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Resumo 

 

O inglês é a língua da comunicação global (CRYSTAL, 2003). Assim, dos seus processos 

de ensino e aprendizagem podem depender, em grande parte, o aprimoramento da 

comunicação nas interações nesta língua. Desta forma, entende-se que é importante 

verificar alguns aspectos de uso contextualizado do inglês por profissionais em seu 

contexto de trabalho para se propor práticas de ensino mais adequada. Neste sentido, este 

artigo pretende apresentar alguns aspectos de uma investigação realizada com 

profissionais de comunicação, com o objetivo de verificar as suas necessidades de uso do 

inglês e, em seguida, indicar algumas contribuições para as práticas de ensino e 

aprendizagem de inglês no Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 

(TCI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), mais adequadas às demandas de 

atuação profissional. 
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Introdução 

As tecnologias de informação e comunicação e o mundo globalizado 

proporcionaram à sociedade uma integração mundial. Algumas ferramentas auxiliam e 

facilitam este processo e uma delas é o conhecimento de línguas estrangeiras. As línguas 

estrangeiras modernas são utilizadas em diversos meios e contextos nas relações 

econômicas, tecnológicas, acadêmicas, empresariais, culturais e comerciais e, neste 

cenário destaca-se a língua inglesa que, conforme afirma Crystal (2003, p. 05) é a língua 

global, ensinada em mais de 100 países em todo o mundo. 

A experiência das duas coautoras deste trabalho, que foram alunas do TCI da 

UFPR, propiciou algumas reflexões sobre o ensino e o uso do inglês durante o curso, 
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principalmente por perceberem que havia uma dificuldade por parte de seus colegas no 

momento de usar o inglês em atividades que exigiam um conhecimento básico da língua, 

como a utilização de softwares de edição, por exemplo. Perceberam, também, que o inglês 

ofertado durante as disciplinas de Língua Inglesa do Curso (são 6 disciplinas de 60 h/aula 

cada, distribuídas nos 6 semestres do Curso) não era suficiente para os colegas 

executarem diversas atividades com êxito, nas diferentes disciplinas do curso, e esta 

situação foi observada durante todo o processo de formação da graduação no TCI. Estes 

aspectos foram os fatores motivadores para a realização da pesquisa que será apresentada 

neste trabalho. 

Apesar de ser consenso de que é imprescindível a qualquer profissional, nos dias 

de hoje, ter conhecimento de pelo menos uma língua estrangeira, o mercado ainda é 

carente de profissionais realmente capazes de utilizar línguas estrangeiras modernas como 

ferramenta de trabalho. Esta carência pode ser constatada em pesquisa realizada 

recentemente - “Inglês no trabalho”, em novembro de 2016 - conduzida pelo Cambridge 

English Language Assessment, departamento da Universidade de Cambridge. Segundo 

esta pesquisa, os profissionais brasileiros possuem conhecimento inferior à média global 

até para tarefas requeridas no cotidiano, como escrever e-mails, ler relatórios, participar 

de reuniões e outros. A pesquisa revela, também, que entre os países na América Latina, 

o Brasil empata com a Argentina na posição mais baixa em relação aos gestores que 

dominam o uso da língua inglesa (Vide: http://englishatwork.cambridgeenglish.org/). Há, 

desta modo, um déficit no mercado de trabalho e, visando proporcionar ao contexto de 

ensino e aprendizagem de inglês no TCI e em outros contextos semelhantes, espera-se 

que a pesquisa aqui apresentada possa dar subsídios para um melhor entendimento das 

necessidades dos profissionais de comunicação e assim contribuir para o aprimoramento 

das práticas de ensino e aprendizagem de inglês no TCI e, consequentemente, melhoria 

na formação do profissional de comunicação para o mercado de trabalho. 

   

Objetivos da Pesquisa 

A partir do exposto acima, a pesquisa realizada partiu das seguintes questões: o 

profissional de comunicação usa o inglês no seu cotidiano de trabalho? Para quais 

atividades? Assim, foram objetivos da pesquisa:  

1. Geral - Identificar o uso da língua inglesa por profissionais da área de 

comunicação.  

http://englishatwork.cambridgeenglish.org/
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2. Específicos: 1) obter algumas informações sobre o contexto de comunicação no 

qual o profissional faz uso do inglês; 2) confirmar a hipótese de que o inglês usado por 

profissionais de comunicação vai ao encontro da perspectiva do inglês como língua global 

(CRYSTAL, 2003) ou “língua franca”; 3) contribuir para a o desenvolvimento de 

propostas pedagógicas de ensino de inglês que vão ao encontro das necessidades de 

formação para a atuação de profissionais de comunicação no mercado de trabalho. 

