of the 

colonial epistemic heritage, by endorsing the creativeness of mestizage as equally legitimate, as well as by 
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 Muito conhecimento ainda não alcançou outras fronteiras, por controle dos países 

hegemônicos no que se refere aos padrões linguísticos e à busca por atender a interesses que 

atraem a ciência internacional  através de experiências científicas de grande impacto. Por conta 

desse imperialismo científico, experiências locais que contribuíram significativamente para 

trazer mudanças positivas na educação, por exemplo, são, por vezes, ignoradas. Guilherme 

(2019), mais uma vez, usa o termo “glocais” para as experiências locais que são, de alguma 

forma, globais, porque, ao atenderem a especificidades de um grupo em determinado local, 

envolvem sujeitos universais e podem contribuir em instâncias mais amplas. 

 Pelos relatos dos(as) coordenadores(as) concluímos que há ainda um grande caminho a 

percorrer para que os resultados em proficiência linguística em LA sejam melhores. A língua 

inglesa é reconhecida como importante e necessária para que os(as) pesquisadores(as) sintam-

se mais preparados(as) para os desafios da internacionalização da ciência que tem o inglês como 

língua de maior difusão do conhecimento, mas outras línguas também são valorizadas nos 

Programas.  

É preciso investir em políticas linguísticas que fortaleçam o conhecimento de LAs em 

uma perspectiva cultural crítica, que não engrandeça ou fortaleça o imperialismo linguístico 

dos países hegemônicos, mas que seja ponte de via dupla, onde os saberes vão e vêm dos dois 

lados em parcerias que rejeitam a subalternidade através de pesquisas e pesquisadores(as) 

empoderados(as) e conscientes de seu lugar no mundo. Os PPG estão investindo na formação 

de novos(as) pesquisadores(as) e entendendo os desafios da pesquisa na contemporaneidade 

como necessários para o crescimento local, global e transnacional. 

4.3 UM OLHAR DE ESTUDANTES DO PPGEFHC SOBRE O INGLÊS COMO 

LÍNGUA DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: GRUPO FOCAL 

 

São muitos os olhares e as reações dos estudantes de pós-graduação em torno do uso do 

inglês como língua privilegiada da comunicação científica. A meta principal deste trabalho 

investigativo é, conforme já comentado no capítulo introdutório, identificar e descrever se e 

como estudantes de programas de pós-graduação em ensino de ciências reconhecem o inglês 

como língua da comunicação científica e o que dizem a respeito do tema.  

                                                 
revitalizing the remains of the colonial “epistemicide”, the term used by Sousa Santos to name “the murder of 

knowledge”(2014:92) 
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Neste capítulo, farei um estudo específico do objetivo da pesquisa no Programa de Pós-

Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências (PPGEFHC), tomando como 

instrumentos de geração de dados um grupo focal composto por estudantes do Programa, uma 

entrevista com a coordenadora do programa e um questionário aberto com um dos fundadores 

do programa e pró-reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, que sedia o 

programa, o professor Olival Freire Junior.  

Como este estudo envolve a relação de estudantes de Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ensino de Ciências com a pesquisa em língua inglesa e a divulgação do 

conhecimento científico e por verificar nas respostas ao questionário um número inexpressivo 

de estudantes que publicaram textos no referido idioma, selecionei, para esta etapa, estudantes 

do PPGEFHC para conversarmos a esse respeito. Os alunos selecionados deveriam ter 

experiência com a publicação de textos em inglês, visando entender a perspectiva deles sobre 

o tema. 

Do total de 39 estudantes do PPGEFHC que responderam ao questionário, 8 afirmaram 

que tinham publicações de artigos ou outras modalidades de publicações em língua inglesa. 

Todos esses 8 estudantes nessa condição foram convidados a participar do grupo focal, porém, 

o fato de precisar contar com a disponibilidade dos participantes em um mesmo dia e horário 

dificultou a participação de todos, perfazendo o total de 4 participantes. A escolha por este 

Programa é em função de ser bem avaliado pela CAPES115, com nota 5 na avaliação quadrienal 

publicada na Plataforma Sucupira no mês de setembro de 2017 e conceito “Muito Bom” em 

quase todos os critérios de avaliação. O Programa obteve destaque e nota máxima em relação 

à Produção Intelectual, incluindo-se entre os 10 mais produtivos do Brasil, principalmente por 

produções de grande impacto em periódicos de Qualis A1 e A2 e pelo incremento de 60% na 

produção em artigos A1-A2 entre a avaliação trienal de 2013 (48 pontos/Docente 

Permanente(DP)/ano) e a avaliação quadrienal de 2017 (78 pontos/DP/ano), além da produção 

robusta de livros. 

O grupo focal aconteceu no dia 28 de maio de 2019 na sala de reuniões do IFBA, campus 

Eunápolis, e foi feita através de web conferência com o uso da plataforma da RNP116 Brasil e 

                                                 
115 A avaliação da CAPES concernente ao  Programa PPGEFHC encontram-se na Plataforma Sucupira e no sitio 

do Programa disponíveis  em : 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_pro

grama=28001010040P4> e  <https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/avaliacao_-

_ensino_filosofia_e_historia_das_ciencias.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2019. 
116 RNP é a plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa disponibilizada às instituições de ensino com o 

objetivo de promover o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação através do site 

<https://www.rnp.br/es/node/625.>.  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28001010040P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28001010040P4
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/avaliacao_-_ensino_filosofia_e_historia_das_ciencias.pdf
https://ppgefhc.ufba.br/sites/ppgefhc.ufba.br/files/avaliacao_-_ensino_filosofia_e_historia_das_ciencias.pdf
https://www.rnp.br/es/node/625
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teve duração de aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Embora o número de participantes 

tenha sido reduzido, a discussão da temática em grupo foi bastante significativa e trouxe muitas 

reflexões acerca do uso do inglês na comunicação científica no contexto atual. Na reunião, 

os(as) participantes puderam expressar livremente as suas considerações sobre a temática, 

analisando de forma crítica os desafios de produzirem relatos de pesquisa em língua inglesa no 

contexto acadêmico e as suas impressões acerca da hegemonia da língua inglesa nesse 

ambiente.   

 Vale destacar que a interpretação dos dados e a reflexão feita por mim a partir das 

respostas obtidas nessa conversa em grupo é apenas uma das possibilidades de leitura. Como 

tudo o que fazemos envolve o nosso olhar carregado do referencial teórico e de crenças, 

certamente as interpretações, que buscamos realizar com rigorosidade, não são neutras. 

Portanto, este trabalho de pesquisa está sujeito a outras possíveis análises, bem como 

questionamentos e contestações. 

 

4.3.1 Os(As) participantes 

 

Como já afirmado anteriormente, o professor Dr. Olival Freire Junior, credenciado 

como professor permanente junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e 

História das Ciências da UFBA-UEFS, é um dos participantes desta pesquisa. Foi convidado 

por ser um dos fundadores e primeiro coordenador do PPGEFHC e por ser Pró-Reitor de 

Pesquisa, Criação e Inovação e também de Pós-Graduação da UFBA (2014-2018, 2019-). 

Também faz parte deste grupo a professora Dr.ª Andréia Maria Pereira de Oliveira, atual 

coordenadora do PPGEFHC (2018-2020) e da turma especial de Doutorado Interinstitucional 

(DINTER/CAPES) mantida pelo referido Programa, em convênio com o Instituto Federal da 

Bahia, no período 2015-2019, do qual faço parte. Também tivemos o grupo focal, que muito 

contribuiu para esta pesquisa. Consegui o consentimento de 5 estudantes do PPGEFHC, porém 

um deles não teve disponibilidade na data agendada, de forma que o grupo focal aconteceu com 

4 participantes e eu, como moderadora. Foram 3 participantes do sexo masculino e uma do sexo 

feminino, com faixa etária entre 30 e 36 anos. Três residem em Salvador e um mora em Ilhéus. 

Três são alunos de doutorado e um cursa mestrado.  Abaixo, irei detalhar o perfil desses(as) 

participantes117. 

                                                 
117 Os participantes do grupo focal serão identificados aqui com o código EP, significando Estudante Pesquisador.  
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O participante 1(EP1) é colombiano, da cidade de Bogotá, 31 anos de idade, residente 

em Salvador, biólogo e mestre pelo PPGEFHC, e faz duplo doutorado: no Brasil, cursa o 

segundo ano do doutorado no PPGEFHC, é orientando da professora Dr.ª Geilza Batista e 

recebe bolsa de estudo, mas também cursa, à distância, doutorado em Educação na Colômbia, 

no qual tem como orientadora a professora Dr.ª Adélia Molina. O seu projeto de tese se intitula 

“Etnoecologia, formação de professores de ciências, letramento ecológico e o desenvolvimento 

do perfil sensível culturalmente nas comunidades de Retiro e do município de Coração de 

Maria”. Ele desenvolve pesquisa etnobiológica e etnoecológica envolvendo professores e 

monitores de 2 escolas estaduais das comunidades envolvidas visando traçar o desenvolvimento 

do perfil do ensino de ciências sensível à diversidade cultural aplicando o modelo de Design 

Research (Pesquisa de Desenvolvimento) para desenvolver recursos didáticos a partir de um 

diálogo intercultural no ensino de ciências nessas comunidades.  

 O participante 2 (EP2) tem 36 anos, é professor de matemática, reside em Salvador, é 

estudante de mestrado em fase de conclusão e trabalha na linha da didática das ciências, com 

pesquisa voltada à sua área de atuação. O título de seu projeto de tese é: “Uma proposta para o 

logos das praxeologias referentes ao ensino nas séries iniciais, considerando o aspecto decimal 

da numeração”, tendo como orientador o professor Dr. Luís Márcio Santos Farias. 

O participante 3 (EP3) tem 30 anos de idade, é físico, reside em Itabuna, tem mestrado 

em Física, trabalha na rede federal de ensino técnico e tecnológico e estava em fase de conclusão 

do doutorado no Programa, desenvolvendo pesquisa em educação profissional. O seu projeto 

de tese tem como título: “A Física no Ensino Médio Integrado: Dimensões Curriculares e 

Concepções Docentes”. Em sua pesquisa sobre o currículo de Física na Educação Profissional, 

ele faz uma proposição teórica para o currículo em uma perspectiva para o trabalhador. A sua 

orientadora foi a professora Maria Cristina Penido. No atual momento, a sua tese já foi 

defendida e aprovada. 

Pude contar, ainda, com a participante 4 (EP4), que tem 30 anos de idade, é bióloga, 

mestra em Educação e trabalha com a ética na ciência e alterização, cujo trabalho final de tese 

foi recentemente defendido e aprovado com o título “Princípios de Design para o Ensino de 

Biologia Celular: Pensamento Crítico e Ação Sociopolítica Inspirados no Caso de Henrietta 

Lacks”, na qual discute o racismo, o sexismo e a aproximação de classes nesse processo. A 

participante foi orientanda da professora Dr.ª Rosiléia Almeida e ainda estava em fase de 

conclusão de sua pesquisa quando respondeu o questionário, anterior ao grupo focal. 

As perguntas do grupo focal foram formuladas de forma a levar os(as) participantes a 

discorrerem o mais livremente possível sobre suas relações com a língua inglesa no contexto 
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acadêmico, para além da comunicação cientifica nacional.  As perguntas das entrevistas com a 

coordenadora do programa PPGEFHC e o pró-reitor não seguem a mesma ordem do grupo 

focal, mas têm igual objetivo.  

A seguir, transcreverei trechos das falas desses(as) participantes de acordo com os 

tópicos que busquei destacar em nossa conversa no grupo focal, fazendo a triangulação dos 

dados com as respostas da coordenadora do Programa e do pró-reitor da  UFBA.  A transcrição 

das falas na análise de dados não corresponde, necessariamente, à ordem das falas na conversa, 

por se tratar da participação espontânea dos(as) convidados(as). À medida que discuto as falas 

dos(as) participantes, trago as concepções da coordenadora do Programa, expressas durante 

uma entrevista presencial, e do pró-reitor do Programa, obtidas através de questionário aberto, 

visando promover a triangulação dos dados. 

Antes, irei apresentar o comentário do professor Dr. Olival Freire Júnior sobre a sua 

motivação para atuar como um dos fundadores do PPGEFHC: 

OFJ: Na segunda metade da década de 1990 alguns professores da UFBA e da UEFS 

que tinham obtido seu doutorado na USP ou na UNICAMP e buscavam opções de 

atuação na pós-graduação na Bahia compreenderam que não existia na Bahia 

programas de pós que abrigassem facilmente os perfis destes pesquisadores, 

particularmente em educação, história e filosofia das ciências. Daí veio a ideia da 

criação de um novo programa, o qual teve suas atividades iniciadas em 2000. 

 

 Ao ser questionado sobre a importância do Programa para a produção e divulgação do 

conhecimento científico no ensino de Ciências, ele expressou seu entendimento da 

singularidade do programa no cenário da pós-graduação brasileira: 

 

OFJ: Creio que programas como este ocupam um lugar singular na pós-graduação 

brasileira porque é dirigido explicitamente para a análise crítica da ciência, dos seus 

produtos, das suas práticas e da sua difusão, particularmente através do ensino. 

 

As palavras do professor Olival expressam que a relevância do Programa está associada 

ao comprometimento de seus pesquisadores em analisar criticamente a ciência, no que se refere 

aos seus processos e produtos, e em divulgar os resultados para a sociedade, especialmente para 

o campo do ensino. O histórico do programa, ratificado pelas palavras do professor Olival, 

corresponde a mais uma justificativa para a escolha do programa para aprofundar a análise do 

objeto de estudo, por meio do grupo focal. 

Abaixo, destacarei por temas o que foi tratado no grupo focal com os estudantes, todos 

eles em fase de conclusão de suas pesquisas, estabelecendo relações com as ideias da 

coordenadora do programa e do pró-reitor que atuou na sua fundação. Como ressaltei acima, as 

minhas interpretações são passíveis de novos olhares e novas leituras. 
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4.3.2 O inglês como língua da comunicação científica 

 

A primeira pergunta feita aos participantes, após eles se apresentarem, foi se eles 

consideravam o inglês a língua privilegiada da comunicação científica e o que achavam desse 

fenômeno que busca a internacionalização da ciência, priorizando o uso da língua inglesa. As 

respostas dos estudantes de pós-graduação envolvidos evidenciam um tom bastante crítico em 

relação à posição privilegiada do inglês no contexto da comunicação científica, embora, de 

modo geral, todos admitam que é a língua mais falada no mundo na atualidade. Nesta questão, 

farei a descrição das falas por envolverem posicionamentos diversos e bastante valiosos para a 

pesquisa.  

 

EP2: Não necessariamente. Por exemplo, eu trabalho com a linha da didática das 

ciências, que é predominantemente uma língua francesa [...], uma coisa que eu 

observo nos pesquisadores franceses é que eles têm o hábito de serem poliglotas. Eles 

trabalham com a escrita inglesa e espanhola perfeitamente.  E agora os trabalhos que 

eles estão fazendo com os brasileiros, eles também estão desenvolvendo a língua 

portuguesa, não sei, talvez pela história deles, a cultura francesa de você trabalhar 

outros idiomas desde a educação infantil, talvez isso se possibilite com mais rapidez. 

É algo que aqui no Brasil a gente precisa evoluir. 

 

EP1: [...] Sou colombiano, então, aqui já estou fazendo um processo de 

internacionalização, um processo de discutir esse fenômeno [...], essa questão da 

internacionalização mesmo, do indivíduo, da educação é um discurso que de um jeito 

ou outro está sendo transversalizado, a cultura, o discurso da internacionalização das 

pessoas, da comunidade, do mundo. Agora, se a gente parar um pouquinho pra pensar 

que o inglês como língua privilegiada é porque, de um tipo ou outro, é uma língua 

homogênea na qual a gente pode se comunicar. Eu já ouvi várias pessoas falando tipo 

porque é a língua mais falada do mundo e isso é uma falácia porque se fosse assim a 

gente teria que aprender Mandarim pra poder se comunicar com a maioria do mundo, 

não é? E depois do Mandarim teria que aprender espanhol porque seria a segunda 

língua mais falada do mundo também, não é? Então acho que tem que discutir sobre 

as questões hegemônicas da ciência, ou seja, quem faz a ciência? Onde se faz a ciência 

e pra quem está sendo comunicada essa ciência, não é? Porque uma dessas questões 

que a gente tem que levar em conta porque essa língua é privilegiada mesmo é porque 

a maioria das pesquisas vêm de países que, de um jeito ou outro, têm a sua fala em 

inglês. Então, essa hegemonia da ciência vai acompanhada, vai na mão e que, como 

P3 colocou, há um preconceito de o povo achar que a qualidade mesma da produção 

científica está atrelada ao fato de você escrever e publicar em inglês. São coisas que 

a gente precisa levar um pouquinho mais pra frente, não ficar só como aquele que diz, 

por exemplo, a língua inglesa é necessária sim, mas por quê? Deve ter um contexto, 

deve ter uma discussão de fundo sobre essa situação, esse fenômeno da língua da 

internacionalização mesma do conhecimento. 

 

 EP2, em sua primeira fala, aponta o francês como língua predominante em sua pesquisa 

e, inclusive, indica o multilinguismo como uma das alternativas que precisa ser mais bem 

trabalhada no Brasil desde a educação infantil. Essa visão é bastante razoável no sentido de não 

ficarmos focados apenas na aprendizagem de uma língua global, mas de atentarmos para outros 
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idiomas que podem favorecer parcerias e interações entre pessoas e cientistas de diferentes 

países, o que é coerente com a diversidade de culturas, com a convivência entre diferentes, 

sendo este um desafio louvável para o desenvolvimento da ciência e a ampliação do capital 

linguístico. Nesse aspecto, é preciso considerar a visibilidade da língua inglesa, mas também 

incluir outras línguas nos espaços de visibilidade (JESUS, 2019). 

 A segunda fala, de EP1, nessa questão também elucidou o fato de o processo de 

internacionalização acontecer em momentos como aquele em que estávamos discutindo esse 

fenômeno global. Vale ressaltar a sua alocução, quando diz: “Essa questão da 

internacionalização mesmo, do indivíduo, da educação é um discurso que de um jeito ou outro 

está sendo transversalizado, a cultura, o discurso da internacionalização das pessoas, da 

comunidade, do mundo”. Aqui, ele evidencia a necessidade de nos apropriarmos do 

conhecimento de outras línguas, culturas, realidades, no sentido de transgredirmos o nosso 

conhecimento limitado e irmos além. Por outro lado, em relação à hegemonia da língua inglesa, 

EP1 nos convida a refletir e a discutir as questões hegemônicas da ciência, levando em 

consideração o local e o global, quando questiona “onde se faz ciência e para quem está sendo 

comunicada essa ciência? ”, cuja resposta não deve desconsiderar o porquê se faz necessário, 

muitas vezes, utilizarmos a língua inglesa no processo de internacionalização do conhecimento. 

Porém, em sua fala, percebi dois desencontros linguísticos, que podem ter relação com 

seu processo de apropriação da língua portuguesa: a) quando ele diz que o inglês é uma língua 

privilegiada “porque de um tipo ou outro é uma língua homogênea na qual a gente ´pode se 

comunicar”. Por certo, a palavra seria “hegemônica”, pois não há língua homogênea e, em se 

tratando do inglês, é uma língua falada por falantes de todo o globo, sujeita a muitas variações 

linguísticas. Na fala do EP1, a palavra “hegemônica” foi utilizada a partir dali para se referir à 

língua, por isso considerei falha na escolha da palavra adequada quando usou o termo 

“homogênea” e não falta de compreensão de seu significado. Por  outro lado, pode ter sido, 

além da confusão, um reflexo do discurso histórico de que a língua é hegemônica. O outro 

equívoco é quando EP1 afirma que é uma falácia dizer que o inglês é a língua mais falada no 

mundo e cita o Mandarim como primeira língua e o espanhol como segunda língua mais faladas, 

sem explicar que esse contexto ocorre com falantes nativos. Na atualidade, como já afirmamos 

anteriormente, estima-se que um quarto da população mundial (mais de 1,5 bilhão de pessoas) 

possua algum conhecimento de inglês, dos quais 500 milhões sejam altamente proficientes no 

idioma118. O número de falantes não nativos em inglês já ultrapassou o contingente daqueles 

                                                 
118 Dados encontrados no site das Enciclopédias das Línguas do Brasil (ELB) disponível em 

<https://www.labeurb.unicamp.br/elb2/pages/artigos/lerArtigo.lab?id=98> Acesso em: 25 jul. 2019. 

https://www.labeurb.unicamp.br/elb2/pages/artigos/lerArtigo.lab?id=98
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que falam o idioma como primeira língua e, enquanto a língua for mantida em evidência, esse 

número tende a se expandir. Esta realidade comprova que a importância global das línguas - e 

o inglês não é exceção - não se define mais pelo número de falantes nativos; hoje, o contingente 

de falantes que usam o idioma como segunda língua ou língua estrangeira se constitui um fator 

mais significativo. 

Nessa questão, EP2 vê no cenário atual de abrangência da língua inglesa no contexto 

científico uma oportunidade de se falar e de ser entendido em qualquer lugar do mundo, não 

contemplando em sua resposta considerações relativas às relações de poder nas quais as línguas 

estão envolvidas. Por isso, P2 considera fundamental o conhecimento de inglês por parte do 

pesquisador contemporâneo, embora  ele confesse mais à frente que o arcabouço teórico de sua 

pesquisa está em francês. 

EP2: Eu acho importante porque depois da segunda guerra mundial, o inglês é a 

linguagem da ciência, não é? Então nada mais justo do que a gente poder se aproximar 

e participar de congressos internacionais em língua inglesa. Agora mesmo, tem um 

congresso na China que as participações são todas em inglês, então, não tem hoje 

como o pesquisador não utilizar a língua inglesa para se comunicar e escrever 

cientificamente. Então, eu acho fundamental. 

 

O uso do inglês como língua estrangeira mais acessível parece ser consenso entre os 

participantes e muitos se sentem cobrados a aprendê-la: 

 

EP3: Eu acho o seguinte: Quando a gente entra na universidade, na academia, a gente 

aprende isso, não é? Que os maiores veículos são em língua inglesa. Então, assim, eu 

concordo com isso, que a gente deve aprender, porque acaba sendo uma necessidade 

nossa, mas ao mesmo tempo a gente deve acabar um pouco com esse preconceito de 

que é de qualidade quando é publicado em língua inglesa, entendeu? Mas eu acho que 

é importante porque os maiores eventos de todos os lugares do mundo usam o inglês. 

Ao mesmo tempo, a gente deve quebrar um pouco esse mito de associar “porque é em 

inglês, é de qualidade, que é isso, é aquilo”. Então é mais ou menos dentro desse 

processo aí. 

 

EP3 reconhece a importância de o pesquisador conhecer inglês e aponta a academia 

como o local de maior cobrança do uso dessa língua. Por outro lado, questiona o fato de muitos 

acharem que os textos de qualidade são aqueles publicados em inglês. Este seria um mito que 

precisaria ser desmistificado, visto que são inúmeras as produções científicas em línguas 

diferentes do inglês que trazem contribuições significativas em diversos contextos de prática 

pedagógica e da produção científica. Nesse sentido, Jesus (2019, p. 96) alerta-nos que a 

“conduta dos que priorizam a língua inglesa em detrimento até da língua própria, sob o 

argumento de ser o meio mais eficaz de inserção, leva-os a incorrer na contradição de perpetuar 

a hegemonia que os exclui”.  
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Nessa perspectiva, vemos em EP4 insatisfação em relação ao imperialismo no uso da 

língua inglesa como única opção de língua estrangeira oferecida no processo seletivo do 

Programa. 

EP4: O meu mestrado eu fiz na FACED em educação e já tinha todo um debate em 

torno disso, um debate muito forte entre os professores e tudo, inclusive com uma 

crítica ao nosso programa (PPGEFHC) de que na seleção tem que ter o inglês como 

língua principal, porque lá não é necessário. Você pode escolher a língua e um dos 

argumentos que era utilizado é justamente o que P1 falou: que se fosse para fazer 

opção de língua estrangeira para a área de educação, seria a língua francesa, pela 

quantidade de inscritos dessa área. Eu até comentei no questionário da sua pesquisa, 

que eu não consigo com muita profundidade responder essa pergunta. Inclusive eu 

acho que não estamos indo diretamente na sua pergunta que é sobre o inglês. O 

questionamento inicia na pergunta mesmo: Por que não outra? Em educação 

principalmente, a didática, a língua francesa é muito forte. Não sei porque a gente tem 

esse amor, esse fascínio pelo inglês. Isso é algo a se pensar. Eu, particularmente, não 

tenho muito isso, estou jogando aqui para a gente pensar, mas não tenho uma resposta 

muito fundamentada para isso. 

