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RESUMO 

Introdução: A língua inglesa é uma língua que já faz parte de nossas vidas tanto profissional 

como pessoal.  Hoje, nas escolas, ela está inserida nas grades curriculares. Tem grandes 

vantagens no mercado do trabalho quem tem no seu currículo um outro idioma, podendo ter 

oportunidade de se trabalhar em qualquer parte do mundo especialmente em países em que o 

Inglês é a língua oficial. Aprender inglês deixou de ser apenas um diferencial para estudantes e 

profissionais. É necessário aprendê-la nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne 

algo preciso. O inglês é a língua mundial, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a 

língua da comunicação com todo o mundo. Objetivo: Compreender os principais obstáculos e 

desafios que os professores de inglês do Ensino Médio enfrentam ao ministrarem essa disciplina 

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

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

de aula, com o título Combatendo as dificuldades dos professores de língua inglesa, para o 2º 

ano do Ensino Médio, cujo objetivo é conscientizar os professores e as escolas sobre as 

consequências das dificuldades encontradas pelos os próprios professores de língua inglesa em 

sala de aula, utilizamos o diálogo e a discussão como ferramentas para o desenvolvimento desta 

proposta, na qual professores e alunos devem refletir acerca das dificuldades enfrentadas, na 

perspectiva do docente ao observar a realidade na qual encontra desde aspectos físicos a 

psicológicos, e na perspectiva dos alunos ao se depararem com um ensino muitas defasado e 

desmotivador. Conclusão:   É perceptível os desafios enfrentados pelos professores de língua 

inglesa no ensino médio; contudo, isso não pode interferir no processo de aprendizado de seu 

aluno. É de responsabilidade do docente levar a valorização dos distintos acervos de 
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conhecimento e materiais oferecidos por cada um de seus aprendizes, para que a experiência 

seja arquitetada e eficiente, bem como com proposito de cativa-los. O professor de inglês, 

também, é um professor mediador, o qual deve proporcionar um ambiente de aprendizagem 

favorável aos seus estudantes, mesmo diante das divergências enfrentadas.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio. Professores de inglês. Obstáculos. 

 

 