 Como principais hipóteses da investigação realizada, as pesquisadoras tinham 

como principais hipóteses: 1. O profissional de comunicação utiliza o inglês para realizar 

suas atividades profissionais no seu cotidiano de trabalho; 2. O inglês usado por 

profissionais da área de comunicação vai ao encontro da perspectiva inglês como língua 

global ou franca, ou seja, não está atrelado a uma “norma padrão” americana ou inglesa, 

baseada em um falante nativo americano ou britânico, mas sim em características de uso 

do inglês como língua internacional da comunicação global. 

 

Língua inglesa: o idioma da comunicação internacional e dos negócios 

Estamos vivendo uma realidade na qual a busca de informação aliada à 

necessidade de comunicação em nível mundial já fez com que o inglês fosse promovido 

de língua dos povos americano, britânico, irlandês, australiano, neozelandês, canadense, 

caribenhos, e sul-africano, a língua internacional. Segundo Schütz (2010), “enquanto que 

o português é atualmente falado em 4 países por cerca de 195 milhões de pessoas, o inglês 

é falado como língua materna por cerca de 400 milhões de pessoas”, e, segundo o autor, 

já se tornou a língua franca, “o Latim dos tempos modernos”, pois é falado em todos os 

continentes por aproximadamente 800 milhões de pessoas, sendo que há estimativas que 

indicam um bilhão de falantes em todo o mundo (CRYSTAL, 1997, p. 360)  

Além do número de falantes em todo o mundo, há estimativas de que 85% das 

publicações científicas do mundo, 75% de toda comunicação internacional por escrito, 

80% da informação armazenada em todos os computadores do mundo, e 90% do conteúdo 

da Internet são em inglês (SCHÜTZ, 2010). Além disso, vivemos uma situação em que a 

redução do preço das passagens aéreas aumentou, nas últimas décadas, os contatos 

internacionais pessoais. 

Concomitantemente, estamos vivendo há algumas décadas uma verdadeira 

revolução proporcionada pelas tecnologias de comunicação e informação e da internet 

que vem aumentando e incrementando os relacionamentos e a comunicação. Para Schütz 
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(2010), a atual revolução das telecomunicações proporcionada pela informática, pela fibra 

ótica, e por satélites, despejando informações via TV ou colocando o conhecimento da 

humanidade ao alcance de todos via internet, cria o conceito de auto-estrada de 

informações. Estes dois fatores bem demonstram como o mundo evoluiu a ponto de 

tornar-se uma vila global, e o quanto necessário é que se estabeleça uma linguagem 

comum. 

Neste cenário do desenvolvimento dos recursos tecnológicos de comunicação e 

informação, a língua inglesa assume um papel de língua internacional ou global, 

tornando-se uma das ferramentas mais importantes nos contextos acadêmicos e 

profissionais. E é justamente por isso que a língua inglesa é, inquestionavelmente, a 

língua mais importante a ser adquirida na atual comunidade internacional. Este fato é 

tema de inúmeras pesquisas no Brasil e internacionalmente, e parece ser incontestável e 

irreversível a presença do inglês como língua global, justamente por ter se tornado o meio 

de comunicação por excelência, tanto do mundo científico ou acadêmico, quanto do 

mundo dos negócios. 

 

Inglês como língua franca ou internacional 

Estudos recentes apontam que há duas formas pelas quais a expansão do inglês no 

mundo tem sido entendida. Uma delas é por meio do modelo de World Englishes (WE), 

que está relacionado ao trabalho de Kachru (1992). Para este autor, o uso do termo 

Englishes, e não English, apresenta a existência de diversas variantes da língua inglesa, 

assim como de diferentes culturas e identidades a ela ligadas. Este modelo possui 

embasamento histórico e funcional, segundo os quais os Englishes podem ser entendidos 

através de círculos concêntricos que caracterizam a expansão geográfica e a organização 

do inglês em nível global. O círculo interior representa os países onde o inglês é usado 

predominantemente como primeira língua, como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália 

e Nova Zelândia; o círculo exterior remete aos países onde o inglês tem status de língua 

oficial, como, por exemplo, Nigéria, Filipinas e Índia; e o círculo em expansão se refere 

aos países onde o inglês é predominantemente ensinado e aprendido como língua 

estrangeira, como Japão e Brasil. Este modelo defende que os alunos que aprendem 

inglês, ao usarem a língua, não o façam como um falante nativo, ou seja, há um 

entendimento de que a língua inglesa não é uniforme e, assim, este modelo tem sido 
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bastante interessante para as pesquisas em linguística aplicada dadas as perspectivas sobre 

a natureza e a pluralidade da língua inglesa e ao seu processo de ensino e aprendizagem. 

