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O ENSINO PROFISSIONAL DO INGLÊS NO ENSINO BÁSICO 

As novas exigências do mundo actual obrigam-nos ao respeito pela 

diversidade linguística, mas é incontornável o papel do Inglês como língua 

franca, privilegiada em todas as formas de comunicação internacionais. 

Introduzir o Inglês no Ensino Básico é apenas uma medida tardia, mas muito 

bem vinda. Deve juntar-se agora a esta boa medida política uma outra medida 

ainda mais justa e não menos política: a exigência de habilitação profissional no 

exercício da actividade de ensino de uma língua estrangeira. 

Se se optar pela acumulação de funções dos actuais professores do 

Ensino Básico (2º ciclo) para esta nova tarefa educativa, cometer-se-á um duplo 

erro: elimina-se a hipótese de empregar os milhares de docentes 

profissionalizados em ensino de Inglês que se encontram sem colocação neste 

momento (um investimento na qualidade e não uma medida de despesismo 

funcional) e perpetua-se a absurdidade de uma legislação (Despacho Normativo 

32/84) há muito tempo desadequada da realidade.  

É sabido que muitos professores dos Ensinos Básico e Secundário 

acumulam tarefas lectivas em mais do que um estabelecimento de ensino; 

normalmente, possuem um horário numa escola do Estado e contratam com 

outras escolas particulares horários lectivos extraordinários. Outra situação que 

afecta sobretudo os cursos de línguas, a Matemática e a Física é a do comércio 

reprovável do estudo “orientado” fora da escola, ou “explicações, ou “salas de 

estudos”, enfim todo um comércio de ensino paralelo à escola que emprega 

muitos professores. Em muitos casos, tais “professores” dão a este comércio 

paralelo mais do seu trabalho do que à escola do Estado a que estão 

vinculados. Conseguir acabar com esta prática de baixa ética profissional será 

impossível, mas não custava nada obrigar estes professores a respeitar o regime 

de exclusividade a que se comprometeram para com o Estado. Ora, se for o 

próprio Estado a sub-contratar os futuros docentes de Inglês do 1º Ciclo no 

actual quadro de docentes do 2º Ciclo, tornar-se-á cúmplice desse comércio 

paralelo que desnatura o nosso sistema educativo. 

Mais grave é a situação legislativa actual. Por exemplo, o grupo de 

docência de onde sairão, em teoria (política), os futuros professores de Inglês 

do 1º Ciclo - Grupo 03 (Português, Inglês e Alemão) -, admite licenciados em 

Relações Internacionais, Estudos Germanísticos, Línguas Estrangeiras Aplicadas 

e Línguas Vivas e Relações Internacionais, para além das variantes com Inglês da 

licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas. De notar que até um licenciado 
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em Estudos Portugueses, que não estuda línguas estrangeiras na sua formação 

inicial, pode ensinar Inglês ou Francês no 2º ciclo. Esta lei em vigor pode levar, 

injustamente do ponto de vista científico, a que indivíduos não preparados no 

ensino específico do Inglês possam leccionar a disciplina, enquanto outros, 

profissionalizados no seu ensino, permaneçam desempregados. 

Nas principais universidades portuguesas, criaram-se recentemente 

cursos monodisciplinares de Inglês (e outras línguas estrangeiras também), que, 

contudo, não estão contemplados no diploma de habilitações para a docência. 

A lei portuguesa não acompanhou, uma vez mais, a inevitável actualização e 

modernização dos cursos de línguas que se está a fazer no Ensino Superior. 

Proíbe-se, assim, à partida, o acesso ao ensino do Inglês aos diplomados que 

têm a formação específica mais completa. É difícil a certos jovens diplomados 

tentar compreender por que é que a lei portuguesa permite a um licenciado em 

Relações Internacionais, que terá no máximo um nível intermédio de 

conhecimentos de Inglês, o acesso à docência de Inglês e não o permite a um 

licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, na variante monodisciplinar de 

Inglês, que pressupõe um percurso completo no estudo da língua (até ao nível 

avançado), da cultura e da literatura respectivas.  

Por outro lado, a nível do desenvolvimento curricular no Ensino Superior, 

face a esta nova realidade para o ensino do Inglês e face às exigências do 

processo de Bolonha, o cenário de necessidades profissionais no campo das 

línguas não é certamente o mesmo das décadas anteriores. Hoje, a única língua 

estrangeira verdadeiramente global é o Inglês, por isso faz ainda mais sentido 

promover o desenvolvimento dos cursos que envolvam a sua combinação com 

outras disciplinas e áreas científicas. Tal combinação devia estender-se a muitos 

cursos gerais, como já acontece, por exemplo, nos países da Commonwealth, 

onde é possível estudar Direito, Economia ou Política com uma língua 

estrangeira. No Reino Unido, os cursos de maior penetração da nossa língua são 

precisamente o Direito, a Economia e os Estudos Comunitários combinados 

com o Português. E se uma elevada percentagem dos licenciados em ciências 

sociais e humanas ainda tem como saída profissional privilegiada o ensino, não 

faz sentido as universidades ignorarem esta realidade e fingirem que são 

apenas centros de investigação autónoma. 
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