 

O questionamento de EP4 deve ser ampliado a todos que se sentem pressionados a usar 

unicamente esta língua em situações como essa. “Por que inglês apenas? ” Por certo, a exigência 

pela proficiência nessa língua se dá em função de seu status como língua global e porque a área 

é bastante contemplada por escritores que fazem uso desse idioma, porém o processo seletivo 

seria mais inclusivo se o candidato também pudesse escolher outras línguas para comprovar a 

proficiência. Por um lado, o programa atende à tendência mundial do uso da língua inglesa na 

comunicação científica, muito importante no contexto em que o programa se insere, mas, por 

outro lado, não dá visibilidade às demais línguas, que podem trazer contribuições relevantes à 

pesquisa dos novos pesquisadores. O questionamento de EP4 deve ser nosso também para que 

possamos perceber o contexto em que estamos inseridos e reagirmos, desfazendo as crenças de 

superioridade dessa LA, estabelecendo comunicação com respeito às diferenças, desprendendo-

nos da pronúncia do falante nativo como modelo a ser imitado, utilizando a língua inglesa 

quando for necessário como um meio para que a comunicação seja estabelecida, mas não como 

fim ou único caminho, como nos lembra Siqueira : “Com ou sem resistência, o inglês é a língua 

franca de maior prestígio desses tempos pós-modernos. Contudo, mesmo desfrutando de uma 

condição de poder jamais alcançada por outra língua natural, o idioma de origem anglo-saxã, 

dentro de um mosaico de muitas línguas vigorosas, é apenas uma delas” (SIQUEIRA, 2018, p. 

97). 

 Aprender a língua mais amplamente utilizada na atualidade para divulgação do 

conhecimento científico, sem priorizá-la, é um direito de todo cidadão, tendo o entendimento 

de que a língua inglesa tem esse status na atualidade em função de um processo histórico, 
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econômico e político que resulta, consequentemente, nas relações de poder em esferas mais 

amplas, porém, poderia ser outra língua que tivesse conquistado este lugar se  uma construção 

política e econômica se consolidasse em outro contexto histórico e linguístico nessa direção,   

conforme expressou a coordenadora do Programa: 

C: Ao longo do tempo acabou se constituindo como tal, e poderia ter sido outra língua, 

mas em termos de relevância histórica ao longo do tempo, ela se constituiu. Eu não 

vejo como mal isso, apenas a gente precisa estar atento. Poderia ter sido o Espanhol, 

poderia ter sido o Português, poderia ter sido o Italiano, poderia ter sido qualquer 

língua, mas já que foi o inglês, a gente precisa estar atento, porque quando a gente vai 

nos eventos, a comunicação, apesar de sempre ter a língua do país, mas sempre 

colocam o inglês como a língua universal de pesquisadores. 

 

 Não devemos, como pesquisadores, negligenciar o fenômeno do inglês como língua 

predominante da ciência, assim como devemos nos interessar em conhecer outras línguas e 

divulgar melhor a nossa. Se nos omitirmos a saber e usar a língua inglesa no contexto atual, 

podemos perder oportunidades ímpares de contribuição de outras pesquisas e alcance de nossas 

pesquisas, daí a necessidade de consciência crítica para decidirmos o que fazer com o 

conhecimento das línguas adicionais (LA) que conhecemos. Em relação ao inglês como língua 

da ciência, o professor Olival Junior comentou: 

OFJ: Primeiro é uma constatação de um fato. A ciência já teve outras línguas francas, 

o latim, e em outros períodos teve mais de uma (inglês, francês, alemão). Desde a 

Segunda Guerra Mundial, com a ascensão da ciência norte-americana, o inglês tornou-

se a língua franca da ciência. A constituição deste fenômeno está bem descrita no livro 

do Michael Gordin, Scientific Babel – How Science Was Done Before and After 

Global English (Chicago University Press, 2015) 

 

 No livro citado acima pelo professor Olival, Gordin explica porque o inglês é a língua 

da ciência no contexto atual e ressalta as ciências naturais (Física, Biologia e Química) nesse 

contexto na comunidade científica: 

As ciências naturais (Física, Biologia, Química) mostram o fenômeno que estou             

tratando com mais vivacidade. Enfatizo essas ciências porque, atualmente, estão quase 

exclusivamente em inglês, e tem sido assim há décadas. Se você está interessado no 

que seria viver em um mundo com uma língua de comunicação, em um mundo sem 

Babel, você deve procurar os cientistas naturais. Eles vêm de lá119. (GORDIN, 2015, 

p. 3) 

 

 Gordin (2015) relata em sua obra as relações históricas e geopolíticas de poder e as 

condições que levaram o inglês a assumir a hegemonia linguística na atualidade e a ser 

considerada, hoje, a língua da ciência, bem como reporta a história das línguas da ciência até 

aqui, desde o latim, há cerca de trezentos anos, do francês e alemão, principalmente com a 

                                                 
119 No original: The natural sciences (physics, biology, chemistry) display the phenomenon I am tracking more 

vividly emphasize these sciences because they are at present almost exclusively in English, and they have been so 

for decades. If you are interested in what it would be like to live in a world with one language of communication, 

a world with no Babel, you should look to the natural scientists. They come from there.  
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influência do Iluminismo e da substituição progressiva pelo inglês a partir da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). 

 

4.3.2.1 O inglês como língua da comunicação científica na área de pesquisa dos participantes 

do grupo focal 

 

A língua inglesa é uma das línguas estrangeiras presentes nas leituras dos participantes 

da pesquisa, embora o seu uso varie de acordo com a linha teórica de cada um.  

EP1: Certamente que a gente tem que entender, a partir do que eu coloquei 

anteriormente, é que, sem dúvida, se a gente vai entrar no mainstream do 

conhecimento, ele está em inglês e você tem que basicamente ter para você se 

atualizar. Para você ter uma postura atualizada daquilo que você está trabalhando, 

você vai precisar saber inglês para ler o que precisa e também saber discutir essas 

questões. A pergunta diz: “para que possamos ser reconhecidos pela comunidade de 

pesquisadores”? De um jeito ou outro também. Agora a gente vai apresentar um 

trabalho no International Society for the History, Philophophy and Social Studies of 

Biology em Oslo, na Noruega, e certamente é um evento internacional, porque tudo é 

em inglês, porque aí apoia o pessoal basicamente do mundo inteiro. Então, de um jeito 

ou outro, você é obrigado a saber escrever e a discutir as coisas em inglês. Agora, eu 

tenho aqui uma ressalva que é muito importante, já que a maioria trabalha nessa 

parada, mas, só queria colocar isso: para que os professores leiam, eu não deixo de 

publicar em espanhol e em português porque, quando a gente fala de formação de 

professores, o professor do ensino médio, o professor do ensino básico, eles vão para 

as revistas que eles têm na mão, eles não vão ler em inglês muitas vezes, eles não vão 

para os periódicos buscar os textos nos International Journals of Education, eles vão 

para revistas de educação em ciências. A gente tem que também ficar fazendo os 

textos em inglês e continuar a fazer na sua língua, porque é um modo de reverter, de 

um jeito ou outro, essa hegemonia linguística mesma. Faz parte dessa mesma 

dinâmica. 

 

EP2: Eu acho que depende do arcabouço teórico que você utiliza na pesquisa. Você 

acaba se aproximando mais de um determinado tipo. Por exemplo, a gente trabalha 

mais na língua francesa, ela que predomina. Então depende do arcabouço teórico. O 

nosso é francês e tem um grupo agora que está vindo muito forte. 

 

EP3: Para mim, especificamente hoje, que trabalho com a educação profissional, o 

meu referencial teórico é mais em português. Tem alguns escritores importantes no 

Brasil que têm divulgado trabalhos, mas, assim, eu acho extremamente importante 

para você divulgar e para você ter acesso a outras informações, não é? Essa é uma 

autocrítica que eu faço, porque eu não falo os dois idiomas, então sempre que eu 

preciso ler algum artigo em inglês, isso gera uma dificuldade a mais, e a gente deve 

se apropriar desse conhecimento até para que a gente critique com propriedade. A 

gente tem vários periódicos bons que publicam em língua portuguesa, mas a gente 

deve acessar outros espaços e levar o nosso conhecimento também para fora do Brasil, 

para outros espaços e dialogar até com outros pesquisadores. Então, embora eu 

reconheça minha fragilidade, eu acho que a gente precisa, de fato, ter com facilidade 

acesso a esse segundo ou terceiro idioma para poder expandir os horizontes e dialogar 

com outras pessoas sobre aquilo que a gente vem trabalhando. 

 

EP4: [...] A depender do que você está estudando, por exemplo, eu estou estudando 

questões sociocientíficas, então, agora é que está começando a surgir conhecimento 

mais em português, mas a maioria dos textos é em inglês por um grupo muito forte. 

Na Argentina já estão discutindo isso, no Canadá tem um grupo de peso. Agora é que 
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está tendo mais produção no Brasil, por exemplo, a gente tem um livro, inclusive, que 

foi lançado por professores do programa e é em português. Inclusive, traduzido do 

espanhol e do inglês para o português. Isso é interessante porque torna acessível esse 

conhecimento que está em outra língua para pessoas que não têm esse domínio, 

inclusive para professores da educação básica porque muitas vezes as pessoas, 

infelizmente, muitas vezes não têm o domínio dessas línguas, principalmente em 

inglês que é hegemônico. Para acessar esse tipo de conhecimento, mas 

hegemonicamente eu acho que a gente tem que ter esse domínio. Assim, eu acredito 

que a gente tem que criticar essa hegemonia, como P1 fez muito bem, mas também 

ao mesmo tempo se apropriar. 

 

 

EP1, em sua fala, enfatiza a necessidade de aprendermos inglês, para que possamos ter 

acesso ao “mainstream do conhecimento” e para que possamos, de um jeito ou de outro, ser 

reconhecidos pela comunidade de pesquisadores. EP1 é feliz em sua colocação quando salienta 

a necessidade de sabermos inglês para podermos nos posicionar com fluência em qualquer 

evento onde a língua inglesa é a mais utilizada e para servir como meio de comunicação entre 

pesquisadores, atribuindo fundamental importância à pesquisa, mas tendo o cuidado de 

disponibilizá-la em sua língua materna e também em outras línguas, com o objetivo de alcançar 

públicos variados e assegurar a democratização dos resultados da pesquisa para os públicos 

específicos interessados nesses resultados. 

Conforme vemos nos relatos, o inglês não é o idioma principal das fontes de pesquisa 

de EP2 e EP3. Enquanto P2 afirma que trabalha mais com a língua francesa, P3 se alimenta 

mais das fontes de “bons escritores brasileiros”, que trabalham com a educação profissional. 

Segundo EP3, o não domínio da língua inglesa o leva a se abastecer prioritariamente de fontes 

brasileiras, mas o conhecimento de inglês é “extremamente importante para (você) divulgar e 

para ter acesso a outras informações”. Quando EP3 apresenta essa importância, ele faz 

criticamente ao acrescentar:  “a gente deve se apropriar desse conhecimento até para que a gente 

critique com propriedade”. Tal pensamento é ratificado por EP4 em sua fala. Por esse viés, EP3 

acrescenta:  “A gente precisa, de fato, ter com facilidade acesso a esse segundo ou terceiro 

idioma para poder expandir os horizontes e dialogar com outras pessoas sobre aquilo que a 

gente vem trabalhando”. 

Um aspecto positivo evidenciado na fala dos participantes é o sentimento de que 

aprender a língua inglesa ou outras línguas não constitui uma ameaça à língua portuguesa, mas 

uma forma de enxergar além dos contextos locais. É importante que os pesquisadores brasileiros 

se posicionem de maneira não subserviente, conhecendo outras línguas como forma de adquirir 

mais conhecimento para defender a sua língua de herança, de facilitar trocas de ideias e 

influências, pois, como afirma Canagarajah (2002, p. 8), “enquanto o imperialismo do passado 
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foi conduzido por armas, o imperialismo do presente é alcançado pelas ideias120”. Como é o 

conhecimento que muda tudo, não devemos nos subordinar aos interesses dos grupos 

dominantes, mas, antes, conhecer bem as nossas potencialidades no sentido de ultrapassarmos 

fronteiras e influenciarmos tanto quanto somos influenciados.  

 EP4 diz que a maioria das suas leituras da pesquisa são feitas em inglês, em decorrência 

de um grupo muito forte de autores, mas que agora “está começando a surgir mais conhecimento 

em português”. A pesquisa brasileira tem crescido bastante em nível nacional e internacional. 

Em 2015, o Nature Index Global divulgou o ranking da publicação científica no mundo, no 

qual consta o avanço da publicação científica brasileira, que ficou na 23ª posição, à frente da 

Argentina (30ª) e do Chile (32ª) e ocupou a 1ª posição na América Latina. Porém, a sua posição 

não tem sido privilegiada quando se considera o ranking por impacto científico dos trabalhos, 

o qual só aumentou em 1.4%121. 

Sobre esse assunto, Gordin (2015) comenta sobre a necessidade de o Brasil publicar em 

periódicos de maior impacto, que geralmente estão em línguas dominantes: “5.986 revistas 

científicas e técnicas foram publicadas no Brasil em 2007, mas apenas 17 foram registrados no 

Science Citation Index (Índice de Citação Científica) e, portanto, a maioria não aparece nesses 

dados122” (GORDIN, 2015, p. 8). Os resultados nos chamam a atenção para a necessidade de 

debatermos a temática e tomarmos posicionamento crítico a esse respeito, pois é uma via de 

mão dupla: ao mesmo tempo que devemos nos apropriar das línguas hegemônicas, devemos 

nos empoderar cientificamente no sentido de valorizar a produção na nossa língua e em outras 

línguas não hegemônicas, não reproduzindo o que o outro faz. Precisamos “dominar a língua 

estrangeira, fazer com que ela se torne parte da nossa personalidade; e jamais permitir que ela 

nos domine” (RAJAGOPALAN, 2003b, p. 69).  

Felizmente, ao longo do tempo,  o crescimento da comunidade de pesquisadores e da 

produção científica e o advento do SciELO e de outros programas que contribuem para o 

aperfeiçoamento contínuo dos periódicos resultaram na cifra de 400 periódicos indexados em 

pelo menos um dos índices SciELO, Scopus e Web of Science (WoS), no final de 2013,  

evidenciando a notável presença adquirida nos últimos anos pelos periódicos do Brasil no fluxo 

internacional de comunicação científica, sendo os artigos publicados em inglês os mais 

                                                 
120 No original: while the imperialism of the past was conducted through guns, the imperialism of the present is 

achieved through ideas. 
121 Dados encontrados no site do Guia do Estudante, publicado em 19 de junho de 2015, disponível em: 

<https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/melhores-faculdades/brasil-lidera-america-latina-em-ranking-de-

relevancia-na-ciencia/>. Acesso em: 22 ago. 2019. 
122 No original: 5,986 scientific and technical journals were published in Brazil em 2007, but only 17 were 

registered in the Science  Citation Index, and therefore the majority do not show up in this kind of data.  

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/melhores-faculdades/brasil-lidera-america-latina-em-ranking-de-relevancia-na-ciencia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/melhores-faculdades/brasil-lidera-america-latina-em-ranking-de-relevancia-na-ciencia/
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contemplados. Se tomarmos o ano de 2012 como referência e o início de março de 2014 como 

data de coleta de citações, os periódicos do Brasil publicaram 14.841documentos, dos quais 

13.518 são artigos originais ou de revisão, que representam 1% de todos os artigos do WoS e 

que equivalem à 25ª posição do ranking de países. A afiliação brasileira está presente em 83% 

dos artigos, 22% dos artigos têm pelo menos um autor estrangeiro e 6% dos artigos são de 

brasileiros em colaboração internacional. O idioma inglês é usado na comunicação de 60% dos 

artigos, o que representa um avanço notável, considerando que, em 2007, essa fração era de 

48%. O número de citações recebidas por artigo ao longo de 2012, 2013 e dos dois primeiros 

meses de 2014 alcançou 0,47 para todos os artigos, e 0,61 para os artigos em inglês, uma taxa 

três vezes maior que aquela dos artigos em português, os quais receberam 0,27 citações por 

artigo (PACKER, 2014, p. 308). 

Outro aspecto que considero importante na fala de EP4 é quando ela defende que as 

traduções das obras para a língua portuguesa aconteçam, no objetivo de incluir pessoas que não 

têm o domínio da língua inglesa, principalmente professores da educação básica. De certa 

forma, a não proficiência linguística nessa LA limita muitos educadores em ensino de ciências 

a se apropriarem de pesquisas que lhes seriam úteis em suas práticas pedagógicas, daí a 

importância da tradução dessas obras. Assim, o leitor poderá escolher a melhor forma de se 

apropriar dos conteúdos, em sua forma original ou em textos traduzidos para a sua língua 

materna. 

O reconhecimento do inglês como língua preferencial da comunicação científica é 

consensual entre a coordenadora do programa e o pró-reitor, conforme ilustramos a seguir. 

C: É importante sim, porque a linguagem, a língua da ciência é o inglês. Toda 

comunicação em termos de textos, apesar de cada país ter a sua própria língua, mas 

em termos de divulgação científica, o inglês acabou ao longo do tempo se 

constituindo, ao longo do tempo, como a linguagem da ciência. É importante, sim, 

porque o pesquisador precisa ter acesso ao que é produzido no seu país, mas também 

fora. 

OFJ: Fundamental. Há toda uma literatura disponível apenas nesta língua. Um 

pesquisador que pelo menos não leia fluentemente em inglês estará limitado de saída 

no alcance da sua pesquisa. Em particular, há todo um movimento no cenário 

internacional dedicado às contribuições da história, da filosofia e da sociologia para a 

educação em ciências. Sem o domínio do inglês um tal pesquisador estará alienado 

deste movimento. 

 

 As falas da coordenadora do Programa e de um de seus fundadores reforçam a 

necessidade de o aluno pesquisador investir em sua competência linguística em inglês no 

contexto em que ele se insere, para ter acesso mais livremente ao que é produzido dentro e fora 

do país, mas também para levar a sua produção científica a outras fronteiras. O professor Olival 

salienta o fato de haver “toda uma literatura disponível apenas nesta língua (inglês)” 
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especialmente se referindo ao “movimento no cenário internacional dedicado às contribuições 

da história, da filosofia e da sociologia para a educação em ciências”, requerendo a atenção do 

pesquisador para a proficiência linguística nesse idioma, sem a qual “o pesquisador estará 

alienado deste movimento”. Assim, todos os participantes têm ciência da necessidade de 

avançarmos no conhecimento de LAs, principalmente o inglês, pois a pesquisa global pode ficar 

sem receber contribuições importantes, como resultados de pesquisa e metodologias (CURRY; 

LILLIS, 2015, p. 6). 

 

4.3.3 Habilidade(s) mais requerida(s) por pesquisadores em educação/ensino de ciências 

 

Todos os(as) participantes concordam que a leitura é a habilidade mais utilizada por 

estudantes pesquisadores, os quais precisam recorrer a textos acadêmicos de abrangência global 

para enriquecer as suas pesquisas. Como a língua inglesa atrai muitos pesquisadores, eles 

encontram nessa língua as principais fontes da literatura internacional de suas pesquisas. A 

ordem das habilidades requeridas no uso da língua inglesa por todos os participantes foi a 

mesma: ler, escrever, falar e ouvir. Para P4, o estudante pesquisador que não sabe ler em inglês 

vai ter muita dificuldade em suas pesquisas. No tocante a saber se comunicar fluentemente seria 

“perfeito” para participar livremente de eventos que utilizam a língua inglesa como meio de 

comunicação. P2 concorda com P4, mas acrescenta a importância do uso de tradutores em 

eventos para que a língua materna dos falantes anfitriões seja respeitada. Ele cita como exemplo 

o Simpósio Latino-Americano de Didática da Matemática (LADIMA) que acontece no Brasil 

em dimensões internacionais, no qual há tradutores para que o simpósio alcance a todos os que 

participam. P1 comentou alguns aspectos relativos às habilidades de uso da língua, dentre os 

quais destaco: 

EP1: A primeira é uma leitura fluente, existe também essa questão que é ser leitor 

fluente, fluência não só para falar, mas para ler também e compreender [...]. Uma coisa 

que para mim dava muito mais trabalho é a escrita, mais do que a comunicação. A 

comunicação você consegue mais entender, rola a compreensão, a gente consegue dar 

um jeito, mas na escrita, já aconteceu comigo, eu, às vezes submeto artigos e eles 

voltam com comentários, tipo: “Faça essa escrita como um nativo”, porque por mais 

que você saiba o uso em português e em inglês fluente, nunca você vai saber fazer uso 

de inglês nativo, ainda menos na parte de uma escrita técnica no artigo. 

 

A leitura fluente, em qualquer língua, é de fundamental importância. Para Koda (2008, 

p. 4), a competência leitora é a atribuição de maior relevância para o pesquisador. O termo 

competência, segundo o autor, refere-se ao conhecimento linguístico, levando-se em 

consideração as técnicas de leitura e as habilidades cognitivas do leitor. Isso indica que o leitor 
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fluente extrai e integra as informações do texto com o conhecimento prévio que traz em sua 

vivência cultural. Quanto à escrita, é relevante o comentário de EP1 no final de sua fala quando 

afirma: “por mais que você saiba o uso em português e em inglês fluente, nunca você vai saber 

fazer uso de inglês nativo, ainda menos na parte de uma escrita técnica no artigo”. No uso da 

habilidade da escrita, ainda há grande cobrança por escrever nos padrões do escritor nativo. 

Esse tipo de cobrança por parte dos corretores precisa ser questionado. O mercado de vendas 

de livros e a quantidade de vídeo aulas sobre como imitar o falante nativo se multiplica a cada 

dia, embora os estudos sobre o ILF tenham crescido e ampliado a visão de muitos falantes 

quanto ao uso da língua. É importante manter um padrão linguístico na escrita, mas é inevitável 

que se considere o lugar do escritor não nativo em textos escritos em outras línguas. 

No tocante à comunicação oral, ainda que a proficiência não seja avançada, pode-se 

fazer uso de recursos da comunicação como gestos, repetições, expressões de voz. Como o 

inglês é uma língua franca global, muitos dos seus falantes têm maior flexibilidade ao utilizá-

la. A busca pela fluência da língua precisa ser mantida, porém, os padrões linguísticos da 

oralidade precisam ser flexionados, não tendo o falante nativo como único modelo a ser 

seguido, mas valorizando a diversidade das muitas vozes.  Na comunicação, a língua não é um 

simples meio de comunicar conhecimento, mas é o próprio conhecimento sendo constituído 

(CANAGARAJAH, 2002, p. 15), daí a necessidade de uma consciência cultural crítica 

(SIQUEIRA, 2005) para que não sejamos reprodutores de valores e ideologias dominantes, mas 

que possamos filtrar o que for necessário para a nossa formação como cidadãos e pesquisadores 

críticos. 

Retomando as considerações sobre o PPGEFHC, a coordenadora do Programa, quando 

questionada sobre sua opinião quanto ao alto nível de insatisfação dos estudantes na habilidade 

oral (73%) e quais seriam as alternativas para mudar esse quadro, respondeu: 

C. Eu acho que tudo isso é a questão da familiaridade, ou seja, a gente entende que é 

importante ler em inglês, mas é importante também falar, é importante também 

escrever. Então, a gente não tem como lidar isoladamente, mas na pós-graduação 

acaba a gente não tendo essa questão de pensar: Ah, vai ter um congresso! Tudo bem, 

a gente escreve um resumo, o orientador ajuda ou a gente pega uma tradução do 

Google ou contrata um tradutor, mas a gente não tem aquela habilidade de fazer por 

nós mesmos. Eu acho que essa familiaridade com essas habilidades de falar e de 

escrever poderiam ajudar, sim, a sanar um pouco essas dificuldades, se tivéssemos 

mais experiência. Quando vem um pesquisador de fora que ele fala inglês e tal, então 

as pessoas vão fazer aquele exercício de compreender, mas ficam tímidas de perguntar 

alguma coisa em inglês, de ter essa comunicação. As outras habilidades não são 

requeridas no processo. 

 

 As sugestões da coordenadora, se colocadas em prática, certamente fortalecerão as ações 

voltadas para a aprendizagem de LAs no espaço acadêmico e fora dele. Ela enfatiza a 
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necessidade de buscarmos ampliar nossa familiaridade com a língua inglesa, não apenas para 

lermos os textos que consideramos importantes para a nossa pesquisa, mas também para 

adquirirmos as habilidades da fala e da escrita, para escrevermos os textos em inglês sem 

precisarmos de tradutores e para participarmos de debates na referida LA sem a preocupação 

de falharmos na compreensão e comunicação. 