A outra maneira por meio da qual a expansão do inglês tem sido entendida e 

discutida refere-se aos estudos de inglês como língua franca (ILF), baseados 

principalmente no trabalho de Jennifer Jenkins e Barbara Seidlhofer. Tal entendimento, 

que apresenta mais semelhanças que diferenças com relação ao WE (JENKINS; COGO; 

DEWEY, 2011), enfatiza que o inglês é atualmente usado por mais falantes não-nativos 

que nativos, e que qualquer usuário da língua inglesa (falante nativo ou não) precisa 

aprender a usar o inglês em situações de língua franca, em que dois ou mais falantes com 

primeiras línguas distintas precisem comunicar-se entre si. Nesta perspectiva, como 

afirma Jordão (2014, p. 17), o ILF é entendido como “uma língua que se desenvolve de 

maneira independente das normas centralizadoras de uma suposta ‘origem’ ou centro 

normativo baseado na ideia de uma língua padrão”. Algumas das principais implicações 

de tal entendimento são a compreensão de que falantes não-nativos não são deficientes 

em relação a falantes nativos, assim como a visão de que o objetivo do ensino, 

aprendizagem e uso do inglês tem que ter foco no seu uso comunicativo contextua, no 

sentido de que, em cada contexto, os participantes é que irão determinar como a língua 

será usada. 

Outra visão da expansão mundial do inglês que se apresenta é proposta por 

Phillipson (1992). De acordo com este autor, o imperialismo linguístico ocasionou uma 

expansão do inglês internacionalmente de forma não neutra ou ingênua, mas, devido ao 

planejamento estratégico do Conselho Britânico e mais tarde da Agência de Informações 

dos Estados Unidos, como uma maneira de assegurar os interesses políticos e econômicos 

esses países. Para Phillipson, os aprendizes de inglês são constantemente subordinados 

aos padrões impostos pelos países dominantes dessa língua, nos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Há várias críticas em relação às visões de expansão do inglês no mundo 

(CANAGARAJAH, 1999; PENNYCOOK, 2001), que por motivos de espaço aqui, não 

serão discutidas. No entanto, o que se considera importante salientar para a investigação 

realizada é que os diferentes modelos acarretam influência nas formas como o inglês é 

estudado no Brasil (nos seus diferentes contextos) e internacionalmente devendo, assim, 

ser levados em conta no aprofundamento teórico de futuras pesquisas na área da 

comunicação.  
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Inglês como língua global: implicações para a comunicação e para o ensino 

 Segundo Kunsch (2002, p. 164), em seu conceito de comunicação integrada, a 

comunicação institucional “está intrinsecamente ligada aos aspectos corporativos 

institucionais que explicitam o lado público das organizações, constrói uma personalidade 

creditiva organizacional e tem como proposta básica a influência político-social na 

sociedade onde está inserida.” Portanto, o profissional de comunicação institucional é 

aquele responsável pela formação da identidade e imagem positiva de uma instituição e 

deve se relacionar com os outros âmbitos da comunicação integrada, a saber: a 

comunicação interna, a comunicação administrativa e a comunicação mercadológica. 

 Já uma língua, para carregar o status de “língua global”, precisa ser caracterizada 

como idioma oficial em um número expressivo de países, bem como apresentar 

importância reconhecida por governantes de outras nações e dêem condições para que 

seja oferecida como língua estrangeira (Crystal, 1997, apud McKay, 2002). Portanto é 

indiscutível que a língua inglesa possui atualmente o status de língua global. 

