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RESUMO 

Introdução: Nos dias atuais, é muito importante o ensino da língua inglesa nas escolas do 

ensino fundamental, pois é um fator relevante para as pessoas do meio social, tecnológico e 

cultural. O inglês é a língua considerada de fácil compreensão e que possui uma estrutura 

gramatical de fácil aprendizado. Ela, também, é conhecida como a língua universal e é uma das 

mais falada no mundo globalizado, é a língua da comunicação com todo o universo tanto para 

negócios quanto para estudos. Objetivo: Compreender os principais obstáculos e desafios que 

os professores de inglês do Ensino fundamental II enfrentam ao ministrarem essa disciplina em 

escolas regular da rede pública de ensino.  Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica. Resultados e discussão: Conforme Wallon (1975, p. 228), “A educação é 

necessariamente um ato social,” nas escolas públicas, a realidade do ensino de todas disciplinas 

não tem sido fácil, inclusive da língua inglesa. Dentro da sala de aula, mais especificamente do 

ensino fundamental II, encontra-se de uma maneira precária, haja vista que as salas são lotadas, 

além do fato de que a maioria dos alunos não se interessam por aprender inglês. Observa-se que 

os mesmos nem se quer estão motivados a isso, já que a distribuição da quantidade de aula de 

inglês semanal é insuficiente, visto que não passam de 2 (duas) aulas por semana. Ademais, há 

muito barulho dentro das salas de aula por parte dos alunos e os livros didático trazem 

abordagens bem avançada para um aluno do sexto ano, que nunca teve contato com um idioma 

diferente, neste caso especifico o inglês. Conclusão:   Percebe-se que o professor de língua 

inglesa do ensino fundamental II enfrenta, sim, vários obstáculos no ambiente escolar, desde 

salas lotadas, número reduzido de aulas, entre outros. Contudo, observa-se que seu papel é de 

fundamental importância, porque ele é o responsável por propiciar um ambiente no qual os seus 
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estudantes possam perceber as características da língua estrangeira sob um caráter reflexivo, ou 

seja, que os conduzam a analisar e a descobrir o mecanismo linguístico estudado. 
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