 

4.3.4 Os testes de proficiência utilizados na pós-graduação 

 

A pergunta sobre os testes de proficiência foi incluída no grupo focal porque constitui 

um dos critérios eliminatórios ou classificatórios na seleção dos candidatos às pós-graduações 

stricto sensu, também constituindo componente da política linguística do PPGEFHC. 

Perguntei-lhes se achavam os testes de proficiência requeridos em seleções de programas de 

mestrado e doutorado efetivos para avaliar os conhecimentos/habilidades em inglês e por quê.  

De modo geral, os participantes fizeram menção às provas de inglês para fins 

específicos, conhecidas como inglês instrumental ou testes de leitura instrumental, aplicados na 

etapa de seleção de candidatos à vaga de mestrado e doutorado.  

EP2: Bom, eu trago essa questão de extra universidade para intrauniversidade. Eu 

acho que os testes de proficiência são equivalentes à história das pessoas com o estudo 

de língua estrangeira. Agora, são efetivos? Não! Não são efetivos, até porque eles 

permitem que você interprete um texto com dicionário [...], ele avalia o trabalho com 

a leitura em língua inglesa, mas não avalia os demais conhecimentos e habilidades. 

Pode até avaliar habilidades e conhecimentos, só introdução, para um nível mais 

iniciante, mas eu acho que em um nível mais intermediário e avançado, não alcança 

não. 

EP3: Então, para mim, falando especificamente da minha experiência, eu fiz apenas 

um teste de proficiência durante o mestrado e assim, já especificando, ele era um teste 

voltado para interpretação. Geralmente tem um texto com um tema afim, não 

necessariamente sobre física que era meu caso. No meu caso, o texto tinha um tema 

afim e, durante um tempo, a gente tinha o uso do dicionário. Nesse teste, o objetivo é 

você captar basicamente o que o texto está trazendo, não vai captar a sua habilidade 

escrita, oral ou outro tipo de habilidade. Basicamente, ele quer saber se você tem 

aqueles conhecimentos prévios para quando você pegar um texto, mesmo com a ajuda 

de dicionário, você consiga interpretar. Entre o nível básico e o conhecimento que 

você vai precisar, aí eu acho que o tempo vai conseguir suprir, com a constante leitura, 

isso vai acabar te dando algumas habilidades que a gente não consegue captar. Mas 

eu acho que é basicamente isso. Os testes de proficiência, o foco deles é vislumbrar 

se você tem capacidade de interpretar aquele texto, captar a mensagem principal que 

ele tem. 

 

Assim, se o candidato for um bom leitor de textos em inglês e for bem-sucedido na 

interpretação de textos de sua avaliação, garante classificação nas demais etapas123. Porém, 

                                                 
123 Atualmente, o PPGEFHC não se responsabiliza mais pela realização de prova específica para avaliação da 

competência linguística em inglês. Os candidatos devem comprovar a proficiência instrumental em língua inglesa, 
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esses testes não avaliam a competência comunicativa dos discentes e nem a sua proficiência na 

escrita. Se analisarmos criticamente, já que o Programa requer o aluno com proficiência em 

língua inglesa, seria razoável cobrar, de forma mais direta, as demais habilidades. Se o objetivo 

principal do teste é saber se o candidato lê bem os textos acadêmicos em língua inglesa, caso 

ele não saiba fazer sozinho, pode fazer uso dos aplicativos de tradução quando precisar usar 

essa habilidade. Tais aplicativos, ainda que não sejam eficientes, traduzem textos inteiros de 

forma rápida e cômoda. Ao fazer esse comentário, não estou sendo contrária à cobrança dos 

testes de proficiência, mas abro espaço para refletirmos que, por essa condição, muitos 

candidatos não se habilitam a participar do programa, quando, estando imersos, teriam 

condições de fazer leituras acadêmicas usando outros recursos.  

 EP4, como já foi apresentado anteriormente, critica o posicionamento do Programa em 

exigir apenas inglês como língua estrangeira, porém, a sua experiência foi diferente no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (FACED), onde a estudante cursou o seu Mestrado, 

pois o Programa oferece outras opções de idiomas. Ela escolheu inglês e foi bem-sucedida. 

Oferecer aos candidatos a oportunidade de escolher o idioma que quer fazer o teste é dar 

visibilidade a outras línguas e valorizar a proficiência do candidato no idioma que ele tiver 

maior segurança. Certamente, o campo teórico em Educação é muito extenso e se comunica em 

vários idiomas, permitindo um olhar multirreferencial para com os pesquisadores em Educação 

que divulgam os seus estudos de forma multilíngue e para com os candidatos que anseiam a sua 

aprovação no Programa. 

EP4: No mestrado eu fiz de inglês, inclusive, que é a língua que eu acho que sei mais, 

não é? Onde eu fiz, na Faculdade de Educação, poderia escolher: ou espanhol, inglês, 

francês, italiano, tinham as opções lá e aí eu escolhi inglês. Eu fiz a prova no Instituto 

de Letras e foi super tranquilo porque eles perguntam qual é a sua área e aí a prova é 

basicamente um texto da sua área, entendeu? Então foi muito, muito tranquilo. 

 

A coordenadora do PPGEFHC explicou os motivos que levaram o Programa a oferecer, 

na atualidade, a língua inglesa como única opção de língua estrangeira no processo seletivo. 

Segue, abaixo, a descrição completa desse trecho de sua fala :  

C: O programa atualmente está com 19 anos, vai chegar a 20 anos. Este ano ele 

completa 19 anos. E aí ao longo desse período, a gente teve vários modos de dar conta 

dessa língua. Logo no começo, pedia o inglês e outra língua, aí a depender do projeto 

de pesquisa do futuro pesquisador. O inglês sempre foi pedido, mas, por exemplo, se 

ele tem algum autor que explore o espanhol, o francês, o italiano, então pedia antes de 

acordo com a língua. Aos poucos, a gente foi vendo que a maioria dos textos das 

outras línguas tinha também em inglês. Então, pedimos essa habilidade: domínio da 

                                                 
sendo aceitos comprovantes dos tipos TOEFL, IELTS, CPE ou ECPE, com resultados correspondentes ao nível 

de “competent user” (nota de corte 460 no TOEFL ITP), ou emitido por programa de pós-graduação reconhecido 

pela CAPES, institutos de Letras de nível superior ou cursos de língua inglesa reconhecidos, em qualquer caso, 

emitidos nos últimos dez anos.  
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língua inglesa. Por quê? Porque toda disciplina, de certo modo, traz textos em inglês 

para que possa ser discutido, para que as pessoas possam ter familiaridade com o que 

a área em determinado tema tem pesquisado. Então, por isso não se estuda só os textos 

em português, mas também os textos em inglês. Então hoje, o que é que a gente faz? 

Como a gente não tem nenhuma pessoa especialista nativo na língua inglesa, a gente 

faz o seguinte: a gente pede para que depois que ele passe na seleção, na matrícula, 

ele traga um comprovante emitido pelos examinadores como TOEFL(a gente bota a 

linha de corte acima de 460), ou que ele traga algum comprovante de algum instituto 

de Letras, de alguma universidade do país, atestando a proficiência dele no inglês, ou 

algum curso de inglês que ateste a proficiência dele básica em ler e falar em inglês. 

Então é isso que a gente tem feito. 

 

 De acordo com a coordenadora, o programa adotava o que para EP4 seria o ideal: 

oferecer opções de escolha de língua estrangeira para o candidato fazer o teste de proficiência. 

Porém, o próprio processo de ascensão da língua inglesa na comunidade científica mudou a 

forma de o programa cobrar essa proficiência, passando a exigir apenas a comprovação da 

proficiência em língua inglesa. Outra mudança é o fato de o programa não mais aplicar testes 

de proficiência, deixando a cargo do candidato ter essa condição já resolvida antes de entrar no 

programa. Sobre esse assunto, a coordenadora falou que “achou melhor deixar que o aluno 

cuide e quem atesta é um órgão competente como o Instituto de Letras [...] porque a gente (o 

programa) não domina a língua, não tem essa formação”. A dificuldade para dominar a língua 

se faz presente em todo lugar e reflete nas ações do próprio Programa, no momento do 

planejamento dos testes de proficiência, escolhendo, de forma coerente atribuir essa função aos 

órgãos competentes para a elaboração desses exames.  

A escolha pelo inglês como única língua estrangeira solicitada no processo seletivo no 

programa é por ser uma língua que atende a necessidade do programa em termos de acesso ao 

conhecimento científico da área e por ser a língua de maior investimento na produção 

acadêmica global. É inegável a importância do conhecimento da língua inglesa para a sociedade 

de modo geral e para os pesquisadores em Ensino de Ciências, em particular. Porém, é 

importante considerar o conhecimento de outras línguas também, valorizando o 

multilinguismo, promovendo uma política linguística para ciência e educação superior que 

contribua para romper a hegemonia monolíngue. 

Quanto aos testes de proficiência certificados e reconhecidos internacionalmente, como 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (Internacional English Language Test 

System) etc., EP1 e EP2 já haviam realizado o teste TOEFL e EP1 também havia feito o IELTS 

e o teste de proficiência de língua portuguesa, o CELPE-BRAS 
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4.3.4.1  Como o uso da língua deve ser avaliado nos exames de proficiência  

 

Com o objetivo de saber o que os participantes pensam dos exames de proficiência em 

relação à diversidade cultural e linguística dos candidatos, todos concordaram que deve existir 

um padrão de avaliação. 

EP1: [...] é uma questão bem interessante poder pensar um pouco se os testes devem 

refletir essa diversidade linguística, porque é difícil contemplar essa enorme 

diversidade, aí é bom a gente ter um padrão de avaliação, porque se eu não tenho 

padrão então eu não vou saber realmente como avaliar em função da quantidade de 

pessoas que vai fazer a mesma prova. 

 

EP2: [...] Eu fiz o TOEFL uma única vez e é realmente complexo pra mim com o 

inglês bem iniciante. Eu acho uma diversidade muito grande, interessante e bem rígida 

também 

 

Esse participante comentou sobre a sua experiência ao fazer o CELPE-BRAS para 

adquirir o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros no Brasil. Para 

ele, “tem muita coisa contextual. Você precisa saber muita coisa do Brasil”. Ele também 

questiona o uso da língua formal nesses testes, pois, para ele, um exame como o da IELTS 

precisa de imersão cultural, como declara: “[...] se você não fizer uma imersão nesse contexto, 

não pode ter nem ideia de uso da língua”.  

EP2 acha complexo comentar sobre isso pela pouca experiência com esses exames, já 

que ele fez o TOEFL uma única vez “com o inglês bem iniciante”. Para ele, esses testes contêm 

uma “diversidade muito grande, interessante e bem rígida”. Quando EP2 fala sobre rigidez, 

possivelmente, deve se referir aos padrões formais da norma escrita. Em outro momento de sua 

fala, ele afirmou que esse teste avalia bem. Embora não esteja claro o que seria essa 

“diversidade grande, interessante e rígida”, é um exame que tem a aprovação desse participante.   

Já EP3 e EP4 ainda não tiveram a experiência com esses exames internacionais de 

proficiência. EP4 já fez testes de nivelamento em curso de idiomas e conseguiu se sair bem. Ela 

reflete sobre a diversidade e os regionalismos, fatores que dificultariam a compreensão do 

inscrito quanto à flexibilização das variações linguísticas nesses exames. Também comenta que 

há diferenças quando se trata da comunicação oral para a escrita de testes que buscam identificar 

a proficiência linguística do falante.  

EP4: Eu fico imaginando se fosse imitar o brasileiro nativo falando..., quer dizer, é 

um mundo complexo de diversidade e de regionalismos, etc. Então eu não sei como 

seria, mas eu acho que rola muito essa questão da cobrança. Não sei se nos testes 

acontecem, mas no dia a dia de uma pessoa que se dispõe a falar inglês, rola essa 

cobrança de imitar até mesmo o sotaque, não é? Não é nem a pronúncia, porque tem 

a diferença entre você tentar falar a pronúncia correta e tentar imitar um jeito, um 

sotaque, uma gíria, etc., para parecer que fala inglês. 
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Na fala de EP4 ressaltou-se a cobrança das pessoas de imitarem até o sotaque do falante 

nativo. Nesse sentido, principalmente na oralidade, os estudos em ILF buscam desmistificar a 

ideia do falante ideal, salientando a comunicação inteligível como prioridade e tirando o foco 

do falante nativo, já que o inglês é língua de falantes do mundo inteiro na atualidade 

(PEDERSON, 2013).  

EP1, por já ter vivenciado experiências em vários tipos de testes, conta-nos o que acha 

de cada um deles.  

Eu, pelo menos, em 2013, fiz o IELTS, fiz o TOEFL uma vez e, obviamente aqui no 

Brasil, fiz o Celpe-Bras, e uma coisa  eu consegui tirar, fazer inferência em todos esses 

testes. É muito interessante como a gente poderia fazer uma crítica de como esses 

testes, às vezes, não centram tanto na questão de quanto você conhece, quanto você é 

fluente, quanto você sabe do idioma, mas sim o que você conhece do idioma. Olha a 

diferença: quando você sabe o idioma, quando você conhece essa língua, porque por 

exemplo no IELTS, uma prova que eu acho muito mais pesada, muito mais forte do 

que o TOEFL mesmo. O IELTS é uma prova que você tem que se preparar muito a 

um ponto que você vai ter que responder as perguntas do jeito que eles acham correto. 

Então eles não querem saber se você sabe ou não sabe inglês, é saber responder do 

jeito que eles acham correto. Agora no TOEFL tem uma parte que é bem interessante, 

no grammar, vocês vão encontrar, não sei se vocês conhecem, os phrasal verbs, Os 

phrasal verbs são verbos conjugados com outra palavra como “stand up”. Eles usam 

muito esses phrasal verbs porque são as partes que a gente mais erra quando conjuga 

os verbos e usamos os termos da fala mesmo de inglês. Então, esses testes, muitas 

vezes, viram também um modo de acolher uma população que tem a possibilidade de 

pagar um curso para se preparar para poder passar nesses testes. Interessante tudo isso 

porque também tem por trás de tudo isso o que paguei. Por exemplo, quando eu fiz o 

IELTS, eu estava lá na Colômbia, eu fiz para ter o certificado para ser professor 

bilíngue. Eu só paguei esse teste em 2013, eu acho, e se eu colocar em reais, por 

exemplo dava uns R$500, R$ 600 reais. E eles falam assim: Oh, o nível de reprovação 

nesse teste aqui é alto, tem muitas pessoas que perdem nessa prova realmente. Então 

eles dão um curso no consulado britânico que você vai pagar uns 1.000, 1.500 reais 

no qual eles vão liberar o material pra você saber como responder e não perder na 

prova. Então é bem interessante tudo o que tem por trás desses testes de proficiência, 

não é?  Porque as vezes você nem precisa saber, você só precisa saber como responder 

o teste. 

 

 Segundo EP1, esses três testes focam no que o candidato deve conhecer do idioma e não 

no idioma per si. A experiência de EP1 nos testes de proficiência de aceitação internacional nos 

revela a visão monocêntrica que os testes impõem a partir do modelo do falante nativo a partir 

do qual os testes são produzidos. A crítica de P1 sobre esses testes, quando afirma: “Esses testes 

às vezes não centram tanto na questão de quanto você conhece, quanto você é fluente, quanto 

você sabe do idioma, mas sim o que você conhece do idioma”, evidencia a visão conservadora 

que os testes carregam. Quando P1 faz alusão ao IELTS, por exemplo, como “uma prova [...] 

que você vai ter que responder as perguntas do jeito que eles acham correto” e cita o mercado 

econômico em torno dos cursos oferecidos para preparar os que vão fazer os exames, investindo 

altos valores para obterem pontuação satisfatória no teste, faz-nos crer que foram testes 
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preparados para uma elite que tem condições de patrocinar o investimento para aprender a usar 

a língua nos padrões conservadores.  

 Para Shohamy (2006, p. 95-98), os exames de língua atuam na determinação do 

prestígio e status das línguas faladas e/ou ensinadas em uma comunidade, na definição de 

padrões de correção e na supressão da diversidade linguística. Isto se aplica ao que P1 falou: 

“tem que responder as perguntas do jeito que eles acham correto”, sendo que esses exames 

internacionais de proficiência reforçam o prestígio local e internacional do inglês, na medida 

em que a comprovação de proficiência via esses exames constitui um “passaporte linguístico” 

para se trabalhar e, principalmente, estudar em muitos países, bem como servem como uma das 

portas de entrada nos programas de pós-graduação. Assim, ao mesmo tempo em que reafirmam 

o prestígio da língua inglesa, os testes atuam como mediadores entre as políticas locais e 

transnacionais para essa língua e a educação (SILVA, 2011, p. 77). 

 Nelson (1995) critica a visão monocêntrica de que uma forma particular de inglês é 

“correta” e que outras formas são por definição “erradas”, pois é importante lembrar que os 

exames são feitos para testar a proficiência de falantes de inglês como segunda língua ou como 

língua estrangeira. Assim, “se os testes de proficiência não são locais, eles devem se basear em 

um núcleo de idioma comprovadamente comum - idioma que pode ser compartilhado por todas 

as variedades nativas de inglês e por documentos de currículo / conteúdos em todo o mundo124” 

(DAVIES; LYONS; KEMP, 2003, p. 575). 

4.3.5 A proficiência dos participantes em inglês 

 

Ao tratar dos testes de proficiência, os(as) participantes foram provocados a refletir se 

eles(as) se consideravam proficientes em inglês. Pelo fato de já terem publicado artigo(s) em 

inglês, achei que teriam familiaridade com a língua, no entanto, apenas EP1 considera que tem 

um nível mais avançado em todas as habilidades, inclusive já teve experiência de ensinar 

Biologia e Química em inglês, em uma escola bilíngue da Colômbia.  

Resolvi registrar aqui um trecho da conversa, na íntegra, para traçar comentários depois.  

 

EP3: Eu não. Quando eu falo proficiente é porque já usa as habilidades com facilidade. 

EP4: Parece aquela descrição do Lattes, né? Lê bem, escreve pouco, não é? Depende 

da habilidade. Não me considero proficiente em todas as habilidades, mas gostaria. 

Investigadora: Os demais se consideram proficientes na língua inglesa? 

EP3: Não, para mim isso é um projeto de vida daqui a três anos. 

                                                 
124 No original: If English proficiency tests are not to be localized, they must instead be based on a demonstrably 

common language core —language that can be shown to be shared by all the native varieties of English, and by 

curriculum/syllabus documents worldwide. 
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EP2: Também não. 

Investigadora: Mas todos conseguem comunicar em inglês, não é? 

EP4: O que você considera comunicar? 

Investigadora: Poder conversar com alguém em inglês, conversar o básico de modo 

geral 

EP3: Muito menos do que mais. 

EP2: Meu inglês é muito básico. 

EP4: Gente, entrem em grupos de gringos, vocês vão ficar fluentes na fala. 

Investigadora: É uma boa dica. 

EP4: Eles não ficam cobrando perfeição [...] 

EP4: Eu acho que essa questão de os gringos não nos criticarem como somos 

criticados pelos próprios brasileiros tem a ver com o processo de colonização. A gente 

tem aquela coisa: “Ah, o inglês, não é, parece coisa de outro mundo”, “é a melhor 

língua”, “eu deveria saber”, enfim, e a gente mesmo critica o próprio sotaque, da fala, 

da pronúncia e as pessoas, pelo menos as que eu converso, que são latinas, elas não 

se preocupam com isso, o importante é se comunicar. 

 

Nesse trecho da conversa, chamou-me atenção a fala de EP4. Apesar de declarar não 

possuir proficiência nas quatro habilidades de inglês, a saber, ler, escrever, ouvir e falar, se 

sente mais confortável quando se comunica com não nativos latino-americanos do que com 

nativos. Muitos brasileiros que se comunicam em inglês, por terem aprendido a usar a língua 

inglesa como língua estrangeira, ficam presos ao modelo linguístico do falante nativo e tendem 

a imitá-lo e a se corrigir bastante, perdendo, às vezes, a oportunidade de praticar o idioma e 

aprendê-lo de modo a se comunicar eficazmente. Na comunicação em língua inglesa, Jenkins 

(2017) incentiva o uso do ILF, por objetivar a comunicação intercultural ao invés da 

formalidade, que faz referência às normas do falante nativo. 

 

4.3.6  A produção e publicação de trabalhos científicos em inglês 

 

Os participantes do grupo focal já têm trabalhos publicados em inglês. Nesse objetivo, 

alguns deles contaram com a participação de tradutores ou colegas que têm mais familiaridade 

com a escrita acadêmica em inglês. Todos os participantes têm textos publicados na sua língua 

nativa também, embora os textos não sejam os mesmos. Abaixo, registrarei como se deu a 

produção dos artigos escritos em inglês para fins de publicação: 

 

Participante Quantidade 

de artigos 

publicados 

em inglês 

Contou com a ajuda 

de tradutores? Se 

sim, quem? 

Publicou o(s) 

mesmo(s) artigo(s) em 

sua língua nativa, 

também? 

Se publicou apenas em 

inglês, por que não o fez 

também na língua nativa 
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EP1 3 Não Não informou.  Publica artigos em 

espanhol (sua língua 

nativa), português e inglês. 

EP2 1 Sim. (contratou 

tradutor) 

Não. Publicou artigos 

de conteúdos 

diferentes. Mas na 

Didática costuma fazer 

todos os resumos 

expandidos em 

português, inglês e 

francês. 

Foi motivado por uma 

chamada científica cujas 

publicações deveriam ser 

em inglês. 

EP3 1 Sim (contratou 

tradutor) 

Não. Publicou artigos 

de conteúdos 

diferentes. 

- A revista brasileira 

“Brazil Nuclear Phisics”, 

onde publicou, só aceita 

publicações em língua 

inglesa. 

EP4 2 Não. Escreve em 

inglês e só conta com 

ajuda na tradução para 

correção de possíveis 

erros gramaticais. 

Não. Publicou em 

português artigos de 

conteúdos diferentes. 

Não justificou, mas 

ressaltou a importância de 

trazer as contribuições 

científicas na língua nativa 

e em outras línguas, como o 

inglês. 

 

No contexto de escrita dos participantes, achei interessante a forma que o professor de 

Didática de EP2 cobra os artigos solicitados na disciplina, conforme registro abaixo: 

EP2: [...] os artigos, por exemplo, a gente já publica com três resumos. [...] a gente 

fazia um resumo expandido de onze páginas. Esse resumo expandido era como se 

fosse um micro artigo daquilo que você está produzindo para discutir no seminário 

interno. Então, ele tinha todo arcabouço de ABNT, é como se fosse um artigo para 

uma revista, onde você discutiria os pontos principais com a teoria, então, a gente 

elencava o resumo tanto em português, quanto em espanhol como em francês. 

 

Este tipo de trabalho incentiva o(a) discente a ser um(a) pesquisador(a) multilíngue, 

atento à internacionalização do conhecimento. Se o artigo feito como instrumento avaliativo de 

uma disciplina for de qualidade, o(a) estudante pesquisador(a) já pode se apropriar dele para 

encaminhá-lo a revistas para publicação. É uma abordagem que gera uma postura emancipatória 

e promove a educação socialmente responsável. O desafio dessa metodologia é o fato de o 

professor não ter, muitas vezes, o conhecimento necessário de outras línguas para poder dar a 

devida orientação aos estudantes no emprego delas. 
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Quis saber se os demais participantes concordavam com essa atitude do professor e EP2 

afirmou que “depende do grupo teórico que você estuda e tem contato”, enquanto eP4 comentou 

que “depende com quem você vai comunicar”. Canagarajah (2002, p. 41) enfatiza a dimensão 

social do texto como de grande importância. Para ele, “a estrutura do texto, os processos de 

pensamento do escritor, o conhecimento assumido e o caráter do leitor terão formas e 

implicações diferentes em diferentes contextos sociais125”. 

 Outro aspecto ressaltado no grupo foi o próprio ato de escrever textos acadêmicos em 

inglês, as diferenças na escrita lusófona do modo anglófono de escrever, e a relação do escritor 

com o texto. Abaixo, destaco alguns comentários: 

EP1: Basicamente, quando a gente se depara com o processo da escrita em inglês, é 

praticamente entender que falar em outra língua, é pensar em outra língua, é um 

exercício muito interessante. [...] Eu lembro que antigamente eu escrevia em espanhol 

ou português e depois eu tentava traduzir para o inglês, e aí me deparava com um 

trabalho enorme porque estava fazendo duplo ou até triplo trabalho, porque, muitas 

vezes, o que a gente não entende pra depois a gente entender é que basicamente se 

você escreve em inglês, se você vê a estrutura da língua mesmo, da gramática da 

língua inglesa, é bem mais do que a escrita em português ou espanhol, que são línguas 

latinas, não é? Essas línguas românicas usam muitos conectores, elas são bem mais 

ricas quanto ao vocabulário e a língua inglesa é muito mais simples, tem uma riqueza 

menor de vocabulário e, pela minha experiência, o que é que eu faço? Eu escrevo 

direto em inglês. Eu começo a escrever em inglês e depois eu tento dar um jeito, mas 

eu penso que escrever em inglês é bem mais importante, porque em português ou 

espanhol pode ser que um parágrafo dê dez linhas, em inglês, pode virar cinco. 
 