 Uma vez determinada como língua global, justifica-se o uso do inglês em grande 

parte das informações que circulam entre pessoas de diferentes países, no uso de 

plataformas globais, em tecnologias de comunicação e em algumas formas e níveis de 

entretenimento. Este aspecto é característico na comunicação atualmente e está 

relacionado ao que Sandmann (2007) chama de empréstimo línguístico da linguagem da 

propaganda, e também, da comunicação em geral. Termos como deadline, outdoor, 

supermarket, marketshare, stakeholders, entre muitos outros, são amplamente usados e 

adotados como vocabulário da área. 

Neste cenário de uso do inglês na linguagem da comunicação, acredita-se ser 

necessário retomar a questão das variações desta língua. O inglês tem sido nomeado, nos 

últimos anos, por dois principais termos, como língua franca e como língua estrangeira. 

Segundo El Kadri (2010, apud SEILDHOFER, 2001, p. 46) uma língua franca pode ser 

definida como um sistema linguístico adicional que serve como meio de comunicação 

entre falantes de diferentes línguas maternas, ou uma língua pela qual os membros de 

diferentes comunidades de fala podem se comunicar entre si, mas que não é a língua 

materna de nenhum deles – uma língua que não tem falantes nativos. Uma vez que a 

língua inglesa é denominada língua global, ou língua franca, há que se pensar em um 

processo de ensino e aprendizagem diferenciado, que não se limita ter uma prática 
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pedagógica a partir da percepção de língua como código linguístico, mas sim como 

discurso (JORDÃO, 2006), em que se pensa, por exemplo, na mudança de percepção do 

“correto” para o “apropriado”, além de se pensar, como afirma Canagarajah (2005, apud 

MOTT-FERNANDEZ e FOGAÇA, 2009, p. 197), que a língua inglesa não pertence mais 

a um povo específico, mas é propriedade de todos os que a utilizam. 

 Já o inglês como língua estrangeira altera completamente a visão de ensino, 

apresentando necessariamente noções de falante nativo, bem como regras de gramática e 

uso coloquial da língua. E esse é, muitas vezes, o critério utilizado em recrutamento e 

seleção de recursos humanos em empresas, fato que está atrelado ao poder, economia, 

política e privilégios.  

Muitos autores como Phillipson (1992), Pennycook (1994), Canagarajah (1999, 

2005), Holborow (1999), Graddol (1997, 2006), McKay (2002) e Gimenez (2006) se 

mostram preocupados e consideram que a disseminação da língua inglesa não pode ser 

considerado um fato neutro ou irrelevante, já que o domínio deste idioma representa, em 

grande parte das culturas, a garantia de ascensão social e profissional, bem como a 

exclusão daqueles que não possuem acesso a ele. Além disso, vale salientar que toda 

informação científica e tecnológica está acessível por meio do inglês, fator que justifica 

e engrandece a necessidade e indispensabilidade do domínio desta língua à qualquer 

profissional de comunicação. 

 

A pesquisa 

Como o objetivo principal da investigação aqui descrita foi verificar o uso do 

inglês por profissionais de comunicação, a partir das hipóteses de que o conhecimento 

deste idioma é importante para esses profissionais – uma vez que é usado no cotidiano de 

suas atividades - e também de que o inglês é usado a partir de uma perspectiva de língua 

global, optou-se pela elaboração de um questionário, principalmente pela crença de que 

seria mais viável obter informações por meio deste recurso - mesmo sendo os 

entrevistados todos residentes em Curitiba, cidade das pesquisadoras. Antes da 

elaboração do questionário foi definido que a questão a ser investigada pedia uma 

pesquisa do tipo conclusiva descritiva, que, segundo Mattar (1996, p. 23), são pesquisas 

“caracterizadas por possuírem objetivos bem definidos, procedimentos formais, serem 

bem estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou avaliação de alternativas de 

cursos de ação”. Como o principal objetivo era identificar o uso da língua inglesa por 
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profissionais da área de comunicação, era necessário conhecer e descrever as 

características do grupo, no caso, os profissionais de comunicação que utilizam o inglês 

como ferramenta de trabalho. 

Na pesquisa conclusiva descritiva o público a ser pesquisado é pré-selecionado 

assim como os dados que serão coletados e, de acordo com Mattar (1996, p. 24), “a 

quantidade de opções de dados que podem ser coletados numa pesquisa é infinita, por 

isso é preciso saber antes, para aquele particular fato ou fenômeno em estudo, quais são 

os dados relevantes a serem coletados”. Por isso, antes de se formular as questões, 

escolheu-se o público e o que era relevante ser questionado para o resultado da pesquisa. 

