O Ensino do Inglês na
Educação Pública Brasileira

81% Feminino
19% Masculino

Perfil dos
professores
& formação

17%

Acima de 50 anos

38%

De 41 a 50 anos

30%

De 31 a 40 anos

15%

Até de 30 anos

87% Ensino Superior
13% Magistério

58%
se formaram em
Instituições privadas*

62%

55%
afirmam que não tem
oportunidades para
conversar em inglês**

22%
afirmam ter dificuldade
com a língua falada**

39%

afirma não fazer
capacitações pois
não são oferecidas
pelas Secretarias de
Educação.**

são formados em
língua estrangeira*

Fontes
*Censo da Educação Básica 2013 (Inep/MEC). Recorte 110 mil professores lecionando em turmas de inglês em escolas municipais e estaduais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
**O Ensino do Inglês na Educação Pública Brasileira Plano CDE / British Council Base: 1247 (ponderada)

Dificuldades
Vivenciadas

Dificuldades
Vivenciadas

1º Lugar

2º Lugar

81%
56%
42%
61%
25%
50%

59%

falta de recursos
didáticos

41%
33%
11%

dos professores de inglês não
tem acesso a livros didáticos.
consideram o livro didático muito
avançado para o nível dos alunos.
levam o próprio equipamento
tecnológico para a sala de aula.

O idioma não é considerado
relevante pelos alunos.
O inglês não faz parte da realidade
dos meus alunos.
O ensino do idioma não é
considerado relevante pela escola.

dos professores tem acesso
a internet na sala de aula.
Apesar de 50% dos professores apontarem música
como o fator que mais motiva os alunos, apenas
15% tem este recurso disponível na sala de aula.

Dificuldades
Vivenciadas

Dificuldades
Vivenciadas

3º Lugar

4º Lugar

34%
23%
18%

desvalorização e
distanciamento do idioma

30%

dificuldades no
planejamento

há pouco tempo para
preparar as aulas

Remuneração
e contratos ruins

O salário dos professores da rede pública é
em média 42% abaixo ao dos professores
da rede privada.

Falta apoio/ diretrizes
para preparar as aulas

- 42%

A média de pagamento por aula/hora na
rede pública R$15. No entanto, 37% dos
professores da rede estadual e 29% da
rede municipal recebem menos de R$10
por aula/hora.

R$15
Fonte
O Ensino do Inglês na Educação Pública Brasileira Plano CDE / British Council Base: 1247 (ponderada)

Carga horária
Os alunos de escola pública tem

menos de 2 horas

38%

dos professores dão
mais do que 30 aulas por
semana, mas grande parte
delas não são de inglês.

47%

Na região Sudeste os
professores estão mais
sobrecarregados: 47% dá
mais de 30 aulas por semana.

de aula de inglês por semana

Dificuldades
Vivenciadas

5º Lugar

Número de aulas semanais que lecionam na rede pública
TODAS AS
MATÉRIAS

5%
11%

Mais de 50 anos
De 41 a 50 aulas

22%

De 31 a 40 aulas

29%

De 21 a 30 aulas

28%
4%

APENAS
INGLÊS

2%
2%
9%

Mais de 50 anos
De 41 a 50 aulas
De 31 a 40 aulas

22%

De 21 a 30 aulas

44%

De 11 a 20 aulas

21%

Até 10 aulas

De 11 a 20 aulas
Até 10 aulas

Fonte
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Propostas
para melhorar
o ensino de
inglês

1
2
3
4
5

Iniciar o inglês mais cedo na escola
O aluno se habituaria com mais facilidade à língua

Aumentar carga horária
O aluno teria mais contato com a língua

Turmas menores
Turmas divididas por nível de conhecimento na língua
Melhor salário e plano de carreira
Os professores se sentiriam mais motivados