O participante, como previamente comentado, não é brasileiro, sua língua nativa é o 

espanhol, mas tem familiaridade com inglês por já ter sido professor bilíngue na Colômbia. Ele 

conta a sua experiência com a escrita em inglês. A princípio, escrevia em português ou espanhol 

e depois fazia a tradução para a língua inglesa. Percebeu, porém, que tinha “trabalho duplo ou 

triplo” ao ter que “reescrever” o texto quando fazia a tradução para o inglês, pois teria que 

adaptar a escrita em termos estruturais e gramaticais de acordo com padrões anglófonos. Essa 

experiência serviu de motivação para que ele se sentisse desafiado a escrever já na língua 

inglesa, atitude que ele considera importante na escrita de textos acadêmicos porque leva em 

consideração o ato de pensar na língua alvo. 

Ele também ressaltou o uso de parágrafos curtos em inglês, com poucos conectores, a 

diferença de uso dos sinais de pontuação das línguas, o cuidado nas traduções para que a ideia 

original não seja modificada, a preocupação com a forma de escrever, seguindo padrão das 

normas acadêmicas dos revisores dos periódicos internacionais. No entanto, “a busca por 

                                                 
125 No original: a estrutura do texto, os processos de pensamento do escritor, o conhecimento assumido e o caráter 

do leitor terão formas e implicações diferentes em diferentes contextos sociais. 
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adesão rígida à correção e normas padronizadas pode sufocar a criatividade e a variação 

contextual no uso da gramática126” (CANAGARAJAH, 2002, p. 51). 

Sobre a diferença na escrita acadêmica em inglês entre pesquisadores anglófonos e não 

anglófonos, a coordenadora do Programa também deu a sua opinião. 

C: [...]. O nativo sabe a especificidade da língua, ele sabe o gênero de discurso para 

cada narrativa. Veja que a gente sempre faz o exercício de pensar em nossa língua 

para depois traduzir, e pensar em inglês é diferente. Veja que em inglês as frases são 

mais curtas, diretas, totalmente diferente do português que a gente floreia mais, a gente 

argumenta mais, a gente demora muito mais para fazer um argumento. Então eu acho 

que, justamente a dificuldade daquele que não é nativo, é saber essas nuances da 

língua que só sabe vivendo essa língua, falando, escrevendo, se comportando, 

participando da comunidade. Repare que quando a gente vai para um evento 

internacional, por mais que a gente chegue lá desfamiliarizado, mas no segundo, 

terceiro dia, a gente já começa a perceber o que é válido, o que não é, que texto eu 

posso realizar e que texto eu não posso realizar, justamente pela vivência. Eu acho 

que é a vivência na cultura dessa língua que possibilita você saber um pouco mais dos 

detalhes do que pode ser usado ou não. Repare que se a gente for ver o inglês, a gente 

sabe que tradicionalmente o britânico, o americano, mas hoje cada nação fala inglês 

da sua maneira e é legítimo também, né? Tem diferença? Tem. Por exemplo, a 

incorporação de termos da língua inglesa no mundo. A gente tem isso, hoje. Tem coisa 

que a gente nem traduz, senão perde o sentido. Então tem essa questão mesmo, a 

questão cultural que a língua traz. Então, essa é a diferença maior. Eu acho que o 

nativo tem aquela língua, usa ela o tempo todo, tal, ele tem essa capacidade de saber 

esses detalhes. 

 

 A fala da coordenadora engloba os aspectos citados por P1 e detalha características que 

realmente diferem o escritor lusófono do escritor que tem o inglês como língua nativa. Em sua 

fala, ela destaca que: 1) o escritor anglófono não confunde aspectos linguísticos de sua língua 

com os de outra língua; 2) a estrutura linguística é diferente, já que em inglês as frases são mais 

objetivas e os parágrafos menores; 3) a familiaridade com o uso da língua em contextos 

culturais nos quais o inglês é a língua oficial de comunicação; 4)  a capacidade de enxergar 

detalhes na escolha das palavras, na organização dos parágrafos, na apropriação do gênero de 

discurso para a escrita. É por essa lente que usamos as palavras de Canagarajah (2005, p. 9): 

“Apesar dos vários níveis de competência linguística possuídos pelos diferentes subgrupos  

ESOL127 identificados anteriormente, na prática da escrita acadêmica em inglês, eles precisam 

adquirir novos discursos e convenções e representar suas identidades de novas maneiras”128 . 

Ao apontar as peculiaridades do escritor anglófono, a coordenadora mencionou o apego 

tradicional dos escritores lusófonos ao padrão linguístico de falantes americanos e britânicos,  

sendo que “hoje cada nação fala inglês da sua maneira e é legítimo também” considerar a 

                                                 
126 No original: rigid adherence to correctness and standardized norms can stifle creativity and contextual variation 

in grammar usage 
127 Sigla para English for Speakers of Other Languages (Inglês para falantes de outras línguas) 
128 No original: Despite the varying levels of linguistic competence possessed by the different ESOL   subgroups 

identified earlier, in practicing academic writing in English they have to all acquire new discourses and 

conventions and represent their identities in novel ways. 
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competência linguística desses falantes no tocante às diferenças entre a escrita acadêmica, mais 

criteriosa, e a habilidade oral de falantes de inglês de diferentes fronteiras. Quanto ao “gênero 

do discurso para cada narrativa”, citado pela coordenadora, o escritor não nativo também o 

reconhece, já que se trata de padrões da escrita em qualquer idioma. 

Os(As) participantes do grupo focal ainda foram questionados(as) se são cobrados(as) a 

publicar textos em língua inglesa e como eles(elas) se posicionam em relação a isso. EP2 

afirmou que não se sente pressionado na área em que atua, sendo que sente receptividade de 

pesquisadores de outros países (como França, Canadá e Espanha) que vêm aplicar pesquisas no 

Brasil. Ele citou o Boletim de Educação Matemática (Bolema), revista brasileira que publica 

textos em língua portuguesa e em outras línguas, recebendo contribuições de escritores de 

vários lugares do mundo. Essa interação entre pesquisadores nacionais e estrangeiros são 

evidências do processo de internacionalização da ciência, no qual elos, parcerias e projetos de 

colaboração mobilizam academicamente alunos, professores e instituições, envolvendo-os em 

uma dimensão internacional, intercultural e/ou global no processo de aquisição e divulgação do 

conhecimento científico (KNIGHT, 2008). 

Ainda em relação à cobrança por publicações em inglês na área de pesquisa atual, EP3 

também não se sente pressionado. Segundo ele, na área de educação e ensino “tem muitas 

revistas reconhecidas em nível mundial que são brasileiras, que aceitam publicação em língua 

portuguesa”, porém, quando a sua pesquisa foi na área de Física, publicar em inglês era 

“basicamente uma lei universal”. Já EP4 questionou a necessidade de publicar em inglês em 

função do Qualis da CAPES de revistas que publicam no idioma ser mais elevado, assunto que 

teve pertinente reflexão, como ilustrado abaixo: 

EP4: As revistas que estão escritas em inglês ou que recebem artigos em inglês têm 

maior Qualis na CAPES. Tá, e por quê? Qual é a razão disso? Tudo bem que a gente 

amplia a comunicação, mas amplia, para quem? Para onde vai? A questão é entender 

qual é o objetivo que está por trás disso, não é? Quer dizer, existem algumas revistas 

que têm um Qualis mais baixo, não tão prestigiado e a escrita é em português, 

linguagem que alcança, por exemplo, (a gente acaba falando muito disso) professores 

da educação básica que leem aquela revista. Por exemplo, tem revistas em nossa área 

que contam experiências em ensino de Ciências que são bem básicos, mas muito 

acessíveis para o professor entender qual é aquela ação educacional que deu certo, em 

português rápido e simples. Às vezes, o Qualis é super baixo, mas comunica e melhora 

a área, enfim, isso é uma discussão muito complexa. 

 

EP1: Exatamente isso. Na minha opinião, a gente mesmo nesse momento tá se 

debatendo, se enfrentando com duas coisas importantes, porque a gente tá se 

formando como pesquisador e nesse âmbito você precisa demonstrar, tipo, criar uma 

área de publicação que seja da qualidade de um pesquisador de doutorado [...] aí é 

quando achamos que é em inglês, não é? E por outro lado também a gente entende 

que, eu e algumas pessoas com quem trabalho, que por mais que você queira ser um 

pesquisador que comunica em inglês tudo isso, aí eu faço referência ao que P4 falou 

sobre a importância de não deixar de publicar também em nossas línguas porque, no 

final, o que a gente quer é que todas as experiências que a gente fez ou esteja fazendo 
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cheguem lá [...]. Porque se você vai fazer alguma coisa, tipo se você faz MBA na pior 

universidade dos Estados Unidos você já é mais bem qualificado do que alguma 

pessoa que pode ter feito doutorado na UFBA.... Por exemplo, se meu currículo tem 

a Universidade Federal da Bahia e outra pessoa com, sei lá. “Boato University”, já 

tem uma qualidade melhor porque já fala inglês, não é? [..] um exemplo, só para 

ilustrar. 

 

São razoáveis os questionamentos dos(as) participantes quando se referem à 

necessidade de escrita em inglês para terem seus artigos publicados em periódicos de maior 

prestígio no Qualis CAPES. Assim, embora muitas pesquisas alcancem um público local 

satisfatório na língua nativa, pesquisadores buscam publicar as suas pesquisas em periódicos 

contidos nos rankings internacionais, cuja língua de poder é o inglês, contribuindo para a 

hegemonia da língua do centro. Como a “ocupação de uma vaga privilegiada em qualquer 

ranqueamento pode significar maior notoriedade e ganhos no prestígio institucional, expansão 

da procura por parte de estudantes nacionais e internacionais, facilidade de captação de recursos 

para financiamento de pesquisas e doações” (MOURA; MOURA, 2018, p. 214), as instituições 

e até os governos, ao elaborarem suas políticas relativas à educação superior, buscam adequá-

las às exigências de publicação e internacionalização da ciência no idioma global. Daí a 

necessidade de o(a) pesquisador(a) fortalecer as suas redes de comunicação também em línguas 

não hegemônicas, para que venha a ser reconhecido em sua área de atuação. O conhecimento 

da língua inglesa nesse contexto não seria ignorado, contudo, faria parte do pesquisador, dando 

a ele condições de confrontá-lo com propriedade, se fosse necessário, ou de defendê-lo, se fosse 

preciso, contanto que fosse de forma crítica, autônoma, não sendo essa língua considerada 

majoritária e mais importante do que as demais. 

Outro aspecto destacado no grupo focal foi sobre a importância que algumas instituições 

dão ao conhecimento da língua inglesa em detrimento do conhecimento específico derivado da 

formação profissional do professor, quando querem contratá-lo para serem professores em 

espaços bilíngues ou em centros de idiomas privados. Na conversa em grupo, EP1 relatou uma 

experiência que teve na Colômbia, quando procurava emprego em uma escola particular 

bilíngue. Ele seria professor de Biologia, mas as aulas seriam em inglês, o English as a Medium 

of Instruction (EMI). Na experiência, a entrevista para seleção foi em inglês. O vice-diretor 

daquela escola, ao final da entrevista, declarou que ele era um bom professor de Biologia, mas 

o inglês era “fraco” para o cargo. Naquela seleção, foi admitido um americano que não tinha 

formação na área, mas era nativo, falava “bem” a língua e, portanto, atendia aos requisitos da 

seleção. Consciente do trabalho que poderia fazer com aqueles alunos, P1 sabia que, embora 

não tivesse a fluência de seu concorrente, poderia contribuir para a formação daqueles 

estudantes em função de sua formação acadêmica na área requerida. Por isso, resolveu 
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conversar com o diretor daquela escola: “Você é quem sabe, se você quer que os alunos 

aprendam ciências com um profissional graduado, ou se quer que eles aprendam inglês. Se você 

quer que os alunos aprendam Biologia, aqui estou, mas se você quiser alguém que fale inglês 

apenas, você pode escolher ele”. Após essa conversa ele foi contratado. Como não se indignar 

com esse comportamento do diretor? A atitude do P1 foi coerente, pois fez o contratante daquela 

escola refletir sobre os parâmetros de qualidade que estava utilizando na seleção e buscar 

priorizar o conhecimento da disciplina. O objetivo da aprendizagem dos alunos seria atendido, 

sem priorizar os padrões linguísticos de falantes nativos.  

A entrevista com a coordenadora do Programa foi realizada antes do grupo focal. Foram 

apresentados a ela os dados dos questionários aplicados aos estudantes de vários programas de 

pós-graduação em ensino de Ciências. Até aquela data contávamos com 52 participantes, entre 

os quais 36 nunca haviam publicado artigos em inglês, total que equivalia a cerca de 70%, sendo 

que eles se mostravam pouco satisfeitos com a sua proficiência na língua inglesa. Perguntei à 

coordenadora a que ela atribuía aquela dificuldade dos estudantes para escrever textos 

acadêmicos em inglês. E ela respondeu: 

C: Eu acho que é a questão da nossa vivência com o inglês, não é? Apesar de a gente 

ter essa vivência com o inglês no ensino fundamental e no ensino médio, quando a 

gente escolhe determinada profissão, ou você tem que fazer um curso via 

universidade, pois muitas vezes oferecem esses cursos, ou então você descuida disso. 

Essa geração de pesquisadores não está satisfeita justamente porque, muitas vezes, 

não ficou atenta a essa questão da língua inglesa ser considerada a língua da ciência. 

Nesse sentido. Aí, a gente acaba se defrontando com algumas dificuldades.  Por 

exemplo: a questão da produção do texto, não é? Porque você pode escrever na sua 

língua, mas para que isso possa ser divulgado muito mais lá fora, você tem que 

escrever em inglês. Escrever em inglês não é tão simples, o discurso da academia é 

diferente de um inglês que a gente teve contato no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. É totalmente diferente da nossa formação. Eu acho que os governos anteriores, 

principalmente do PT, eles propiciaram bastante alguns cursos online para que os 

estudantes da pós-graduação pudessem ter esse contato com a língua e também 

projetos para que os estudantes pudessem estudar fora um tempo, então, isso ajuda a 

ter essa familiaridade com a língua, porque para a gente dominar uma língua, ela 

precisa fazer parte do nosso dia a dia. E aí, como a gente tem contato com ela via os 

textos e tal, mas a gente não dá aula em inglês, a gente não fala inglês na aula, a gente 

lê em inglês. Repare que se a gente for ver as habilidades, eu acho que o ler é o que 

as pessoas tiram mais de letra. A escrita, não muito, por quê? Porque a gente escreve 

pouco: um e-mail, por exemplo.  A gente não escreve um texto em inglês ainda. Ou a 

gente escreve em Português ou a gente não escreve pensando em inglês. Isto é uma 

dificuldade também. E o falar também, porque a gente acaba falando só português. A 

gente não tem oportunidade, a não ser quando vem um pesquisador ou alguém que só 

fale inglês, mas isso não faz parte do dia-a-dia. E por não fazer parte do dia-a-dia da 

pós-graduação a língua inglesa, isso gera uma certa dificuldade, não é? 

 

Vemos na fala da coordenadora vários pontos a serem considerados a respeito da baixa 

proficiência dos estudantes na língua inglesa: 1) a oferta da disciplina no ensino fundamental e 

médio não garante a sua aprendizagem, sendo necessário o estudante recorrer a outras fontes 
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de aprendizagem, sendo que nem sempre isso é possível; 2) a pouca familiaridade com a língua, 

já que no contexto brasileiro ela ainda é pouco utilizada em situações cotidianas e até na 

academia o seu uso está mais direcionado à leitura de textos acadêmicos, com exceção de alguns 

eventos com pesquisadores que só falam em inglês; 3) as diferenças entre a escrita lusófona e 

anglófona, considerando que as formas de aprender a escrever inglês na educação básica 

diferem bastante da escrita acadêmica e 4) a falta de atenção do estudante pesquisador para com 

o desafio de aprender o idioma. 

 O pró-reitor também comentou sobre a dificuldade dos pesquisadores em relação a sua 

proficiência em inglês: 

OFJ: O Brasil tem dificuldades históricas com a proficiência em línguas estrangeiras, 

dificuldades derivadas do nosso processo histórico, da nossa geografia e da qualidade 

da nossa educação básica. Enfrentar, revertendo tais dificuldades, deve ser 

considerado um desafio permanente. 

 

A fala do pró-reitor ratifica a da coordenadora do Programa e dos participantes do grupo 

focal. O nosso processo histórico de colonização foi sempre de subserviência e de reprodução 

das ideologias dominantes, com enormes desigualdades sociais e desequilíbrios na política 

educacional. Na educação não foi diferente, até o ano 2000, a grande maioria dos estudantes 

que entrava nas universidades públicas era constituída de filhos das famílias abastadas, cujos 

pais tiveram condições de pagar a sua formação em escolas privadas. Só a partir dessa data que, 

com o sistema de cotas, aumentou a oportunidade de os estudantes de baixa renda terem mais 

chances de conseguirem vagas na educação superior, como uma forma de compensar a 

educação de baixa qualidade que lhes era oferecida na escola pública. Por esses e outros 

motivos, o desafio de “enfrentar, revertendo, tais dificuldades devem ser consideradas um 

desafio constante”, usando as palavras do pró-reitor.  

 

4.3.7 O uso de English as a Medium of Instruction(EMI) no PPGEFHC 

 

O English as a Medium of Instruction (EMI) tem sido uma abordagem utilizada 

ultimamente por muitas universidades como uma forma de praticar o conhecimento da língua 

inglesa e de tornar o uso e a aprendizagem da língua mais natural. Essa abordagem é bastante 

utilizada para ensinar conteúdos acadêmicos em inglês em países onde esta não é a primeira 

língua da maioria da população (DEARDEN, 2014, p. 2).  

Como um dos participantes já tinha vivenciado uma experiência com o EMI, contada no 

tópico anterior, e por saber que esta é uma das ações dos projetos de internacionalização 
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utilizadas em muitas universidades e centros educacionais, perguntei-lhes se achavam o método 

EMI viável para facilitar a escrita de artigos em inglês, bem como o uso da língua em 

apresentações orais. Também lhes perguntei o que achavam do método, se o viam como uma 

estratégia necessária e interessante para a aprendizagem da língua ou como uma forma de 

imposição de um imperialismo científico. Como o foco da discussão é o contexto do PPGEFHC, 

direcionei o questionamento ao programa. Os participantes, de um modo geral, reconhecem o 

esforço do programa para atender a essa demanda de promover o contato dos alunos com a 

língua inglesa, mas eles sentem falta desse investimento desde a graduação. Na verdade, o 

ensino de qualquer língua estrangeira, incluindo de língua inglesa, precisa ser de qualidade para 

que ocorra aprendizagem das quatro habilidades da língua: ouvir, falar, ler e escrever. No ensino 

fundamental e médio, deve-se primar por esta qualidade, com professores reflexivos e 

preparados para os desafios de ensinar uma língua adicional para alunos(as) que, muitas vezes, 

não se sentem motivados(as) a aprendê-la. Na graduação essa base deveria já estar solidificada 

como motivação de uso da(s) língua(s) estrangeira(s) em novas experiências para, na pós-

graduação, o(a) estudante pesquisador(a) ter a proficiência necessária para aproveitar as 

oportunidades de trocas de conhecimentos provindas  de fontes estrangeiras, sendo a oferta de 

disciplinas do currículo em inglês uma dessas ferramentas. 

EP2: [...] eu sei que tem um professor que dá uma disciplina sobre como você escrever 

artigos em inglês, é uma disciplina condensada129[...]. Seria interessante, já que o 

programa, a universidade quer se universalizar, na verdade é uma exigência oculta das 

universidades hoje de quererem parcerias internacionais e eu acho interessante, mas 

que você tenha as disciplinas semestrais da escrita, da oralidade, da leitura de artigos 

ou trabalhos na língua de ensinamento. É como uma falha que tem na graduação, 

solicitam muito do pós-graduando que ele já deveria ter acumulado os saberes da 

graduação, mas isso a universidade não proporcionou e eu acho que a universidade 

deveria proporcionar isso. [...] A gente aprenderia a escrever trabalhos na língua. 

 

Por outro lado, questionaram a relação entre a oferta e a demanda dessas disciplinas, já 

que muitos gostariam de cursá-las, mas não têm proficiência avançada na língua para se 

sentirem confortáveis para participar das aulas e/ou eventos oferecidos na língua estrangeira.  

EP1: Em muitos eventos acadêmicos, professores que às vezes a gente traz para o 

programa e por causa de que seja em inglês, a assistência é mínima. De um jeito ou 

outro é bem triste levar o pessoal do mundo inteiro que a gente trabalha [...] em nossas 

pesquisas citamos os trabalhos deles, por exemplo, o professor William Cobern, o 

professor Mc Comas, o professor Hugh Lacey, eles vêm para o programa para 

participar de workshops, palestras. Eu fiz uma disciplina com o professor Luca Tateo, 

chamada “Conhecimento e Imaginação” e a gente desenvolveu um workshop em 

Salvador, trazendo um pessoal da Dinamarca, contamos com um chinês lá, teve 

também um pessoal da Itália e, obviamente, tivemos que falar inglês e, 

lamentavelmente, foi um evento massa porque foi um evento de quatro programas: o 

PPG de Psicologia, o PPG de Filosofia, o PPG de Educação e o nosso PPGEFHC, 

                                                 
129 O aluno se refere à disciplina optativa “Academic Writing: teoria e prática”, oferecida pelo professor Luca Tateo 

para os alunos da pós-graduação Stricto Sensu do PPGEFHC, com carga horária de 34 horas. 
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mas o que aconteceu? Do nosso programa nos dois dias foram 4 pessoas. Então aí 

você vê que às vezes não tem essa coerência entre o que a gente acha e o que realmente 

é, em função do evento ser todo em inglês. 

 

Todo esse questionamento das frustrantes experiências relatadas com o uso do EMI no 

programa leva-nos a refletir sobre as razões para que isso aconteça e nos caminhos possíveis 

para se chegar a um nível mais satisfatório nesses resultados, ou quais alternativas podem ser 

utilizadas para que línguas diferentes do inglês sejam valorizadas também nesse contexto, na 

busca por melhores resultados. Não devemos rejeitar as parcerias internacionais, mas 

precisamos problematizar a desigualdade na relação, visto que ela não nem sempre acontece 

em termos de efetiva parceria, ocorrendo casos de subserviência. A seguir, descreverei a fala 

integral de uma das participantes, por considerar necessário compartilhar a sua indignação com 

essa realidade. 

EP4: Eu acho o seguinte: É muito mais complexa essa questão, por quê? Porque a 

gente tem que analisar quem é o público do nosso programa. A maioria das pessoas 

que integram o nosso programa são pessoas que fizeram as licenciaturas e um bom 

número dessas pessoas não tem acesso a conhecimento desse tipo, por exemplo, 

fluência em outra língua. As pessoas que entram nesse programa não têm, no geral, 

uma base muito boa, certo? Então a gente tem que analisar a relação das pessoas com 

conhecimento, qual é a relação que os alunos do nosso programa têm com o 

conhecimento, a priori, com o conhecimento em outra língua e aí, por exemplo, é, as 

disciplinas obrigatórias são ministradas com todos os textos em inglês. P1 estudou e 

pegou [nome de uma disciplina obrigatória], por exemplo, que era com todos os textos 

em inglês. A gente via como os nossos colegas e até a gente mesmo tinha dificuldades, 

porque eram as dificuldades do texto mesmo, do conteúdo em si para se apropriar e 

poder escrever síntese e saber discutir sobre aquilo e filosofia da ciência, e ainda se 

apropriar em outra língua, o que é muito complicado. Então eu acho que a gente tem 

que pensar nessas questões: Quem é o público do programa? Será que oferecer eventos 

em inglês vai atrair esse público pra esses eventos? O que seria importante fazer como 

política de inclusão? Porque eu já acho muito excludente, não sei se é assim ainda 

agora, mas quando eu entrei no programa era eliminatória a língua, então para você 

entrar no programa você tem que dominar aquela língua. Então, se tem que ser assim, 

ou se é pra ser assim, como a gente faz para incluir essas pessoas? A gente tá 

conversando aqui e tem pessoas que não conseguem ainda escrever, eu tenho muita 

dificuldade de escrever, tem gente que não consegue ler com facilidade, enfim, então 

será que a gente tá realmente cumprindo o papel de aproximar essa língua das pessoas 

e saírem mestres e doutores que dominam essa língua como pesquisadores ou tá 

ficando mesmo em um faz de conta? Os professores dão aula em inglês, a gente finge 

que está entendendo, se mata de estudar para poder passar na disciplina, e finge que 

tá sabendo. Então, assim, a gente precisa refletir sobre essas coisas a priori, e aí uma 

coisa que eu penso, por exemplo, sobre as pessoas participarem é que elas não se 

sentem realmente confortáveis para irem. 