Optou-se pelo questionário auto preenchido que, de acordo com Mattar (1996, p. 70-71), 

é “um instrumento de coleta de dados lido e respondido diretamente pelos pesquisados, 

não havendo a figura do entrevistador”. As questões foram disponibilizadas através da 

plataforma Google Forms e foram formuladas de maneira objetiva para se tentar 

diagnosticar, de forma clara, as atividades desenvolvidas no contexto de trabalho, usando 

o inglês. 

Para análise das respostas obtidas por meio do questionário, foi utilizado o método 

descritivo, cujo objetivo, de acordo com Mattar (1996, p. 189), “é proporcionar 

informações sumarizadas dos dados contidos no total de elementos da(s) amostra(s) 

estudada(s)”. Ainda, segundo Mattar, no método descritivo há as medidas de posições, 

“que servem para caracterizar o que é típico no grupo” (p.189). Utilizou-se então a medida 

de posição “moda” que, também de acordo com Mattar (op. cit., p. 191), é o valor ou 

categoria variável que ocorre com mais frequência para analisar e agrupar as informações 

coletadas. 

O formulário elaborado na plataforma Google Forms, intitulado “Inglês na 

Comunicação”, foi disponibilizado durante o mês de junho de 2016 e teve como objetivo 

conhecer os hábitos dos profissionais de comunicação que utilizam o inglês como 

ferramenta de trabalho.  

Em relação à escolha dos entrevistados, os critérios usados foram: deveriam ser 

profissionais de comunicação, estarem empregados ou já terem experiências anteriores 

na área, e serem graduados ou graduandos em cursos de comunicação. Optou-se também 

por não tornar obrigatório o critério de utilizar o inglês no trabalho, pois assim acreditava-

se que haveria uma maior facilidade na identificação de que os profissionais realmente 

precisam do inglês em suas atribuições, ou se o estudo do inglês seria dispensável na área 
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de comunicação. É importante salientar que o questionário foi divulgado em redes sociais 

por meio das quais as pesquisadoras acreditavam ter maior abrangência de divulgação e 

assim obter um número considerável de interessados em contribuir com as respostas. No 

entanto, apenas 18 profissionais enviaram suas respostas, sendo todos da cidade de 

Curitiba. 

O questionário elaborado, a partir dos objetivos da pesquisa, foi composto por 12 

questões que pretendiam identificar o perfil do respondente, com perguntas sobre idade e 

formação acadêmica, por exemplo, mas que principalmente pudessem obter informações 

sobre o uso da língua inglesa no cotidiano da profissão. Foi dado um prazo de 

aproximadamente 30 dias para que os interessados respondessem ao questionário. Após 

o prazo estipulado, passou-se à análise dos dados obtidos, principalmente por meio dos 

gráficos gerados na plataforma Google Forms.  

 

Alguns aspectos revelados pela pesquisa 

A partir de agora serão apresentados alguns dos gráficos gerados pela plataforma 

Google Forms com respectivas análises. Por questões de espaço neste artigo, as autoras 

deste trabalho optaram por apresentar apenas os gráficos que trazem as informações mais 

relevantes para os propósitos da pesquisa. 

 

Gráfico 7: Resultado em porcentagem da sétima pergunta do questionário, informando se o 

respondente utiliza ou não a língua inglesa no trabalho. 

 

 

 

De acordo com o gráfico 7, é possível observar que, do total de 18 (dezoito) 

respondentes, 12 (doze) afirmaram utilizar o inglês como ferramenta de trabalho 
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atualmente, somando 66,7% das respostas. Este total de 66,7% é um dado importante para 

o que se pretendia com a pesquisa que era justamente identificar se o profissional de 

comunicação utiliza o inglês no seu cotidiano de trabalho. Sabe-se que o número de 

respostas obtidas foi pequeno a partir das expectativas iniciais quando da elaboração do 

questionário e divulgação. No entanto, no universo de 18 profissionais que se dispuseram 

a participar, a maioria afirmou usar o inglês nas suas atividades profissionais.  Assim, 

pelo menos neste contexto, a hipótese de que o inglês é uma ferramenta utilizada na área 

da comunicação foi confirmada. 

 

 Gráfico 8: Resultado em porcentagem da oitava pergunta do questionário, informando as 

tarefas exercidas pelos profissionais que utilizam a língua inglesa no ambiente de 

trabalho.

