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RESUMO 

Introdução: Não há dúvidas de que hoje o inglês se tornou uma língua universal; afinal, é a 

língua com a qual milhares de pessoas se comunicam, sendo elas nativas ou não nativas. E, nos 

últimos dez anos, principalmente, observa-se que o inglês tem se destacado cada vez mais. Há 

umas duas a três décadas passadas, a língua estrangeira ensinada nas escolas era o francês, já 

que a França era o país da moda e da Society requintada. Hoje em dia, observamos que esse 

movimento se encontra no aprendizado do inglês, apesar de que saber a língua inglesa não 

significa somente um status privilegiado, mas quase que uma necessidade, pois o mercado de 

trabalho está cada vez mais exigente, aonde falar inglês é um requisito essencial. Objetivo: 

Mostrar a importância do inglês nas escolas brasileiras, explicando desde seu surgimento até os 

dias atuais, além de elucidar o papel do docente no ensino de língua inglesa; afinal, o professor 

utiliza-se de várias metodologias acerca do seu ensino, o que denota uma busca de um método 

mais eficaz para o desenvolvimento dos alunos.  Metodologia: A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: Na sugestão de 

projeto de aula, intitulado What is this word in English?, utilizamos do lúdico, com alunos do 

7º ano do ensino fundamental II, com o objetivo de ensinar a língua inglesa de uma forma 

agradável e conscientizar os alunos à importância de aprender outro idioma. Conclusão:   O 

ensino da língua inglesa tem uma grande importância desde o século XIX, onde o inglês teve 

um papel importante nas políticas mundiais durante a segunda guerra mundial. Conforme ao 

ensino de línguas estrangeiras ia crescendo o inglês ganhou seu espaço no mercado de trabalho 

e na formação de profissionais no ano de 1930. Buscando melhorias para o ensino de línguas 

estrangeiras, o Ministério de Educação passou a exigir que a língua inglesa fosse obrigatória ao 

lado de português e matemática.  
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