 

A fala da EP4 denuncia o desconforto dela com essa realidade. Sua voz ecoa como um 

grito de indignação pelo choque de realidades que o(a) estudante de pós-graduação vivencia 

quando tem que assumir a postura de pesquisador(a) bilíngue ou multilíngue, mas não foi 

preparado(a) para isso. Seus questionamentos evidenciam o paradoxo de precisar usar uma 
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língua que não domina como requisito inegociável para entrar no programa e permanecer nele, 

aproveitando as oportunidades de crescimento na língua materna e em línguas adicionais.   

Faz sentido questionarmos por que somos cobrados a usar uma língua estrangeira que 

não dominamos, como também faz sentido indagarmos por que a língua inglesa é tão 

privilegiada nessas situações. Se esse processo, como EP4 falou, é excludente para muitos 

alunos que não se sentem confortáveis com a língua inglesa para participar de eventos no 

idioma, muito mais difícil seria para essas pessoas publicarem na língua, sem contar com ajuda 

de tradutores130. Por outro lado, as instituições são cobradas a avançarem em seus projetos de 

internacionalização da educação superior e da ciência, os quais envolvem parcerias com outros 

países, publicações em revistas de impacto nas quais os modos de produzir e de publicar acabam 

sendo balizados por padrões internacionais, cuja língua principal é o inglês.  

Estar atento a essa realidade é o dever de estudantes, professores e todos os que buscam 

avançar nos resultados da educação superior mediante os desafios da internacionalização da 

ciência por conta da globalização econômica, porém, isto é um processo, não é algo repentino, 

e todas essas dificuldades citadas pelos participantes demandam enfoque no multilinguismo. 

Certamente, “a internacionalização exige multilinguismo” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 26), 

porque a ciência que circula em línguas dos países em desenvolvimento e línguas de grande 

expressividade científica como o espanhol, português, chinês, entre outras, permanecem à 

margem das discussões, de forma injusta, invisibilizada e negligenciada. Nesse contexto 

multilíngue, o inglês aparece como língua importante, mas as outras línguas também são 

respeitadas e acessíveis. 

A fala de EP4, contando a sua experiência como professora substituta da UEFS também 

evidencia essa realidade com estudantes da graduação: 

EP4: Eu era professora da UEFS e eu via que os meus alunos não queriam ir participar 

da palestra de Cobern. “-Por quê?” / “Ah, eu não sei inglês, vou fazer o que lá? Ficar 

lá fingindo? ”. Então, assim, gente, a gente quer se aproximar, mas a gente precisa 

entender como essas pessoas se relacionam com o conhecimento e como elas se 

sentem, inclusive, representadas simbolicamente por entender que elas precisam 

(ênfase da participante) saber aquele idioma naquele momento, daquele jeito porque 

se não, ela não está dentro daquela comunidade, daquele clube de cientistas. Então 

isso é um negócio que eu acho importante a gente refletir. 

 

 É bastante pertinente a fala de EP4 quando destaca que “a gente precisa entender como 

essas pessoas se relacionam com o conhecimento e como elas se sentem representadas 

simbolicamente”. É necessário intensificar as políticas públicas para promoção da diversidade 

                                                 
130 Com o objetivo de superar essa lacuna, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFBA tem um edital permanente 

de apoio a tradução disponível em: 

<http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/programa_de_apoio_a_publicacao_2019_0.pdf>. 
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linguística na ciência e na educação superior. É necessário elevar a visibilidade das produções 

científicas fora dos Estados Unidos e Europa. É relevante ouvir as pessoas a respeito do que 

este momento de cobranças para usar a língua inglesa como fator importante para ser visível 

internacionalmente significa para elas e questionar as alternativas possíveis para encarar essa 

realidade.  

 Ana Paula Laborinho, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, no 

XII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, discutiu sobre a presença do 

português no mundo. Por ser uma língua com um universo de 261 milhões de falantes e por ser 

a língua mais usada no hemisfério Sul, a terceira nos negócios mundiais do petróleo e do gás e 

a quinta mais falada na Internet, precisamos perceber o poder que ela tem e reafirmá-la como 

uma língua da ciência e de trabalho nas organizações internacionais, com políticas linguísticas 

que visibilizem a sua importância nessas áreas. Para ela, uma língua não será também uma 

grande língua internacional se não se afirmar do ponto de vista da ciência e da inovação 

(PONTO FINAL, 2017). A autora ressalta a potencialidade da língua portuguesa, a qual, 

juntamente com a língua espanhola, favorece a intercompreensão de “700 milhões de falantes 

que se podem compreender também do ponto de vista dos negócios, da ciência, da inovação”. 

Assim, é importante reconhecermos a expressividade e visibilidade da língua inglesa no mundo, 

mas também nos atentarmos para a nossa língua nativa, nos esforçando para atribuir a ela maior 

visibilidade. 

 EP3 reclama, em sua fala, da forma “impositiva” que o domínio da língua é cobrado na 

pós-graduação: 

EP3: [...]A gente tem um programa que nem todo mundo domina o idioma, e, assim, 

eu vejo pouca movimentação para fazer com que esses alunos se incluam, né? 

Basicamente a gente é obrigado a saber. Então, você supõe que cada aluno vai ter as 

propriedades fora. Eu basicamente fiz o inglês por necessidade, fiz um ano de inglês 

instrumental e um ano de inglês básico, mas, assim, o que a gente tem é que se virar 

para apresentar resultados[...]. Então, acho que de duas, uma, ou a gente possibilita e 

incentiva o aluno a se sentir obrigado a se apropriar desse idioma enquanto 

pesquisador ou então o programa deve oferecer algumas vias de fazer com que essas 

pessoas acessem, né? Porque se você fizer uma pesquisa hoje com esses alunos, você 

vai ver que talvez mais de 50% não tem proficiência em termos de oralidade, em 

termos de escrita. Pelo menos precisa fazer um estudo nesse sentido aí. As pessoas 

que aprenderam se pré-dispuseram a adquirir o mínimo necessário para se tornarem 

proficientes, eu diria, em interpretação e leitura porque é o mínimo que o programa 

exige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Pelo relato de EP3, percebo o incômodo que muitos alunos de graduação e de pós-

graduação sentem por serem cobrados a ter domínio do conhecimento da língua inglesa sem 

lhes terem sido oferecidas condições para isso. Embora essas sejam as suas impressões, os 

dados do questionário feito com 95 alunos dos programas em Ensino de Ciências confirmam 
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que a leitura é a habilidade de maior abrangência e nas respostas individuais muitos 

participantes declararam obter maior proficiência na língua com esforços próprios, a partir de 

iniciativas de dedicação particular ao estudo e à aprendizagem do idioma. 

 Ao notar a insatisfação dos participantes com a oferta de disciplinas e workshops usando 

o EMI no programa, perguntei-lhes se o PPGEFHC deveria continuar investindo nessa 

estratégia, diante dos desafios de se praticar a língua inglesa, e o que achavam dessa 

experiência. EP4 afirmou que seria difícil responder a essa pergunta. Então, perguntei-lhe se 

ela faria uma disciplina que fosse oferecida apenas em inglês. A resposta da aluna me instigou 

a fazer novos questionamentos. Conforme essa participante, a disciplina oferecida nessa 

modalidade tinha sido oferecida para a turma dela por um professor francês que não dominava 

bem “nem português e nem inglês”. Além disso, não possuía didática para ministrar a disciplina. 

Segundo ela, devido à desistência dos alunos, a disciplina deixou de ser oferecida, “não foi só 

por causa da questão da língua”, mas “pela questão da didática porque o professor era muito 

autoritário”. A estudante evidencia em sua fala a necessidade da instituição oferecer disciplinas 

nesse formato focando também na formação profissional e pedagógica do professor. Se o 

docente for didaticamente preparado, ele terá condições de trabalhar os conteúdos da ementa 

da disciplina, alcançando resultados mais satisfatórios. A mesma aluna comentou ainda as 

dificuldades dos estudantes na leitura dos textos em inglês solicitados pelos professores de 

algumas disciplinas da pós-graduação. 

EP4: Os textos que o professor passava eram textos digitalizados que a gente não 

conseguia nem selecionar para colocar no Google tradutor e aí rolava um desespero, 

assim, que se instalava na sala. A galera achou um programa que transportava a 

mensagem de lá para o tradutor, eram estratégias, mas isso em si não era aprender 

inglês, percebe? Isso é uma estratégia para sobreviver nos estudos. Porque você, além 

de saber a linguagem da filosofia da ciência, que é algo novo para todo mundo que 

está entrando, você tinha que saber linguagem, a língua, o idioma, inglês, não é? Então 

ninguém estava preocupado “Ah, vou aprender inglês” não, gente, o povo fica 

interessado em passar na disciplina quando o objetivo seria aprender tudo. 

  

A realidade tratada por essa discente revela um comportamento comum entre os 

estudantes: usar tradutores da internet para traduzir os textos acadêmicos com o objetivo de 

estudar o conteúdo da disciplina, ou seja, se pudessem escolher, os textos seriam em português, 

a sua língua nativa. Se a motivação para a leitura de textos em inglês é pequena, esse 

comportamento também reflete na escrita e publicação de textos na referida língua, sendo a 

escrita um dos grandes desafios, já que o(a) escritor(a) não consegue ser neutro(a) em seu texto, 

ele(ela) traz consigo sua(s) identidade(s), valores e discursos (CANAGARAJAH, 2005). A 

aluna sugeriu, ainda, que as disciplinas nessa modalidade sejam oferecidas de maneira optativa 

para que os estudantes consigam aproveitar melhor os textos e as aulas.  
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A respeito dessas disciplinas que o Programa oferece em inglês, a coordenadora mostrou 

o seu desapontamento no tocante ao interesse dos alunos. Segundo ela, o programa convidou o 

professor visitante Lucca Tadeo para oferecer a disciplina “Academic Writing” totalmente em 

inglês, porém, entre mais de 150 alunos(as) do Programa, só 2 ou 3 cursaram o componente 

curricular. Apesar do desestímulo de muitos estudantes, certamente por não terem a proficiência 

para aceitarem os desafios do uso de uma LA, a coordenadora afirmou que o Programa está 

cuidando disso: 

C: Vem algum pesquisador de fora, ministra um workshop ou uma disciplina em 

inglês e aí a gente precisa estimular a fazer essa disciplina. Muitos dizem: “Ah, 

professora, eu não sei falar inglês direito”. Então, o medo de não saber faz com que 

não queira fazer a disciplina, mas, ao fazer, é um ponto para ganhar familiaridade com 

a língua. Então, por exemplo, o Lucca Tadeu vai ministrar novamente essa disciplina 

esse semestre. Ela vai ser um pouquinho concentrada a partir de abril e a ideia dele é, 

a partir de cada tema da pesquisa dos alunos, eles escreverem algo em inglês sobre 

[esse tema]. 

 

Nesse contexto, aproveitei para perguntar aos estudantes qual seria o lugar da língua 

estrangeira ou adicional nas universidades, incluindo a UFBA e, principalmente, o PPGEFHC. 

O meu objetivo ao fazer essa pergunta foi saber a opinião deles sobre se a língua inglesa deve 

ser trabalhada na educação superior, principalmente na pós-graduação, e como trabalhá-la. EP3 

comentou uma experiência da sua licenciatura em Física, na qual a disciplina de inglês é 

optativa, enquanto no bacharelado ela é oferecida de forma obrigatória. Vejamos a sua opinião 

a esse respeito: 

EP3: Infelizmente é. E acho que os cursos de formação de professores no Brasil ainda 

não dão a devida importância à língua estrangeira. Não sei se eles pensam que os 

professores devem se limitar à educação básica. A formação de professores 

pesquisadores, eu acho que um segundo idioma acaba sendo uma coisa extremamente 

necessária, seja inglês ou seja outra, mas aí cada um vai escolher dentro da sua própria 

área, mas eu acho que isso é algo cultural que vem desde sempre. As pessoas que 

optam por fazer graduação em bacharelado de física, pelo menos aqui para mim, isso 

ficou muito evidente. 

 

 

 Na fala do participante percebe-se a necessidade de aprimoramento de políticas 

linguísticas para internacionalização nas licenciaturas para o ensino de línguas adicionais. Isso 

se revela no entendimento de que, para os cursos de bacharelado, parece haver a necessidade 

da inserção de determinada LA, enquanto para as licenciaturas, pensar em uma política de 

internacionalização envolve oferecer as mesmas oportunidades de conhecimento de LA nas 

licenciaturas e bacharelados. Envolve, ainda, oferecer oportunidades de os estudantes 
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escolherem outros idiomas para estudar e aprender131, promovendo possibilidades de interagir 

com diferentes referenciais linguísticos.  

4.3.8 O multilinguismo no cenário geopolítico de produção e divulgação da ciência 

 

As instituições de ensino superior, a princípio, cobram mais dos alunos o aprendizado 

de língua inglesa devido ao contexto político-econômico que visa dar conta das demandas 

impostas pelo capitalismo internacional. Porém, é preciso pensar também, no contexto 

brasileiro, na possibilidade de aprender a língua dos nossos vizinhos (espanhol) e outras línguas 

(hegemônicas ou não) e na possibilidade de fortalecer o multilinguismo na educação superior e 

na pós-graduação. Ao buscarmos saber o ponto de vista dos participantes a esse respeito, eles 

responderam: 

EP1: A questão é entender o contexto de uso das línguas como tal. Eu que estou nessa 

introspecção entre tantas línguas, seria muito importante entender que existem outros 

idiomas nos quais se produz conhecimento de qualidade, não só publicados em 

revistas com Qualis A e tem outros que são muito ricos e que nem sempre estão 

escritos nesses jornais e nem estão escritos em inglês. Eu acho muito importante essa 

questão de valorizar a nossa própria produção, a nossa própria língua e valorizar 

também essas trocas que poderiam dar, por exemplo, de o brasileiro ler mais em 

espanhol e a América Latina começar a ler mais em português. Na verdade, isso já 

está acontecendo, principalmente na área de ensino de ciências. Na última década para 

cá, temos por exemplo, o ENPEC, o Congresso Internacional de Formação de 

Professores de Ciências, que é na Colômbia, temos o Congresso Internacional de 

Ensino de Biologia, que acontece na Argentina. Esses eventos estão convocando o 

pessoal do Brasil, do Chile, da Colômbia, do México, então, estão sendo muitos os 

diálogos entre as línguas, entre as nossas línguas, e isto está empoderando muito o 

pesquisador da nossa região. E é isso que precisamos muito fazer. Não quero dizer 

que devemos virar as costas para o inglês e pronto, porque não é essa a posição de um 

acadêmico, mas sim trazer o melhor dos dois mundos, que é ter a capacidade de ler, 

de produzir, de fazer parte dessa comunidade acadêmica dentro do mainstream da 

ciência e também “dar um gás”, eu chamaria, empurrar, apoiar a nossa produção a 

partir do que a gente produz, do que a gente faz, não é?  Temos que ter em conta que 

a gente é uma bandeira de uma língua que, apesar de ser uma língua europeia, se não 

fosse pela Argentina, não seria, teria o mesmo destino que o francês, que é uma língua 

falada na França e alguns países africanos. Se não fosse o Brasil, o português também 

seria restrito a Portugal e alguns países da África e o Espanhol também seria só a 

Espanha e dois ou três países da África. A gente que basicamente carrega a bandeira 

da nossa língua, é desse jeito que a gente costuma produzir a partir das nossas línguas 

português e espanhol, mas certamente se faz necessário. 

 

EP3: Eu acho que para mim falta experiência de ter outras vivências, né? Seja fora do 

país ou em alguns eventos que lidam com isso. Para mim, eu acho que a gente precisa 

de uma língua que facilite a comunicação entre diferentes povos. Se o inglês cumpre 

esse papel, eu acho que vale a pena. 

 

                                                 
131 Com o objetivo de oferecer oportunidades aos estudantes de aprenderem outros idiomas, a UFBA oferece o 

PROFICI (Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA), um programa 

institucional, que oferece cursos de idiomas (alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português como língua 

estrangeira) gratuitos a alunos com matrícula regular em nível de graduação e pós-graduação, bem como a 

funcionários e docentes da UFBA. 
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EP4: É algo que acontece na FACED, lá (na seleção da pós-graduação) você tem a 

opção de outras línguas, para poder entrar no programa, mas eu não sei o que eu acho. 

 

 

 As respostas dos(as) participantes a essa pergunta variam conforme as suas experiências 

com o uso dessas línguas. EP1 apresenta um pronunciamento favorável ao multilinguismo e 

revela a importância desse intercâmbio para o pesquisador no sentido de ter uma visão 

multifacetada em relação ao conhecimento. O participante ressaltou a necessidade de investir 

em políticas linguísticas que promovam a expansão da língua materna na divulgação do 

conhecimento científico, privilegiando as parcerias com línguas de países vizinhos, como uma 

forma de levar as publicações em língua portuguesa para esses países e de buscar fontes de 

leitura de pesquisadores da América Latina que escrevem em espanhol, por exemplo, pois, 

repetindo as palavras do participante, é “a gente que carrega a bandeira da nossa língua”. 

Felizmente, “há uma consciência crescente de que as políticas educacionais devem colocar os 

interesses nacionais em primeiro lugar, atendendo-se às prioridades geopolíticas que a nação 

elegeu” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 14). 

 Por outro lado, tem a questão da dificuldade de dominar mais de uma língua, o que torna 

o desafio maior. Como o inglês é a LA de maior abrangência no quadro global, os(as) estudantes 

tendem a conformar-se com o seu conhecimento, como é o exemplo de P3, o qual acha que vale 

a pena investir na proficiência em língua inglesa e tentar atender às demandas de comunicação 

nessa língua.  

 No PPGEFHC, conforme os(as) participantes, “essa promoção do multilinguismo faz 

parte, trazendo pessoal de fora, incentivando, motivando intercâmbios culturais, intercâmbios 

de pesquisadores” (EP1). O mesmo participante afirmou que ele é um “exemplo dessa conexão, 

dessa rede de intercâmbios entre pesquisadores da América Latina”, pois recebeu uma bolsa 

para vir estudar no país. “A gente veio para o Brasil, recebeu uma bolsa, isso é um ganho em 

duplo sentido, o programa ganha comigo e eu ganho com o programa. Então, só assim se cria 

uma academia que atenda essa diversidade cultural”. Assim, face às coerções para promoção 

da competividade de mercado em um mundo cada vez mais globalizado, é bom estarmos atentos 

para a necessidade de aprendermos inglês, sem esquecermos do imperativo de negociarmos 

melhor a divulgação da nossa língua e estabelecermos parcerias com línguas de países não-

hegemônicos. 
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4.3.9 A aprovação da UFBA no Programa Institucional de Internacionalização da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES PrInt) 

 

 Os(as) participantes se sentem privilegiados(as) pela aprovação da UFBA no Programa 

Institucional de Internacionalização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), principalmente pelos benefícios de abrangência dos programas em ações de 

alcance internacional. Eles(elas) também acham que a UFBA não supervaloriza a língua inglesa 

em suas comunicações, pois há parcerias com países falantes de diferentes línguas. 

EP1: Eu posso dizer que faço parte dessa política de internacionalização da educação 

e da promoção desse intercâmbio cultural, acadêmico, de produção do conhecimento, 

porque no final é isso. A gente recebe uma bolsa, que é dinheiro do contribuinte, mas 

em troca a gente deixa conhecimento, assim como caminha realmente a ciência do 

conhecimento, a gente não tem outro jeito para fazer. Teríamos, por exemplo, as 

comunidades de pesquisa, comunidades virtuais, são exemplos muito interessantes, 

mas acho que ainda não temos nem a vontade, nem a estrutura física, nem econômica, 

nos países latinos, para manter as comunidades virtuais. Eu acho uma política muito 

interessante. Graças a essa política que eu faço doutorado aqui e ao mesmo tempo 

doutorado lá na Colômbia. Eu faço um processo de cotutela, por isso estudo aqui e lá. 

Aqui em Ensino, Filosofia e História das Ciências e lá meu doutorado é em Educação. 

É que existe um processo de cooperação e convênios internacionais entre as duas 

faculdades e do mesmo jeito eles trocam professores, pesquisadores. Porque do 

mesmo jeito, elas trocam pesquisadores, é bem interessante. Então, hoje, em relação 

à hegemonia do inglês, eu não acho que há, porque esse convênio, por exemplo, é com 

uma faculdade colombiana e aí estamos privilegiando o bilinguismo, a grosso modo. 

 

Como vemos na fala do participante, embora ele não tenha conhecimento 

especificamente das ações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

no Programa Institucional de Internacionalização (CAPES PrInt), ele se sente parte do projeto 

de internacionalização e afirma que esse é o caminho que se deve percorrer para que o 

conhecimento seja valorizado e compartilhado interculturalmente. A sua experiência com 

comunidades virtuais é um exemplo do que pode ser melhor potencializado no Brasil, pensando 

no favorecimento dessas comunidades para as instituições e os seus discentes e pesquisadores, 

pois EP1 consegue fazer dois doutorados ao mesmo tempo, com reconhecimento internacional, 

sendo uma forma de praticar as línguas adicionais com menos custos e mais intercâmbios de 

pesquisadores.  

 A fala seguinte foi a de EP4, reconhecendo o caráter multilíngue do programa: “ Eu 

acho ótimo [...]. Seria hegemonia do inglês se fosse com países de língua inglesa, não é? Aí a 

abrangência é multicultural, entre muitos países, etc.”. A próxima contribuição foi do EP2, o 

qual apresentou a política de internacionalização no grupo de pesquisa (NIPEDICMT) do qual 

ele faz parte, o qual mobiliza os participantes a aprenderem francês. 

EP2: Eu não tenho muito a colaborar com isso aqui. O grupo de pesquisa da gente já 

faz uma política de internacionalização, mas a gente tem uma parceria com a 
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universidade de Grenoble, lá na França, e a cada ano um pesquisador de lá vem e fica 

15 dias trabalhando conosco. Eu não sei se isso é mesmo um processo de 

internacionalização, os textos e os trabalhos são todos enviados em francês e a gente 

trabalha na língua francesa. Pela questão da deficiência do domínio da língua do grupo 

ainda, que é um grupo novo, agora está todo mundo estudando francês, com 

professores particulares porque também não dá tempo com essa vida corrida, de você 

adequar o seu horário ao horário de uma escola e aí, eu acho que esse é um projeto de 

internacionalização. Já vieram 3, Annie Bessot, Michèle Artaud e Luc Trouche, e 

ficaram 15 dias com a gente, patrocinados pelo próprio programa da universidade. 

  

O comentário de EP2 evidencia a existência de uma política linguística para além da 

valorização exacerbada do inglês em relação a outras línguas, trazendo os próprios 

pesquisadores da didática francesa para dialogarem com os seus seguidores e estabelecendo 

trocas científicas significativas para o contexto atual das pesquisas. É interessante também a 

forma como os alunos se movimentam para aprender uma língua adicional (o francês) em curto 

tempo para poderem acompanhar as discussões na língua com esses pesquisadores e 

estabelecerem parcerias, já que se trata de uma disciplina institucionalizada, oferecida de forma 

condensada e intensiva (segundo P2, os professores ficam 15 dias no Brasil para oferecer a 

disciplina), favorecendo o fortalecimento das relações interculturais entre os dois países e 

propiciando a ampliação da visão estrangeira sobre a nossa língua e cultura. Este processo 

constitui a internacionalização em casa, na qual as dimensões internacionais e interculturais se 

integram no currículo formal e informal dos estudantes em seu ambiente local de aprendizagem 

(EUROPEAN PARLAMENT, 2015, p. 29). Neste entendimento a internacionalização é 

considerada em boa medida “como um fim em si, e não como um meio para a obtenção de um 

resultado” (DE WIT, 2013).  

O resultado da aprovação da UFBA no CAPES-PrInt, segundo o pró-reitor, presidente 

do Comitê Gestor do programa, é resultado de uma política de expansão do conhecimento, pelo 

fato de a UFBA “praticar a busca da internacionalização desde a sua criação”.  

 

4.3.10 O conhecimento de inglês na pós-graduação 

 

A necessidade de investir em políticas linguísticas efetivas para o ensino de LAs no 

contexto da educação brasileira da educação infantil ao ensino médio é urgente, pois, como os 

participantes disseram, não dá para resolver na graduação e na pós-graduação lacunas que 

decorrem da falta de atenção dada a essa formação na educação básica. 

EP2: A gente questiona muito o programa, mas o problema não é o programa. O 

problema é de ordem cultural do Brasil e é de cedo, do trabalho. Desde a educação 

infantil que vem se perpetuando essa dificuldade na educação fundamental, no ensino 

médio e quando chega na graduação a gente acaba tendo visibilidade e querem jogar 
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essa cobrança na universidade, mas é um contexto cultural difícil, não é uma coisa 

simples de se resolver. 

 

Certamente, é na graduação e na pós-graduação que as cobranças do uso de LAs são 

mais frequentes, porém, são muitas as dificuldades dos discentes para poderem acompanhar as 

programações em LAs, já que o ensino dessa(s) língua(s) na educação básica não foi suficiente 

para atender as demandas do ensino superior. Então, eles sugerem algumas ações: 

EP2: Eu acho que para mim é tempo de estudo mesmo. Eu acho que infelizmente, 

quando a gente entra no doutorado, a gente está com várias demandas e a gente fica 

sem tempo de dar essa dedicação, se a gente consegue sobreviver sem,  a gente acaba 

optando por não fazer. Eu acho que uma das alternativas possíveis era que a gente 

tivesse um teto de proficiência que os alunos fossem enquadrados em cursos de 

idiomas. Como a própria UFBA oferece cursos de idiomas, esses alunos que ficassem 

em níveis insatisfatórios, eles tivessem a sua permanência no programa condicionada 

a frequentar esses cursos de idiomas que a própria UFBA oferece de forma gratuita, 

fazer uma política nesse processo aí. Isso é uma forma de possibilitar que os alunos 

tenham uma formação complementar em relação ao idioma, já que o programa preza 

pela internacionalização, eu acho que seria a forma mais eficiente, ao mesmo tempo 

que você inclui, você possibilita ferramentas para que o estudante possa suprir essa 

deficiência. 
 

EP4: Massa, maravilha, quero lembrar que eu, inclusive, sou fruto dessa inclusão, né? 

Porque eu sempre tive uma relação muito boa com o inglês, eu sempre gostei, mas eu 

aprimorei rapidamente depois que eu fiz o curso do PROFICI e foi uma política do 

“Ciências sem Fronteiras” do governo do PT e proporcionava aos alunos das escolas 

públicas e da graduação. Na pós-graduação proporciona ainda, não é? Não sei bem, 

mas tinha em maior quantidade. O “Ciências sem fronteiras” era em maior quantidade 

no antigo governo e me proporcionou que eu fizesse um ano e meio ou dois anos de 

curso intensivo de inglês com professores em formação, mas professores excelentes 

da própria universidade e, assim, tive oportunidade de aprender muito mesmo e eu fiz 

durante o meu mestrado em 2012, 2013, 2014 eu não lembro muito, mas melhorou 

muito o meu inglês, então é um bom exemplo de inclusão e que acho que já responde 

a primeira pergunta aí, já que a gente sabe que precisam proporcionar que as pessoas 

estejam mais perto do idioma, então tem que dar oportunidades para elas, não é? Já 

que a gente tem todo esse histórico de falta de base e, principalmente, das pessoas que 

fazem licenciatura, como P3 citou essa diferença em relação ao bacharelado, etc. 

 

Como vemos, a universidade já busca oferecer cursos de proficiência em línguas 

adicionais, como forma de atender às demandas de seus estudantes e de prepará-los melhor para 

as oportunidades que poderão surgir tendo como pré-requisito o conhecimento de LAs. É 

interessante constatar que essas oportunidades têm sido aproveitadas por estudantes que 

participaram do grupo focal, como EP4, que evidenciou a importância dessa política de apoio 

ao nativo para falar LAs. Por serem cursos de extensão, a comunidade também se beneficia 

dessa oferta, sendo uma forma de inclusão social de caráter educativo e cultural.  

Quanto à ideia de EP2 de atrelar a participação do estudante de pós-graduação em cursos 

de pós-graduação à comprovação de sua proficiência requisitada pelo curso, é uma estratégia 

interessante, embora não seja viável para aqueles estudantes que não conseguem afastamento 

para estudos, mas seria uma alternativa que serviria de motivação para estudantes da pós-
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graduação aprenderem LAs. Nesse sentido, a proficiência linguística em inglês não deve ser 

privilegiada em relação às demais, mas o pesquisador precisa conhecer o idioma que melhor 

dialoga com a sua área de pesquisa para que barreiras linguísticas não interfiram no seu fazer 

científico. Investir tempo na aprendizagem de idiomas, como citado por EP3, é fator de muita 

importância para o favorecimento de vivências inter/multiculturais. Nesse sentido, é importante 

salientar o papel político-social a ser desempenhado pelos professores de idiomas como 

“propositores/ formadores de políticas públicas, frente a ações de internacionalização de caráter 

acrítico, de subserviência à ideologia neoliberal” (SOUZA, 2018, p. 141). 

Retomando a importância da oferta de cursos de idiomas nas instituições de ensino 

superior para aquisição de proficiência, citada pelos participantes das falas acima, a 

coordenadora foi questionada na entrevista acerca do tema, sendo que ela respondeu: 

C: A procura por inglês é sempre alta. Veja que ele tem outras línguas também, o 

alemão, o francês, o italiano, mas o inglês é altíssimo, justamente porque ela é a língua 

que é solicitada em qualquer programa de pós-graduação. Qualquer programa de pós-

graduação, hoje, pede proficiência em inglês, justamente porque, ao começar uma 

disciplina, se tiver texto em inglês, se o aluno não tiver proficiência já é uma 

dificuldade. Então eu acho que hoje a procura está sendo grande, principalmente do 

inglês, que é técnico, que é para leitura, justamente porque os programas estão 

exigindo essa proficiência. 

 

Em sua fala, a coordenadora justifica maior adesão aos cursos de inglês pelo interesse 

dos estudantes na verticalização do conhecimento após a graduação, afirmando que “qualquer 

programa de pós-graduação, hoje, pede proficiência em inglês”. Como vimos nas falas dos(as) 

participantes, esta é uma exigência do PPGEFHC e pode ser de muitos outros programas, mas 

não se trata de uma exigência generalizada, quanto à escolha do idioma. EP4, por exemplo, 

afirmou em falas anteriores, que a FACED oferece 5(cinco) opções de LE para que o(a) 

estudante tenha o direito de escolher a LE que deseja comprovar proficiência. Certamente, 

valorizar a diversidade linguística é o caminho mais democrático e coerente nesse processo. 

No grupo focal, perguntei aos estudantes se eles se consideravam privilegiados por já 

terem feito publicação em inglês e qual seria a visão deles em relação ao conhecimento que têm 

da língua, se seria, por exemplo, necessidade ou privilégio no cenário de mobilização do 

conhecimento científico em que nos encontramos. Para eles, saber inglês no contexto brasileiro 

é uma necessidade e, também, um privilégio. Registrarei abaixo as falas dos participantes, 

conforme a ordem de suas falas no grupo focal: 

EP4: Se a gente for olhar para a situação histórica do país, de como a gente tem 

privação, de como o conhecimento nos é negado historicamente, é um privilégio, sim, 

em termos históricos e em termos contextuais. A gente vê que no programa que inglês 

é eliminatório, as pessoas não publicam em inglês, as pessoas não sabem a língua, 

então, isto aí é um indício muito forte que alguma coisa não está coerente. Então eu 

consigo olhar o contexto socioeconômico, o contexto histórico, aí sim, é um 
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privilégio, não deveria ser. Todos deveriam ter acesso a esse conhecimento, já que ele 

é tão importante assim, inclusive do ponto de vista da comunicação em inglês. 

 

 

Na fala acima, a participante aponta uma realidade presente em vários programas e no 

PPGEFHC, em particular: o fato de ter proficiência em inglês como um dos critérios 

eliminatórios do programa, por um lado, e a proficiência insuficiente para acompanhar o 

programa em atividades oferecidas em inglês e para fazer publicações na língua, por outro. 

Considerando que no Brasil apenas 3% dos brasileiros têm fluência em inglês, conforme a 

Revista Exame132, falar a língua com fluência é ainda privilégio de poucos, embora seja um 

direito de todos, já que o idioma é disciplina obrigatória a partir do sexto ano do ensino 

fundamental. As políticas linguísticas precisam buscar resultados mais efetivos desde a 

educação básica para que na educação superior e na pós-graduação o nível de proficiência 

dos(as) estudantes nas LAs potencialize as suas oportunidades de participação em ações de 

abrangências locais e globais. 

EP3: [...]. Para mim, foi uma situação muito particular de colaboração. Foi assim: a 

gente tinha um trabalho pronto, tinha os resultados, mas a nossa publicação em inglês 

foi por uma necessidade da área e aí obviamente a gente usou essas habilidades dentro 

do grupo. A gente produziu o trabalho, tinha uns componentes que tinham habilidade 

com a língua estrangeira, então, basicamente você pegar a concepção do artigo e 

escreve e alguns colegas se incumbiram dessa compilação em inglês, mas, ainda 

assim, eu acho que a gente é privilegiada por ter tido a oportunidade de publicar em 

inglês. Acho que o que faz falta é a questão da prática, né? Acho que a área influencia 

também. Se eu estivesse em uma área que eu me sentisse obrigado a publicar em 

inglês, sendo quase um pré-requisito como foi no meu mestrado, eu acho que estaria 

mais imerso nessas habilidades aí. Hoje, a minha área de estudo, eu tenho muita coisa 

em língua portuguesa, então a minha necessidade é um pouco mais restrita. Eu acho 

que é tudo uma questão de sobrevivência. Se eu tivesse necessidade hoje, eu estaria 

no mesmo sufoco que eu já estive para publicar em inglês alguns anos atrás. 

 

 No relato do estudante acima, publicar em inglês foi uma necessidade advinda de uma 

área de pesquisa cujo meio de circulação é prioritariamente no idioma, motivo que o convocou 

a imergir na leitura de textos em inglês e a publicar na língua. Usando as suas palavras: “É tudo 

uma questão de sobrevivência”. No momento em que o(a) pesquisador(a), mesmo em estágio 

inicial de pesquisa na graduação e na pós-graduação, se sentir cobrado a aprender uma LA, ele 

ou ela envidará esforços para atender as demandas da comunidade científica internacional. A 

seguir, temos a fala de outro participante sobre a sua experiência na escrita. 

 
EP2: Claro que eu me sinto privilegiado. Primeiro, porque no meio acadêmico por 

completo não são todos que têm essa possibilidade, mas eu também reconheço que 

não foi (citou o nome dele) que fez. Para desenvolver esse trabalho, a gente teve que 

contratar tradutor junto com os outros autores [...]. Eu acho essencial conhecer, mas 

nesse momento eu publiquei por necessidade. 

                                                 
132 “Por que ainda não somos fluentes em inglês?” Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/por-que-

ainda-nao-somos-fluentes-em-ingles/>. Acesso em: 13 nov. 2019. 

https://exame.abril.com.br/carreira/por-que-ainda-nao-somos-fluentes-em-ingles/
https://exame.abril.com.br/carreira/por-que-ainda-nao-somos-fluentes-em-ingles/
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Na fala de P2 acontece algo similar a P3, a vontade e a necessidade de publicar em nível 

global serviu de motivação para a publicação em língua inglesa, mesmo que para isso fosse 

necessária a contratação de tradutor. Escrever em LA é ainda um grande desafio que parte do 

próprio direcionamento no ensino da escrita, já que muitos professores de inglês “tratam 

estudantes multilíngues como estranhos ao inglês, e assim fazem buscando desenvolver sua 

competência gramatical para facilitar sua escrita acadêmica, mas essa abordagem é mal 

direcionada”133 (CANAGARAJAH, 2005, p. 9), além de levar em consideração o tempo para 

aprender uma língua, fatores financeiros, motivacionais, relações culturais com a aprendizagem 

de uma LA, estilos de comunicação entre as línguas, entre outros fatores.  

Na perspectiva do participante da fala transcrita abaixo, saber LAs é privilégio e 

necessidade. Conhecer outra(s) língua(s), se envolver culturalmente, permear por contextos 

diversificados e adquirir novos conhecimentos, usando as palavras do P1, “vai abrir um mundo 

totalmente novo”. Fazer o contrário, não se envolver, não aceitar parcerias com pessoas de 

outros territórios linguísticos, é buscar isolamento, é não transcender o conhecimento local e 

resistir à abertura ao global. Na fala do P1, essa transcendência deve acontecer com falantes de 

inglês, mas também com falantes de espanhol e de outras línguas não hegemônicas em um 

esforço por adquirir competências linguísticas multilíngues. 

P1: Basicamente, sempre são duas posturas, perspectivas que a gente tem que levar 

em conta nesse tipo de discussões porque, certamente, o fato de você ter a 

oportunidade de aprender outro idioma, vai abrir um mundo totalmente novo. E 

quando eu falo um mundo totalmente novo, eu falo uma cultura, vai ter acesso a outro 

tipo de experiência, conhecimentos, contextos, etc., que uma pessoa que não domina 

essa língua não vai conseguir do mesmo jeito. E isso é uma coisa bastante importante. 

Nesse sentido, a gente se sente privilegiado mesmo por falar outras línguas, além da 

língua materna, não é? Mas também outra coisa importante é levar em conta, por 

exemplo, que esse fato de ter curricularizado a língua inglesa em cima de outras 

língua, acima de outras línguas, até mesmo acima do português e espanhol, e ver os 

resultados, porque tanto vocês quanto a gente tem no currículo o ensino obrigatório 

do inglês, porque supostamente a gente tem que ser (bilíngue). Eu lembro que há uns 

anos, o slogan, a frase mais popular do governo de educação colombiano era 

“Colômbia bilíngue 2020” e estamos já há um ano e não vamos chegar nunca lá. 

Então, esse fato de você curricularizar, fazer obrigatória uma língua para dar essa 

abertura para os cidadãos, tem que ser repensada de outro jeito, tem que ser feita de 

outro jeito, tem que ser repensado um pouquinho, porque nem todo mundo tem essa 

condição para aprender inglês, nem temos as estruturas curriculares básicas. Nem 

mesmo a formação do professor, às vezes, dá essa capacidade de ensinar a língua 

dentro de um jeito tão importante, nesse caso, o inglês. Se somos privilegiados por 

publicar nessa língua? Não sei se somos privilegiados, mas pelo fato de pensar que 

quando você publica nessa língua, por exemplo, quando você participa de eventos que 

você domina o inglês você consegue ter a oportunidade de ficar dentro do que a gente 

chamaria de “hard core”, do núcleo duro de sua área de pesquisa. Tem eventos 

importantes dos quais se você certamente sabe inglês, se você publica em inglês, se 

você participa desse evento, você vai se encontrar possivelmente com a pessoa que 

                                                 
133 No original: teachers have treated multilingual students as strangers to English and thus aimed to develop their 

grammatical competence in order to facilitate their academic writing. But this approach is misdirected. 
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você sempre cita em seu trabalho e isso, certamente, é um privilégio para você como 

pesquisador e como acadêmico. Na sua formação, provavelmente, outros acadêmicos 

não irão ter essa oportunidade, seja porque não dominam a língua, seja porque, além 

de não dominar, desenvolvem um preconceito. Acho que foi P2 que mencionou que é 

uma questão cultural, não é porque “não posso” , mas “não quero”, praticamente vira 

uma questão de nojo, de medo, é um “eu não quero, não posso, sou incapaz de fazer 

isso” e, certamente, se você se compara com quem tem esse relacionamento com a 

língua, você se sente privilegiado por não pensar assim. 
 

Outro aspecto interessante na fala acima é a necessidade de termos consciência 

linguística para entendermos que precisamos transitar entre as línguas se quisermos enfrentar 

os desafios da internacionalização do conhecimento científico, sendo o conhecimento da(s) 

língua(s) uma prática local e não algo estabelecido (PENNYCOOK, 2017).  

A respeito do PPGEFHC e a temática dessa pesquisa, perguntei à coordenadora do 

Programa de que forma ela vê os programas de pós-graduação daqui a 20 anos, por exemplo, 

em relação ao uso do inglês.  

C: Eu acho que, como é algo que está sendo cobrado muito, a tendência é que s pessoas 

fiquem mais atentas. Agora, eu acho que a gente precisa cuidar da formação do inglês 

também na educação fundamental básica. Porque ele é muito técnico, que acaba o 

aluno não gostando do inglês. Fica só aquela parte gramatical que é importante, mas 

só para fazer prova. Ele precisa do inglês para se comunicar, escrever, falar. Veja que 

hoje o mundo todo, os aplicativos, estão tudo em inglês. Se a gente não souber as 

palavras, a gente vai aprendendo com a familiaridade. Então, o mundo hoje tá tudo 

em inglês. Então, eu acho que hoje as crianças, os adolescentes, os futuros 

pesquisadores tendem mais a ver o inglês como algo que tem que ser tão importante 

como a sua língua. 

 

O futuro do inglês como idioma principal da ciência é provável que continue, embora 

outras línguas consigam se expandir juntamente, mas não podemos ficar parados vendo as 

coisas acontecerem, precisamos exigir políticas linguísticas mais direcionadas à obtenção de 

resultados efetivos de aprendizagem de LAs. E o que devem fazer os pesquisadores e 

estudantes?  O pró-reitor responde: 

OFJ: No caso de pesquisadores e estudantes, eles precisam enfrentar a barreira 

psicológica, buscando, por exemplo, apresentar trabalhos em eventos no exterior 

como um primeiro passo para a busca de maior proficiência. De todo modo, o 

aprimoramento do domínio de línguas estrangeiras deveria ser visto, na minha 

opinião, como desafio/dever permanente de cada pesquisador. 

 

 Sendo o inglês a língua de maior divulgação do conhecimento científico, o desafio está 

aí. Como afirma Gordin (2015, p. 31): “ Uma língua da ciência precisa de duas características: 

deve ter a flexibilidade necessária para se adaptar às mudanças nas descobertas e teorias; e os 

cientistas (ou, antes que o termo em inglês tenha sido cunhado em 1833, filósofos naturais) 
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tenham que realmente usá-la”134. Se a ciência, em função das circunstâncias, usa mais o inglês 

para representá-la nos registros escritos e orais, se o alcance da língua tem atraído muitos 

estudos na área, se o contexto de uso já a considera como uma língua franca, os pesquisadores 

não devem estar fora desse cenário. Precisam imergir nele para, uma vez conhecendo-o, possam 

se posicionar perante o fenômeno, pois criticá-lo apenas não muda o que está estabelecido. É o 

conhecimento crítico que dará condições aos(às) pesquisadores(as) de não serem 

unidimensionais, superando o monolinguismo na ciência, valorizando a sua língua nativa como 

língua da ciência, continuando a produzir conhecimento que traz transformação social, política, 

intelectual, tecnológica, cultural e tornando o saber acessível a povos de outros idiomas   Para 

isso, é necessário avaliar o cenário e discutir de forma colaborativa os diferentes paradigmas 

em âmbitos locais e globais, de modo a problematizar as desigualdades culturais que perpassam 

os discursos e as práticas impostas pelos grupos sociais dominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 No original: A language of science needs two features: it must have the requisite flexibility to adapt to changing 

discoveries and theories; and scientists (or, before that English term was coined in 1833, natural philosophers) 

have to actually use it. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após percorrer um longo caminho repleto de aprendizagens e questionamentos, 

principalmente em relação aos rumos da pesquisa, já que novas trajetórias foram percorridas 

durante o processo da escrita e, principalmente, após o exame de qualificação, vejo que cada 

novo olhar trouxe mais criticidade à maneira como enxergo as pequenas coisas e as grandes 

também, na perspectiva da incompletude do conhecimento e na convicção de que não há linha 

de chegada. 

O estudo do inglês como língua atual internacional da ciência atrai pesquisas de grande 

diversidade de autores e abre o leque para debates polêmicos e antagônicos quanto à sua posição 

hegemônica, seu poder político e o estado de crescimento que vai em direção ao monolinguismo 

científico global do idioma. Nesse estudo, é compreensível o lugar privilegiado do inglês na 

ciência hoje, adquirido em um contexto de conquistas políticas, históricas, econômicas, sociais 

dos países hegemônicos nos quais o inglês é a língua oficial da comunicação, assim como outras 

línguas (como latim e alemão) já tiveram seu momento hegemônico na ciência, embora o 

alcance da língua inglesa em instâncias globais tenha adquirido uma condição de poder jamais 

encontrada em outros idiomas. É fato, também, que ocorre na atualidade um período de 

expansão de outras línguas (espanhol, português etc.) que se fortalecem e ganham espaços cada 

vez mais abrangentes. 

  Nesse estudo, defendo que as políticas linguísticas voltadas para o uso de LA como 

instrumento de internacionalização da ciência primem pela diversidade de idiomas. É certo que 

o(a) pesquisador(a) brasileiro deve se apropriar da LI, mas também deve conhecer outras 

línguas para ter o direito de escolher o(s) idioma(s) no(s) qual(is) quer partilhar o saber. A 

postura do(a) pesquisador(a) é que não deve ser de subalternidade, mas de resistência à 

repetição de modelos que empoderam o colonizador e invisibilizam  as línguas e os modelos 

não hegemônicos. Não devemos publicar apenas em inglês e nem unicamente em português. O 

monolinguismo científico da língua inglesa é prejudicial porque, ao mesmo tempo que agrega 

estudiosos em dimensão global, invisibiliza línguas não hegemônicas e os pesquisadores que 

dela se apropriam na comunicação científica. 

Assim, como o objetivo deste estudo foi investigar como estudantes de pós-graduação 

em Ensino de Ciências reagem frente ao estatuto de inglês como língua da ciência diante dos 

desafios da internacionalização da comunicação científica, irei responder as perguntas da 

pesquisa conforme os resultados e as (in)conclusões alcançadas até aqui. 
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O(A) estudante pesquisador(a) é cônscio(a) do fenômeno linguístico que atribui ao 

inglês a condição de língua “privilegiada” em várias esferas de atividade, da ciência ao turismo, 

e, consequentemente, da importância de aprendê-la e usá-la, principalmente para que os seus 

estudos alcancem esferas globais. Ainda assim, são poucos os(as) estudantes que têm 

proficiência linguística satisfatória para produzir textos acadêmicos no idioma ou fazer 

apresentações orais na LA em eventos internacionais. De modo geral, se tomarmos como 

referência as experiências dos(das) estudantes da pesquisa, a ciência brasileira é ainda endógena 

e monolíngue. Definitivamente, o inglês não é a língua de ciência para a maioria dos estudantes 

pesquisadores brasileiros. A academia quase não fala em inglês, ainda publica pouco em LAs, 

seja qual for o idioma, e as poucas publicações em inglês foram motivadas pelo seu status como 

língua da ciência. Os que tiveram experiência com a publicação de textos em inglês recorreram, 

em sua maioria, em algum momento a tradutores profissionais para que os seus textos pudessem 

estar de acordo com as normas da escrita acadêmica em LAs e pudessem ser aprovados. É 

comum o uso de aplicativos de tradução na compreensão escrita de textos em LI. Por afinidade, 

muitos estudantes não escolheriam o inglês como principal LA de comunicação científica, 

porém, diante da força do idioma, usá-la no contexto atual é uma tendência em ascensão. Há 

aqueles (muito poucos) que se negam a publicar no idioma como forma de subversão ao poder 

hegemônico da língua e dos países que a têm como oficial.  

Com a propagação do inglês no plano mundial como a língua da globalização, o idioma 

“não pode ser visto meramente como um fenômeno linguístico através do qual se dissemina o 

progresso econômico da Inglaterra e dos Estados Unidos [...]. Ao contrário, um idioma que se 

desterritorializa e viaja pelo planeta, por natureza, vai muito além das necessidades utilitárias” 

(SIQUEIRA; ANJOS, 2012, p. 135). Por isso, o(a) pesquisador(a) deve aprendê-la, mas não a 

ter como soberana. A sua aprendizagem deve servir para promover a solidariedade, a cidadania 

e a justiça social, partindo da justiça cognitiva na qual o conhecimento gera transformações 

sociais e emancipatórias. Nesse sentido, a justiça social inclui a diversidade, a valorização de 

outras línguas na divulgação do conhecimento científico, a transgressão de modelos 

hegemônicos e a ampliação de nossas formas de ver o mundo.  

Os estudos desta tese também investigaram as implicações que a (in)competência 

linguística em língua inglesa poderia trazer para a pesquisa e para a formação de novos(as) 

pesquisadores(as) no processo de internacionalização da ciência. Para os(as) estudantes 

pesquisadores(as) deste estudo, tal conhecimento dá a eles(elas) mais liberdade de decisão: para 

participar de editais que solicitam boa proficiência linguística em LI; para dialogar melhor com 

pesquisadores internacionais; para publicar textos científicos em periódicos de maior impacto; 
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para fazer apresentações orais em congressos internacionais; para ter aprovação em testes 

internacionais de proficiência linguística; para aumentar as suas fontes de pesquisa em nível 

global, entre outras situações.  A perspectiva da internacionalização do conhecimento ainda não 

é uma prerrogativa dos estudantes, pois decorre de motivações externas, como oportunidades 

de participar de editais de publicação de artigos em LE, projetos de internacionalização das 

instituições que incluem parcerias com pesquisadores do exterior, aproximando-os dos 

discentes. Em seus estudos, os(as)  estudantes pesquisadores priorizam as publicações em 

português, por ser a sua língua nativa, e por estarem ainda se familiarizando com a escrita 

acadêmica, já que precisam concluir os seus projetos de dissertação ou tese, como parte 

essencial de seus estudos. A escrita de textos em LA é um objetivo a ser alcançado, segundo 

muitos, após a conclusão desses estudos. 

As implicações do conhecimento (ou não) do inglês refletem diretamente nas ações 

do(a) estudante pesquisador(a) com a pesquisa em LA no processo de internacionalização 

acadêmica promovido no âmbito da educação superior e fora dele. Conhecendo o idioma, o 

usuário se sente mais empoderado para desestabilizar as relações de poder estabelecidas com 

falantes nativos. Se a sua perspectiva de proficiência linguística for multilíngue, além de se 

fortalecer como pesquisador, através de sua pesquisa em diversas línguas, poderá interagir com 

as múltiplas línguas que são aprendidas e usadas ao mesmo tempo. 

Outro objetivo foi investigar o processo de internacionalização da ciência brasileira e 

das políticas linguísticas para a ciência e educação superior partindo da discussão do plano de 

internacionalização da UFBA e do PPGEFHC, no sentido de entendermos como esse processo 

ocorre. A partir da participação das coordenações dos programas e dos relatos dos estudantes, 

a política das instituições para o crescimento da pesquisa nacional em nível global geralmente 

envolve políticas linguísticas de aprendizagem de línguas estrangeiras, as quais buscam 

capacitar estudantes, professores e servidores em sua proficiência linguística em LA, através da 

implantação e/ou ampliação de centros de idiomas, buscando melhores resultados das trocas 

linguístico-culturais no ambiente de aprendizado, seja ele presencial ou a distância.  Conforme 

os(as) respondentes, os centros de idiomas ofertam cursos de diversas línguas estrangeiras 

(inglês, francês, espanhol, alemão, português como língua estrangeira etc.) a depender da 

disponibilidade de profissionais da educação na área para ensinar, sendo a língua inglesa o 

idioma de maior demanda pelos estudantes. A dimensão internacional está presente quando os 

programas recebem estudantes estrangeiros portadores de atitudes e costumes próprios e lhes 

oferecem acolhimento, orientação acadêmica de qualidade e o ensino de português como língua 

estrangeira, mas também quando envia estudantes e pesquisadores para estabelecer parcerias e 
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lidar com as influências interculturais em outros espaços. Observa-se nesse processo que os 

estudantes estrangeiros que vêm estudar no Brasil, essencialmente, não dominam o nosso 

idioma, o português, e que as nossas políticas de defesa e expansão da língua portuguesa 

precisam ser mais trabalhadas em níveis globais. As agências de fomento à pesquisa têm sido 

igualmente fundamentais no apoio à criação de centros de pesquisas transnacionais. Nos 

programas participantes, são estabelecidas parcerias com universidades e professores 

estrangeiros de diversos países e diferentes línguas, as mais citadas são o francês e o inglês. Os 

docentes estrangeiros geralmente oferecem disciplinas nos cursos de pós-graduação e fazem 

trabalhos de pesquisa com estudantes e orientandos. Essas parcerias refletem diretamente nos 

resultados de qualidade das instituições e de seus pesquisadores em nível internacional. 

 Para que o(a) estudante pesquisador(a) possa se sentir mais motivado(a) a trabalhar com 

abordagens multilíngues na pesquisa brasileira e latino-americana, é necessário desconstruir as 

noções tradicionais de padronização e modelos linguísticos fixos, as quais concebem o falante 

nativo como “dono” da língua, buscando imitá-lo como forma de garantir segurança na 

comunicação na língua adicional. Essa nova atitude pode amenizar a timidez dos(as) estudantes 

para apresentarem trabalhos orais em eventos internacionais e diminuir a insegurança no uso 

da língua. 

Nessa perspectiva, é importante que os(as) estudantes pesquisadores(as) tenham 

consciência crítica para saber o que fazer  com o conhecimento que adquirem e que pode ser 

propagado via LAs; entender que o conhecimento de LAs não se constitui ameaça à nossa 

língua e cultura, ao contrário, ajuda a fortificar e a divulgar conhecimento nacional em outros 

idiomas; ter maior acesso a artigos acadêmicos de vários lugares do mundo, em diferentes 

idiomas, mas também na língua portuguesa, através do aumento do número de traduções de 

obras estrangeiras para o português e aumento do incentivo financeiro a essa prática; considerar 

o lugar do escritor não nativo em testes de proficiência e em produção de textos em outras 

línguas, para que o escritor não nativo não seja cobrado nos mesmos padrões do nativo.  

Defendo nesse estudo que a pesquisa ultrapasse o âmbito local, que as especificidades 

locais sejam ampliadas e se tornem ferramentas de enfrentamento da ciência no ambiente 

internacional; que a ciência seja pesquisada,  produzida e socializada em diversas línguas; que 

as políticas linguísticas para a ciência sejam inclusivas, emancipadoras, democráticas, 

dialéticas, nas quais a aprendizagem de LA seja vista como um bem social de todos os cidadãos, 

que as políticas de internacionalização acadêmica no Brasil sejam reconhecidas como um 

mecanismo essencial, não somente para a formação acadêmica (discente e docente), como 

também para a solução de problemas brasileiros e comuns da humanidade; que haja um 
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processo contínuo de integração entre a comunidade acadêmica nacional e a comunidade 

científica internacional dos mais diversos países; que a divulgação e a promoção do 

conhecimento científico sejam inspiradas nos “princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana”, como estabelece o artigo 2º da Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 

1996, Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de nosso país.  

Assim, é importante discutir métodos alternativos de levarmos a pesquisa em ensino de 

ciências para outras fronteiras e de como os PPG podem lidar com um foco mais multilíngue 

para a internacionalização da ciência e a visualização do que é produzido no Brasil. No capítulo 

3 foram apresentadas algumas orientações concernentes às políticas linguísticas, em nível geral, 

e aqui, como frutos de toda discussão feita ao longo deste estudo, proponho algumas ações que 

podem ser implementadas nos PPG em Ensino de Ciências ou quaisquer outros, para que os 

resultados relacionados à divulgação do conhecimento científico em uma perspectiva 

multilíngue no processo de internacionalização da ciência sejam elevados. É certo que muitos 

aspectos já foram colocados no decorrer deste estudo, bem como muitas ações fazem parte das 

políticas linguísticas de muitas instituições de ensino superior. Iremos enumerá-las como forma 

de torná-las mais objetivas: 

a) Valorizar a diversidade linguística e cultural brasileira e de LAs por meio da oferta 

de cursos, oficinas, atividades formativas e atendimento em diferentes idiomas; 

b) Fomentar parcerias entre professores de línguas adicionais e professores das áreas 

específicas com o objetivo de elaborarem Projetos Pedagógicos de cursos conjuntos, que  visem 

à troca e à integração de conhecimentos de várias áreas. Para este objetivo, a sugestão é fazer 

levantamento do quantitativo de professores especialistas (das demais áreas de conhecimento) 

e dos servidores técnico-administrativos que queiram fazer parte do projeto que possuem 

fluência mínima na(s) LA(s) a ser(em) oferecida(s) - o inglês, por exemplo, seria um desses 

idiomas (uso do EMI), e o nível de proficiência mínimo requerido para esses profissionais seria 

B1), que estariam aptos e engajados a participar. Nesse sentido, é importante oferecer, na 

medida do possível, treinamento aos professores que poderão dar aulas, em todo ou em parte, 

de disciplinas específicas em LAs, e definir os conteúdos que possam ser ofertados em LA 

(garantindo que os mesmos sejam ofertados em português), visando a preparar a comunidade 

interna e externa para as necessidades dos mercados internacionais; 

c) Elevar os níveis de cooperação internacional em relações bilaterais com instituições 

acadêmicas estrangeiras nos projetos que contemplem ações voltadas paras a 

internacionalização; 

d) Aumentar e/ou criar canais de comunicação variados, com o uso de LAs; 
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e) Alargar e democratizar o ensino de idiomas, através de Centros de Línguas, os quais 

oferecem cursos de idiomas a preços reduzidos ou com concessão de bolsas de estudo, contando 

também com a oferta de testes de proficiência e certificados de conclusão de cursos. Os alunos 

que apresentarem resultados positivos poderão obter renovação de bolsas em cursos de níveis 

de proficiência mais elevados, para que possam elevar a sua proficiência na língua adicional e 

estar em contato com o idioma estrangeiro.  

f) Ofertar o ensino-aprendizagem de línguas nas modalidades presencial, semipresencial 

e a distância.  

g) Fazer uso de abordagens alternativas de ensino de idiomas como Massive Open 

Online Courses (MOOC). Esta abordagem refere-se à utilização de Cursos Massivos Abertos e 

a Distância como recurso didático. O professor e/os estudantes escolhem os temas e/ou 

conteúdos a serem trabalhados.  

h) Ofertar Português como Língua Adicional obrigatória para os estrangeiros, bem como 

fazer o acolhimento e o acompanhamento dos estudantes;  

i) Ampliar os espaços formativos de professores de línguas estrangeiras e de português 

como língua estrangeira em parceria com outras instituições de ensino (consórcio); 

i) Validar testes de proficiência (incluindo Celpe-Bras e outros testes com 

reconhecimento oficial) como comprovantes de proficiência na graduação/pós-graduação ou 

como avaliação diagnóstica para orientação sobre proficiência; 

j) Validar ações voltadas para as políticas linguísticas da academia como atividade 

curricular complementar ou para dispensa de disciplinas; 

k) Definir, nos colegiados, alguns idiomas que possam ser utilizados para trabalhos 

científicos, de conclusão de curso, testes, etc.; 

l) Contabilizar a participação em cursos de idiomas e resultados em testes de 

proficiência na carreira do docente como forma de promoção da carreira;  

m) Promover eventos que permitam apresentação de trabalhos científicos utilizando LA, 

sendo esta, também, uma forma de treinamento para a apresentação de trabalhos no exterior. 

n)  Oferecer condições favoráveis à melhoria do trabalho da equipe de profissionais que 

atua em ações voltadas às Relações Internacionais, destinando, sempre que necessário, recursos 

humanos e financeiros (bolsas de fomento à pesquisa) e melhoria na estrutura física das 

instituições, apoiando as ações que visam à habilidade acadêmica e à cooperação internacional; 

o) Incluir as metas de internacionalização, de forma explícita, na missão da instituição; 

p) Desenvolver e orientar pesquisas científicas e aplicadas ao ensino de línguas e 

culturas diversas;  
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q) Aplicar testes de proficiência em língua inglesa (TOEFL, TOEIC, etc.), solicitados 

para admissão em instituições acadêmicas no exterior e participar de programas de mobilidade 

acadêmica e testes de proficiência em outros idiomas estrangeiros (como francês, espanhol);  

r)  Promover eventos acadêmicos que discutam os desafios da internacionalização no 

ensino superior e na PG;  

s) Fazer parcerias com as assessorias de relações internacionais de várias universidades 

para que possam atuar em rede, a fim de planejarem e executarem projetos integrados de 

internacionalização. 

Essas orientações, entre muitas outras, são viáveis na elaboração de políticas públicas 

tanto em PPG em ensino de ciências, quanto em outros PPG e devem iniciar no ensino superior 

para que na PG os estudantes pesquisadores estejam mais otimistas com a produção acadêmica 

em outros idiomas, como resultado de melhorias na aprendizagem de LAs, elevando as 

produções de campos teóricos específicos em português, mas também em outras línguas.  

Portanto, este estudo traz contribuições significativas para a área de Ensino de Ciências 

na medida em que busca incluir os estudantes de PG da área em debates relacionados à pesquisa 

acadêmica, em relação ao desafio de internacionalizar a ciência, tanto na língua nativa, quanto 

em línguas adicionais, mais especificamente, em inglês, sobre o qual os(as) estudantes 

participantes deste estudo traçaram comentários. Este estudo também é importante porque, a 

partir dos relatos dos(as) estudantes, propõe políticas linguísticas institucionais que favoreçam 

a promoção de contextos multilíngues de diálogo científico nos quais a divulgação do 

conhecimento científico se fortalece em língua portuguesa, mas também em outras línguas.  

Os caminhos desta pesquisa confirmaram que não podemos ignorar a hegemonia 

linguística da língua inglesa no contexto atual, nem devemos nos curvar ao imperialismo 

linguístico que nos atinge. É fato que o inglês, como língua de maior abrangência na divulgação 

do conhecimento, deve ser uma língua de domínio dos(as) estudantes e pesquisadores(as) para 

que tenham a liberdade de usá-la, se preciso for, para contrapor pretensões universalizantes que 

reduzem o conhecimento a um único paradigma e menosprezam os saberes que estão fora da 

hegemonia. Nesse sentido, o idioma é uma ferramenta que pode facilitar o acesso de pesquisas 

locais em ambientes globais. Contudo, não podemos nos conformar com o monolinguismo 

científico, nem em inglês, nem em outra língua, nem devemos reproduzir pensamentos 

anglófonos, se esses colocarem os falantes não nativos de inglês em condição de inferioridade. 

É preciso fortalecer o conhecimento de línguas adicionais, na perspectiva de sermos 

pesquisadores(as) multilíngues, para que tenhamos a oportunidade de criar pontes (e não muros) 

na comunidade científica.  
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Portanto, são muitos os desafios e as demandas para a internacionalização da ciência 

brasileira, levando em consideração o status do inglês como LI e a realidade dos(as) estudantes 

pesquisadores(as) quanto a essa proficiência linguística. O ponto positivo é que, no cenário 

atual, “a faceta milagrosa do inglês como LI se revela através da possibilidade de unir pessoas 

de culturas e histórias totalmente distintas em diálogos interculturais e de se tornar um 

instrumento sócio-cultural, por excelência democrático, seguro, livre de “tutelas autoritárias”” 

(SIQUEIRA, 2008, p. 337), já que ela não nos interessa na qualidade de língua nativa dos (ex) 

impérios americano e britânico, mas como a língua internacional dos tempos modernos.  

Esses estudos provam que não há um ponto final. Há muito ainda a estudar sobre os 

desafios da internacionalização da ciência no contexto atual, há bastante espaço para discutir a 

posição do inglês como LI e as “epistemologias do Sul”, por exemplo, bem como é preciso 

aprofundar os estudos sobre as políticas linguísticas para a produção da ciência em uma 

perspectiva multilíngue, entre outros temas que esta pesquisa nos suscita a aprofundar.  

Concluo essas reflexões com as palavras de Clarice Lispector:  “Que ninguém se engane, 

só se consegue a simplicidade através de muito trabalho”. O conhecimento transforma e liberta, 

se este for partilhado gera novos saberes e se estes forem transmitidos, respeitando-se a 

diversidade linguística e cultural, aproxima e simplifica a forma de diferentes falantes verem o 

mundo. Ainda usando as palavras de Lispector, “o mais importante é a mudança, o movimento, 

o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda135”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Trechos da obra “A hora da estrela” (1977), de Clarice Lispector, disponível em: 

<https://claricelispector.blogspot.com/2008/04/hora-da-estrela-1-parte.html>. Acesso em: 12 dez. 2019. 

https://claricelispector.blogspot.com/2008/04/hora-da-estrela-1-parte.html
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

Questionário de Pesquisa 

 

OBSERVAÇÕES INTRODUTÓRIAS EXPLICATIVAS 
 

Olá. Sou Nadja Núbia Ferreira Leite Cardoso, professora de Inglês do Instituto Federal da Bahia 

(IFBA, campus Eunápolis, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e 

História das Ciências (PPGEFHC) da UFBA/UEFS, tendo como orientadora a Prof.ª Dr.ª Rosiléia 

Oliveira de Almeida (UFBA) e como coorientadora a Prof.ª Dr.ª Teresa Helena Buscato Martins 

(IFSP). 

Acredita-se que este estudo possa contribuir para o conhecimento das práticas científicas que 

envolvem o uso do inglês, como, por exemplo, para a comunicação científica entre pares, redação 

de textos científicos e participação em eventos científicos no contexto do inglês como língua franca. 

O perfil dos(as) respondentes desse questionário é de estudantes de mestrado e doutorado 

matriculados(as) em programas de pós-graduação vinculados à ÁREA DE ENSINO da CAPES, 

com pesquisas na área de Ensino de Ciências. O objetivo é a obtenção de informações relevantes 

para nossa pesquisa, cujo título é: O USO DA LÍNGUA INGLESA COMO LÍNGUA FRANCA 

DA CIÊNCIA: UM ESTUDO COM PESQUISADORES E PESQUISADORAS DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DO BRASIL. 

Procedimentos: A produção de dados implicará no preenchimento de um questionário eletrônico 

contendo perguntas abertas e fechadas. As informações prestadas serão registradas através de 

arquivo e serão utilizadas exclusivamente para a finalidade da pesquisa, cujos dados serão 

analisados e disponibilizados aos participantes sob a forma de artigos a serem submetidos a 

periódicos científicos ou na disposição da própria tese no sítio oficial da UFBA. 

Ao responder este questionário, você estará manifestando sua concordância em participar da 

pesquisa, autorizando o uso acadêmico das informações concedidas, desde que seja mantido o 

sigilo da sua identidade e a confidencialidade das suas respostas. A participação é voluntária, 

estando o participante livre para responder ou não a qualquer uma das perguntas do questionário. 

Cumpre esclarecer que a participação não envolve benefício direto ao entrevistado. Não há 

despesas ou compensações financeiras. 

 

Você poderá retirar dúvidas sobre a pesquisa a qualquer momento, ou até mesmo solicitar a retirada 

de suas respostas da pesquisa, caso desista da participação. Para isso, envie e-mail para a 

pesquisadora: nadjanubia@ifba.edu.br/ nadjanubia18@gmail.com 

 

Se desejar fazer comentários adicionais com relação a qualquer questão e a qualquer aspecto do 

questionário, favor fazê-los no campo específico para este fim, ao final do questionário. 

mailto:nadjanubia18@gmail.com
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* Required 

 

 

1. E-mail address * 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

2. Nome * 

 

3. Curso de Pós-Graduação: (    ) Mestrado acadêmico  

(   ) Mestrado profissional  

(   )   Doutorado 

 

4. Programa de Pós-Graduação e Instituição * 

 

5. Link para Currículo Lattes 

 

6. E-mail * 

 

 

QUESTÕES  

1) Quanto ao seu nível de satisfação em relação a sua proficiência em inglês para leitura de 
textos acadêmicos, você se considera: 

Mark only one oval. 

(    ) Muito satisfeito(a)  

(   )  Satisfeito(a)  

(    ) Razoavelmente satisfeito(a)  

(    ) Pouco satisfeito(a)  

(    ) Insatisfeito(a) 

 

1.a) Se sua resposta na questão 1 está entre muito satisfeito(a) a razoavelmente satisfeito(a), 

comente o(s) motivo(s) que o(a) leva(m) à satisfação na leitura de textos acadêmicos: 

 

1. b) Se sua resposta na questão 1 está entre pouco satisfeito(a) e insatisfeito(a), comente o(s) 

motivo(s) que o(a) leva(m) à insatisfação na leitura de textos acadêmicos: 

 

2) Indique o seu nível de satisfação em relação a sua proficiência em língua inglesa para 

escrever textos científicos (artigos em periódicos, textos para anais e eventos, etc.): 

(    ) Muito satisfeito(a)  

(   )  Satisfeito(a)  
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(    ) Razoavelmente satisfeito(a)  

(    ) Pouco satisfeito(a)  

(    ) Insatisfeito(a) 

 

2.a) Se a sua resposta na questão 2 está entre muito satisfeito(a) a razoavelmente 

satisfeito(a), comente o(s) motivo(s) que o(a) leva(m) à satisfação na escrita de textos 

acadêmicos: 

 

2. b) Se a sua resposta na questão 2 está entre pouco satisfeito(a) e insatisfeito(a),      comente 

o(s) motivo(s) que o(a) leva(m) à insatisfação na escrita de textos acadêmicos: 

 

2.c) Se a sua resposta na questão 2 está entre pouco satisfeito(a) e insatisfeito(a),   comente 

as consequências desta não proficiência e os recursos utilizados para saná-la. 

 

3) Indique o seu nível de satisfação em relação a sua proficiência em língua inglesa para 
apresentar e discutir trabalhos em congressos. 

(    ) Muito satisfeito(a)  

(   )  Satisfeito(a)  

(    ) Razoavelmente satisfeito(a)  

(    ) Pouco satisfeito(a)  

(    ) Insatisfeito(a) 
 

3.1) Se sua resposta na questão 3 está entre pouco satisfeito(a) a insatisfeito(a), indique o(s) 

motivo(s) que o(a) leva(m) à insatisfação com a sua proficiência em língua inglesa para 

apresentar e discutir trabalhos em congressos internacionais:(Marque uma ou mais opções) 
Check all that apply. 

 

(    ) Acho ruim o meu sotaque 

(    ) Temo que as pessoas não entendam 

(    ) Não tenho fluência 

(    ) Tenho receio de as pessoas fazerem perguntas e eu não entender bem o que querem saber 

(    ) Tenho medo de cometer erros  

(    ) Outra(s) razão(ões) (Descreva abaixo) 

a) Se você marcou outra razão na questão acima, registre aqui, por favor. 

 

 

4) O seu conhecimento de inglês foi adquirido:  
 

(Marque uma ou mais opções)  

 (    ) Ao longo da escolarização normal (ensino fundamental, médio e graduação) 

(    ) Em cursos ou escolarização normal feitos em país onde o inglês é lingua nativa 

(    ) Em cursos de idiomas ou aulas particulares 

(    ) Em cursos oferecidos por instituições de ensino superior 

(    ) Sozinho(a) 

(    ) Outro(s) 
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4.1 Se marcou a opção f) Outro(s), especifique quais: 

 

5 - Indique a frequência das circunstâncias que têm levado você a utilizar a língua inglesa na sua 

prática científica: 

5.1) Para ler textos acadêmicos  

(    ) Nunca 

(    ) Quase nunca 

(    ) Às vezes 

(    ) Quase sempre  

(    ) Sempre 

 

 5.2) Para escrever textos acadêmicos  

(    ) Nunca 

(    ) Quase nunca 

(    ) Às vezes 

(    ) Quase sempre  

(    ) Sempre 

 

5.3) Para fazer apresentações orais  

(    ) Nunca 

(    ) Quase nunca 

(    ) Às vezes 

(    ) Quase sempre  

(    ) Sempre 

 

5.4) Para participar de eventos internacionais  

(    ) Nunca 

(    ) Quase nunca 

(    ) Às vezes 

(    ) Quase sempre  

(    ) Sempre 

 

5.5) Para leitura de textos em disciplinas do Programa de Pós-Graduação  

(    ) Nunca 

(    ) Quase nunca 

(    ) Às vezes 

(    ) Quase sempre  

(    ) Sempre 

 

5.6) Para me comunicar com pesquisadores(as) estrangeiros(as). 

(    ) Nunca 

(    ) Quase nunca 

(    ) Às vezes 

(    ) Quase sempre  

(    ) Sempre 

 

Já publicou algum artigo em inglês?  

(    ) Sim (Digite abaixo quantos). 

(    ) Não. 
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6.1) Se a sua resposta na questão 6 foi SIM, quantos artigos você já publicou em inglês? 

 

 

6.2) Se a sua resposta na questão 6 foi NÃO, por qual motivo você nunca publicou em 

inglês? (Marque uma opção) 

(    ) Por não dominar a escrita em língua inglesa. 

(    ) Por discordar de ter que publicar em inglês, o certo seria que o texto fosse aceito na 

língua materna em qualquer lugar do mundo. 

(    ) Por não ter tido interesse em publicar em revistas internacionais. 

(    ) Por não ter filiação teórica baseada em escritores usuários de inglês.  

(    ) Por outra razão (Descreva abaixo). 

 

Outra razão: 

 

 

6) Quando envia um artigo para publicação em periódico ou evento internacional, a redação do 

texto em língua inglesa é realizada. 

(Marque uma opção). 

(    ) De próprio punho sem auxílio. 

(    ) Em coautoria com colega cuja língua materna seja o inglês ou que tenha proficiência de 

escrita em inglês. 

(    ) De próprio punho com auxílio posterior de um revisor. Eu contrato um tradutor. 

(    ) Eu escrevo com a ajuda dos aplicativos de tradução da internet (Google tradutor, 

Linguee, Reverso, etc.). 

(    ) Nunca enviei artigo para periódico ou evento internacional.  

(    ) Outro (Descreva abaixo). 

 

7.1) Se você marcou outra razão na questão acima, registre aqui, por favor. 

 

7) Como a língua inglesa é utilizada na sua área de pesquisa científica?  

 

(    ) Ocorre sempre a renovação do jargão técnico.  

(    ) Há muito uso de estrangeirismo. 

(    ) É preciso adaptar as terminologias. 

(    ) É preciso adaptar os termos conforme o leitor e a revista ou sítio de publicação. 

(    ) Como eu faço uso do tradutor para ler os textos, não me atento para essas questões 

culturais e de estrangeirismo. 

(    )  Eu escrevo com a ajuda dos aplicativos de tradução da internet (Google tradutor, 

Linguee, Reverso, etc. 

(    ) Segue os padrões formais de texto acadêmico. 

(    )  Não sei comentar. 

(    ) Outro. 

 

a) Se você marcou "outro" na questão acima, registre aqui, por favor. 
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8) Algum texto de sua autoria escrito em inglês já foi recusado por inadequação às normas de 

padrão da língua inglesa?  

(Marque uma opção)  

(    ) Sim (Descreva abaixo). 

(    )  Não. 

 

9.1) Se a sua resposta da questão anterior for sim, comente as razões alegadas para a recusa. 

 

9) As traduções são eficazes na sua área de pesquisa, ou podem trazer problemas?  

(Marque uma opção)  

(    ) Sim (Descreva abaixo). 

(    )  Não.  

 

10.1) Caso induzam a problemas, poderia dar um exemplo? 

 

10) Como você considera a questão do uso da língua inglesa na divulgação da pesquisa no ensino 

das ciências? 

 (Marque uma opção) 

(    ) Considero importante, principalmente na atividade científica. 

(    ) Considero necessário o uso da língua inglesa, embora discorde desse “imperialismo 

linguístico”. 

(    ) Considero desnecessário, pois consigo ler e divulgar as pesquisas da minha área 

de estudo usando a língua portuguesa. 

(    ) Na minha área de pesquisa, é imprescindível o uso da língua inglesa, 

principalmente em função da filiação teórica utilizada por muitos pesquisadores no ensino 

das ciências. 

(    ) Outro (justificar na questão 11.1). 

 

11.1) Se você escolheu "outro", apresente a sua opinião. 

 

11)  Você já ouviu o termo língua franca?  

(Marque uma opção) * Mark only one oval. 

(   )Sim 

(   )Não 

 

13) Língua franca para você é (você pode escolher 1 ou 2 opções).  

 

* Check all that apply. 

(    ) uma língua para comunicação entre falantes de diferentes línguas maternas.  

(    ) língua para negociação. 

(    ) uma variedade de língua. 

(    ) língua utilizada para comunicação quando não há outra opção. 

(    ) língua que se define pela formalidade e função. 

(    ) língua em conformidade com regras de diferentes variedades. 
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(    ) não sei definir. 

(    ) prefiro dar a minha opinião na próxima questão (13.1). 

 

13.1) Se optou por definir Língua franca, escreva aqui a sua definição: 

 

Sobre o Inglês como língua franca 

Leia essa definição sobre Língua Franca 

 

14) Partindo da definição acima, como você vê a questão do inglês como língua franca na 

produção de textos para publicação?  

(Marque uma opção)  

(    ) A escrita deve considerar as diferenças interculturais entre falantes com diferentes 

vivências. 

(    ) É importante manter a escrita padrão dos falantes nativos dos países que mais dominam 

a língua (Inglaterra, Estados Unidos), para que a escrita não sofra muitas intervenções de 

outros falantes. 

 (    ) É preciso um padrão a ser seguido, porém a norma não deve sobrepor à função de 

divulgação do conhecimento científico. 

 (    ) Outro (Descreva abaixo). 

 

14.1) Se você marcou "outro" na questão acima, registre aqui, por favor. 

 

15) O inglês, por ser uma língua internacional, sofre muitas variações linguísticas. Você acha 

que a escrita acadêmica em língua inglesa deve seguir o padrão linguístico dos países que mais 

a repercutem (Estados Unidos, Inglaterra etc.)?  

(Marque uma opção)  

(    ) Concordo totalmente. 

(    ) Concordo parcialmente. 

(    ) Discordo. 
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15.2 Justifique a sua resposta. 

 

 

16) A língua inglesa deve ser considerada a língua oficial de comunicação entre os povos de 

diferentes nações (língua franca).  

(Marque uma opção)  

(    ) Concordo. 

(    ) Discordo. 

(    ) Não sei opinar. 

 

16.1) Justifique a sua resposta. 

 

17) Você já fez algum exame internacional como TOEFL, IELTS, TOEIC para avaliar sua 

proficiência em inglês?  

(Marque uma opção)  

(    ) Sim (Descreva abaixo).  

(    ) Não. 

 

  17.1)Se a resposta for Sim, qual foi o exame e sua pontuação, se possível. 

 

18) Na sua concepção, os testes e exames de proficiência devem:  

(Marque uma opção). 

(    ) focar mais nas formas gramaticais e linguísticas. 

(    ) estar em conformidade com as regras convencionadas para falantes nativos. 

(    ) ter como foco central o alcance da comunicação e não a aderência a normas pré- 

estabelecidas em contextos de língua nativa. 

(    ) outro (Descreva abaixo). 

 

18.1. Se você marcou a opção "outro" na questão anterior, descreva aqui. 

 

19) Você já prestou algum exame de proficiência de língua inglesa para fins acadêmicos 

oferecidos pelos programas de pós-graduação?  

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

19.1) Se você marcou SIM na questão anterior, em sua opinião, esses exames de 

proficiência de língua inglesa para fins acadêmicos atendem melhor as especificidades do 

falante de inglês como língua estrangeira? 

Mark only one oval. 

(    )Sim 

(    ) Não 

 

19.2) Justifique a sua resposta da questão anterior. 
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20) Para você, os exames de proficiência de língua estrangeira oferecidos pelos programas 

de pós-graduação deveriam contemplar só o inglês ou outras línguas estrangeiras também? 

Justifique:  

 

21) O edital 2018 do PDSE (Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior) exigiu inicialmente a 

proficiência em várias línguas, mas, diante da dificuldade dos candidatos para obtê-la, de acordo 

com o país de destino, flexibilizou para o inglês. O que você acha dessa alternativa?  

 

22) Para você, os testes de língua inglesa refletem a diversidade cultural dos falantes de 

diferentes partes do mundo?  

(Marque uma opção) * Mark only one oval. 

(    ) Concordo totalmente.  

(    ) Concordo parcialmente.  

(    ) Discordo. 

 

22.1 Justifique a sua resposta. 

 

22) Para você, os testes de língua equiparam a proficiência em língua inglesa de aprendizes 

de segunda língua com aquela de falantes nativos?  

(Marque uma opção) * Mark only one oval. 

(    ) Concordo.  

(    ) Discordo. 

23.1 Justifique a sua resposta 

 

23) Para você, os testes de língua devem equiparar a proficiência em língua inglesa de 

aprendizes de segunda língua com aquela de falantes nativos? Justifique:  

 

 

24) Observe a tirinha abaixo e responda as questões a seguir:  
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25.1) Como você vê, a tirinha apresenta a suposta diferença de tempo que um professor 

universitário e um aluno de graduação utilizam para escrever um e-mail. Você concorda com 

ela? * 

 

25.2) Qual seria o seu tempo médio para escrever um e-mail em inglês para o seu orientador 

ou para uma revista com o objetivo de esclarecer alguma dúvida da sua pesquisa? * 

 

25.3) Você pensa em português e depois em inglês ou pensa diretamente em inglês, ao se 

comunicar nessa língua estrangeira? Há alguma dificuldade? Comente sobre isso. * 

 

26. Concluindo, o que você diz sobre o inglês como língua franca da pesquisa em ensino de 

ciências? 

 

 

AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 

Você gostaria de comentar algum aspecto relevante, relacionado à língua inglesa, não 

contemplado no instrumento? Se sim, qual(is)? 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos sinceramente sua inestimável colaboração. 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO COM COORDENADORES 

DE PROGRAMAS EM ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

 

OBSERVAÇÕES INTRODUTÓRIAS EXPLICATIVAS 

 

  

Caro(a) _____________________________, coordenador(a) do (nome do programa),  

 

Sou Nadja Núbia Ferreira Leite Cardoso, professora de Inglês do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA, campus Eunápolis), doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) da UFBA/UEFS, orientanda da Prof.ª Dr.ª 

Rosiléia Oliveira de Almeida (UFBA) e da coorientadora Prof.ª Dr.ª Teresa Helena Buscato 

Martins (IFSP). Estou pesquisando o uso do inglês como língua franca da ciência frente aos 

desafios da internacionalização, partindo de um estudo com pesquisadores e pesquisadoras 

de Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências do Brasil.  

.  O perfil dos(as) respondentes deste questionário é de coordenadores dos programas de 

pós-graduação stricto sensu vinculados à ÁREA DE ENSINO DE CIÊNCIAS. O objetivo é a 

obtenção de informações relevantes para nossa pesquisa, cujo título é: O USO DA LÍNGUA 

INGLESA COMO LÍNGUA FRANCA DA CIÊNCIA: UM ESTUDO COM 

PESQUISADORES E PESQUISADORAS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS DO BRASIL. 

 Procedimentos: A produção de dados implicará no preenchimento de um questionário 

contendo perguntas abertas. As informações prestadas serão registradas através de arquivo e 

serão utilizadas exclusivamente para a finalidade da pesquisa, cujos dados serão analisados e 

disponibilizados aos participantes sob a forma de artigos a serem submetidos a periódicos 

científicos ou na disposição da própria tese no sítio oficial da UFBA. 

 

 Ao responder este questionário, você estará manifestando sua concordância em 

participar da pesquisa, autorizando o uso acadêmico das informações concedidas. Caso deseje, 

a sua identidade e a confidencialidade das suas respostas serão mantidas em total sigilo. A 

participação é voluntária, estando o participante livre para responder ou não a qualquer uma das 

perguntas do questionário. Cumpre esclarecer que a participação não envolve benefício direto 

ao entrevistado. Não há despesas ou compensações financeiras.  
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   Você poderá tirar dúvidas sobre a pesquisa a qualquer momento, ou até mesmo solicitar 

a retirada de suas respostas da pesquisa, caso desista da participação. Para isso, envie e-mail 

para a pesquisadora: nadjanubia@ifba.edu.br / nadjanubia18@gmail.com. 

 

Se desejar fazer comentários adicionais com relação a qualquer questão e a qualquer aspecto 

do questionário, favor fazê-los no campo específico para este fim, ao final do questionário. 

Assim sendo, gostaria de contar com a sua colaboração nesta pesquisa, respondendo 

algumas perguntas na condição de Coordenadora do Programa de Pós Graduação em 

Ensino das Ciências da _______. Também gostaria de pedir a sua autorização para 

divulgar as suas contribuições nos dados da pesquisa.  

Você autoriza?  

 

(   ) SIM, podendo divulgar o meu nome e a coordenação da qual faço parte   

(   ) SIM, com a garantia que o meu nome não será divulgado, nem a coordenação da qual faço 

parte 

(   ) SIM, com a garantia que o meu nome não será divulgado, apenas a coordenação da qual 

faço parte 

(   ) NÃO 

    

Desde já, agradeço a sua atenção e cooperação nesta pesquisa. 

 

 

1- Como você vê o desenvolvimento e a importância do (programa)  para a divulgação do 

conhecimento científico no ensino de ciências? 

 

2- Na sua opinião, saber inglês é importante para o(a) pesquisador(a) em Ensino de Ciências? 

Por quê? 

 

3- Como sabemos, a língua inglesa é utilizada em todo o mundo por pessoas de diferentes 

nacionalidades. Assim, grande parte da comunicação em inglês não acontece somente entre 

falantes nativos, mas entre nativos e não nativos. Este é considerado o inglês como língua 

franca, definido por Seidlhofer (2011, p. 3): "qualquer uso de inglês por falantes de diferentes 

primeiras línguas para os quais o inglês é o meio de comunicação escolhido e geralmente a 

mailto:nadjanubia@ifba.edu.br
mailto:nadjanubia18@gmail.com
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única opção”. É também definido funcionalmente pelo seu uso na comunicação intercultural ao 

invés de ser usado formalmente tendo como referência as normas do falante nativo. 

Como você vê o fenômeno do inglês como língua franca da ciência? 

 

4- A agência de intercâmbio “Education First” publicou na sua página (disponível em 

https://www.ef.com.br/epi/) um relatório de 2018 que envolveu 1,3 milhão de participantes de 

2018 demonstrando o índice de proficiência em inglês  de um total de 88 países e territórios. 

Neste ranking, o Brasil encontra-se no 53º lugar e o seu índice de proficiência na língua foi 

considerado baixo. Os dados constam que a América Latina é a única região do mundo que 

passou por um leve declínio na proficiência em inglês. Segundo eles, "os principais 

impulsionadores desse declínio são o México e o Brasil, os dois países mais populosos da 

região, que registraram quedas nos níveis de proficiência em inglês”. Na sua opinião, por que 

o Brasil ainda está tão longe em relação ao nível de proficiência em inglês?  Qual seria a razão 

desse declínio?   

 

5- Como instrumento de pesquisa, aplicamos um questionário sobre a temática e tivemos a 

participação de 42 pesquisadores (discentes) de 06 programas de pós-graduação stricto sensu 

no Brasil. Tivemos, inclusive, a participação de 02 discentes do PPGECM na pesquisa e 

agradecemos pela divulgação que fora feita pela coordenação para que eles respondessem ao 

questionário. De modo geral, percebe-se pouca satisfação dos pesquisadores em ensino de 

ciências em relação ao seu nível de proficiência de língua inglesa. Na escrita, por exemplo, que 

é uma habilidade importante para a divulgação do conhecimento científico, 66,7% (28) dos 

participantes, se declararam “insatisfeitos” ou “pouco satisfeitos” com o seu nível de 

proficiência. Entre 42 participantes, 31 nunca publicaram artigos em inglês, número que 

ultrapassa 73%. Na sua opinião, a que se deve essa dificuldade do pesquisador brasileiro com 

a escrita acadêmica em inglês? Em que esse resultado reflete nos Programas de Pós-Graduação 

e na formação de novos pesquisadores? 

 

6- Em se tratando da habilidade oral, o nível de insatisfação dos pesquisadores para apresentar 

e discutir trabalhos em congressos alcança 78,6% (33 pessoas). Por que é tão difícil os 

pesquisadores da área se comunicarem em língua inglesa? Na sua opinião, quais medidas 

poderiam ser adotadas para reverter esse quadro? 

 

https://www.ef.com.br/epi/
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7- Em sua opinião, existem diferenças (vantagens) entre o pesquisador anglófono e o não 

anglófono em relação à escrita e a publicação de textos acadêmicos em inglês?  Se sim, você 

poderia citar algumas? 

 

8- Em se tratando da proficiência exigida na seleção do Programa de Pós-Graduação que 

coordenas, como é feita a seleção? O programa aplica testes de proficiência? Em qual  (quais) 

língua (s) e qual é a razão dessa escolha?  

 

9- Quais habilidades (leitura, escrita, escuta, comunicação oral) são exigidas nos testes 

aplicados ou aceitos pelo Programa?  Qual nível de proficiência (muito alta, alta, moderada, 

baixa, muito baixa) o programa exige? Qual (quais) forma(s) de comprovação da proficiência 

o programa aceita? E como você avalia o instrumento de avaliação de proficiência da Pós-

Graduação? 

 

10-Quais são os desafios da internacionalização dos Programas de Pós-Graduação no tocante 

ao uso de inglês como língua franca na divulgação do conhecimento científico?  

 

11. Para finalizar, registre, se possível, algumas ações que o PPGECM tem feito ou planeja 

fazer para melhorar os resultados de proficiência de língua inglesa dos discentes e para vencer 

os desafios da internacionalização.  

 

Caso queira acrescentar alguma informação ou sugestão de discussão no tema, registre aqui. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Agradeço a sua cooperação com a nossa pesquisa. 
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APENDICE C – ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO DO PPGEFHC 

 

ENTREVISTA COM A COORDENAÇÃO DO PPGEFHC  

 

(OBS.  Quando fiz a entrevista, só tinham 52 respondentes do questionário) 

Pesquisadora: Olá, sou Nadja Nubia Cardoso, discente do PPGEFHC - UFBA/UESC. Estou 

fazendo uma pesquisa de tese sobre “O uso de inglês como língua franca na pesquisa em Ensino 

de Ciências” com os pesquisadores desta área. Como instrumento de pesquisa, aplicamos um 

questionário sobre a temática e tivemos a participação de 52 pesquisadores de 09 programas de 

pós-graduação stricto sensu no Brasil. Gostaríamos de pedir a sua autorização para entrevistá-

la na condição de participante da pesquisa e representante da coordenação do PPGEFHC e 

gravar a entrevista. Você está de acordo com a gravação e a utilização e divulgação dos dados 

da sua entrevista na pesquisa? 

Coordenação: Concordo 

Desde já, agradeço a tua atenção e  cooperação nesta pesquisa. 

 

1- Na sua opinião, saber inglês é importante para o pesquisador em Ensino de Ciências? 

 

2- E como você ver esse fenômeno do inglês como uma língua franca? 

 

3- No questionário aplicado, percebe-se pouca satisfação dos estudantes em ensino de 

Ciências em relação ao nível de proficiência de língua inglesa. Na escrita, por exemplo, 

que é uma habilidade importante para a divulgação do conhecimento científico em 

inglês, 59,6% (31 pessoas) dos participantes, se declararam “insatisfeitos” ou “pouco 

satisfeitos” com o seu nível de proficiência. Entre 52 participantes, 36 nunca publicaram 

artigos em inglês, o que equivale a quase 70%. Na sua opinião, a que se deve essa 

dificuldade do pesquisador brasileiro com a escrita acadêmica em inglês? Em que esse 

resultado reflete nos Programas de Pós-Graduação e na formação de novos 

pesquisadores? 

 

4- Em se tratando da habilidade oral, o nível de insatisfação dos pesquisadores alcança 

73% (38 pessoas). Por que é tão difícil se comunicar em língua inglesa? Quais seriam 

as alternativas para mudar esse quadro, na sua opinião? 

 

5- Na sua opinião, quais diferenças existem na escrita acadêmica em inglês entre 

pesquisadores anglófonos e não anglófonos? 

 

6- Falando um pouco sobre a seleção do PPGEFHC em língua estrangeira, qual é a 

exigência do programa em relação a proficiência em língua estrangeira? Qual é o nível 
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de proficiência exigido Qual (quais) forma(s)  de comprovação de proficiência vocês 

aceitam? Em qual(quais) língua(s) e qual é a razão dessa escolha? Quem elabora o teste 

de proficiência de inglês para o processo seletivo e qual(quais) habilidades são 

requeridas no teste? E como você avalia o instrumento de avaliação do programa? 

 

7- Para finalizar, quais são os desafios da internacionalização dos programas de pós-

graduação no tocante ao uso de inglês como língua franca na divulgação do 

conhecimento científico? O PPGEFHC tem algum projeto com foco na 

internacionalização da ciência? 

 

8- Como você vê os programas de pós-graduação daqui a 20 anos, por exemplo, em relação 

ao uso do inglês? 
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APÊNDICE D- QUESTIONÁRIO COM O PRÓ-REITOR DA UFBA 

 

Questionário semiestruturado com o prof. Dr. Olival Freire Júnior, um dos fundadores 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

(PPGEFHC) 

 

  

OBSERVAÇÕES INTRODUTÓRIAS EXPLICATIVAS 

  

Caro Prof. Dr. Olival Freire Júnior, 

 

Sou Nadja Núbia Ferreira Leite Cardoso, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) da UFBA/UEFS, orientanda da Prof.ª 

Dr.ª Rosiléia Oliveira de Almeida e da coorientadora Prof.ª Dr.ª Teresa Helena Buscato Martins. 

Estou pesquisando o uso do inglês como língua franca da ciência frente aos desafios da 

internacionalização, partindo de um estudo com pesquisadores e pesquisadoras de Programas 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências do Brasil.  

 Na pesquisa que envolve 7(sete) programas em Ensino de Ciências do Brasil, farei um recorte 

para falar um pouco mais sobre o PPGEFHC, do qual faço parte e do qual o Sr. Professor Olival 

Freire Júnior é um dos fundadores e já foi constituído um dos pró-reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação. 

Assim sendo, gostaria de contar com a sua colaboração nesta pesquisa, respondendo algumas 

perguntas. Também gostaria de pedir a sua autorização para divulgar as suas contribuições nos 

dados da pesquisa.  

O senhor autoriza? (  ) SIM    

                                (   ) SIM, com a garantia que o meu nome não será divulgado. 

          (   ) Não 

 

Desde já, agradeço a tua atenção e a sua cooperação nesta pesquisa. 

 

1- O que o motivou a ser um dos fundadores do PPGEFHC? 

 

2- Como você vê o desenvolvimento e a importância do programa  para a divulgação do 

conhecimento científico no ensino de ciências? 

 

3- Na sua opinião, saber inglês é importante para o pesquisador em Ensino de Ciências? Por 

quê? 

 

4- Como sabemos, a língua inglesa é utilizada em todo o mundo por pessoas de diferentes 

nacionalidades. Assim, grande parte da comunicação em inglês não acontece somente entre 

falantes nativos, mas entre nativos e não nativos. Este é considerado o inglês como língua 

franca, definido por Seidlhofer (2011, p. 3): "qualquer uso de inglês por falantes de diferentes 

primeiras línguas para os quais o inglês é o meio de comunicação escolhido e geralmente a 
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única opção”. É também definido funcionalmente pelo seu uso na comunicação intercultural ao 

invés de ser usado formalmente tendo como referência as normas do falante nativo. 

Como você vê o fenômeno do inglês como língua franca da ciência? 

 

5- O senhor é um dos gestores do Plano de Internacionalização da UFBA (2018-2022) aprovado 

por unanimidade no Conselho Universitário de 12 de abril 2018. O que o motivou a escrever 

este projeto? 

 

6- No plano de internacionalização da UFBA consta um planejamento estratégico para o 

processo de internacionalização nos próximos quatro anos(até 2022). Entre as diretrizes, consta 

a ampliação da internacionalização da produção científica e dos Programas de Pós-Graduação, 

sendo o conhecimento de língua estrangeira, principalmente de língua inglesa um requisito 

importante, inclusive na elaboração de material de divulgação da UFBA. Em função disso, 

como ações, a UFBA objetiva disseminar a competência em línguas estrangeiras entre alunos 

e docentes, através do fortalecimento da atual política linguística da Universidade, 

estabelecendo metas no aumento de 15% no número de artigos publicados e indexados no Web 

of Science e no apoio financeiro para traduções de até 160 artigos por ano a serem publicados 

em revistas de alto impacto. Você acha que estas metas serão alcançadas? Por onde começar? 

O que precisa ser feito? 

 

7- Como instrumento de pesquisa, aplicamos um questionário sobre a temática e tivemos a 

participação de 48 pesquisadores de 07 programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. No 

questionário aplicado, percebe-se pouca satisfação dos pesquisadores em ensino de ciências em 

relação ao seu nível de proficiência de língua inglesa. Na escrita, por exemplo, que é uma 

habilidade importante para a divulgação do conhecimento científico, 64,4% (29 pessoas) dos 

participantes, se declararam “insatisfeitos” ou “pouco satisfeitos” com o seu nível de 

proficiência. Entre 45 participantes, 32 nunca publicaram artigos em inglês, o que ultrapassa  

70%. Na sua opinião, a que se deve essa dificuldade do pesquisador brasileiro com a escrita 

acadêmica em inglês? Em que esse resultado reflete nos Programas de Pós-Graduação e na 

formação de novos pesquisadores? 

 

 

8- Em se tratando da habilidade oral, o nível de insatisfação dos pesquisadores  para apresentar 

e discutir trabalhos em congressos alcança 77,8% (35 pessoas). Por que é tão difícil os 

pesquisadores da área se comunicarem em língua inglesa? Na sua opinião, quais medidas 

poderiam ser adotadas para reverter esse quadro? 

 

9-Para finalizar, quais são os desafios da internacionalização dos Programas de Pós-Graduação 

no tocante ao uso de inglês como língua franca na divulgação do conhecimento científico?  

 

10. Caso queira acrescentar alguma informação ou sugestão de discussão no tema, registre aqui. 

 

Agradeço a sua cooperação com a nossa pesquisa. 