 
 

Um aspecto a se considerar é apresentado pelo gráfico 8, relativo à oitava pergunta 

do questionário sobre as tarefas desenvolvidas no ambiente de trabalho que necessita da 

língua inglesa. As duas principais opções, ambas somando 54,6% das respostas, são as 

que apresentam a informação de que os respondentes utilizam o inglês para fazer contatos 

orais por telefone ou pessoalmente, totalizando 27,3% das respostas, e a outra opção mais 

marcada, também com 27,3%, é a alternativa “outros”. A interpretação que se faz aqui é 

a de que o alto percentual das respostas na alternativa “outros” pode comprovar o grande 

índice de palavras de língua inglesa inseridas no vocabulário da área da comunicação, 

caracterizando o “empréstimo linguístico” de Sandmann (2007). Alguns exemplos 

coletados de conversas informais das pesquisadoras no contexto da formação no TCI são: 

release, briefing, presskit, entre outros, que são termos recorrentes na área da 

comunicação, utilizados pelos profissionais e também vistos nas obras de teóricos 
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renomados da área da comunicação. Além desses termos, há outros como job, que define 

uma ação de trabalho isolada, por exemplo, o desenvolvimento de uma campanha 

publicitária, e que neste contexto não cabe uma tradução a partir de uma visão de língua 

padrão, do “falante nativo”. Em outras palavras, o uso desta, e de muitas outras palavras 

na área da comunicação, necessita ser avaliado a partir de outra perspectiva, coerente com 

a reflexão de Canagarajah (2005, apud MOTT-FERNANDEZ e FOGAÇA, 2009), de que 

o inglês não é mais a língua de um povo específico, mas é propriedade de todos os que a 

utilizam, em diferentes contextos de uso. 

 

Gráfico 9: Resultado em porcentagem da nona pergunta do questionário, informando quais 

respondentes estudaram ou não inglês no ensino superior. 

 

 

Neste gráfico observa-se que mais da metade dos respondentes (55,6%) não 

estudou inglês no curso superior. O restante, ou seja, 38,9% estudou inglês durante o 

curso e, entre estes profissionais, conforme o gráfico 10 apresentado a seguir, 50% 

responderam que as aulas de língua inglesa que tiveram na graduação os ajudam no 

desenvolvimento das atividades realizadas em inglês no seu ambiente de trabalho. Assim, 

fica comprovada a hipótese de que o estudo da língua inglesa na formação do profissional 

de comunicação não é dispensável, e sim necessária para a sua atuação no ambiente de 

trabalho, o que pode também ser reforçado nos resultados do gráfico 10, apresentado a 

seguir. 

 

Gráfico 10: Resultado em porcentagem da décima pergunta do questionário, que informa se o 

inglês aprendido no curso superior foram efetivos para ajudar nas tarefas realizadas em inglês na 

profissão. 
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Gráfico 11: Resultado em porcentagem da décima primeira pergunta do questionário, 

informando os outros métodos de estudo inglês, que não o ambiente universitário. 

 
 

No gráfico 11 (onze), constata-se que apenas 1 (um) dos 18 (dezoito) respondentes 

não estudou inglês em cursos livres de idiomas. A maioria, ou seja, 61,1%, estudou inglês 

em outro contexto, fora do curso de graduação. Neste mesmo gráfico observa-se que 

33,3% dos profissionais afirma ter aprendido a língua inglesa por conta própria, 

estudando sem o acompanhamento de um professor. Este dado parece ser bastante 

relevante, pois pode ser um indicativo de que os profissionais de comunicação entendem 

a importância de saber inglês e buscam este conhecimento dada a necessidade para o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais. 

Gráfico 12: Resultado em porcentagem da décima segunda pergunta do questionário, 

demonstrando as sugestões de habilidades que podem ser desenvolvidas no curso de inglês para 

ajudar o profissional de comunicação em sua área. 
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O gráfico 12 apresenta os percentuais relativos às sugestões de habilidades a serem 

desenvolvidas em inglês na formação para a área da comunicação. Observa-se que a soma 

dos percentuais relativos à produção escrita de diferentes textos e prática de tradução de 

textos da área da comunicação revela que as habilidades de produção escrita e leitura 

podem ser as mais necessárias ao profissional de comunicação nas suas atividades do 

ambiente de trabalho, se comparado às necessidades de comunicação oral.   

 

Algumas considerações 

O questionário elaborado para a obtenção das informações relativas ao uso do 

inglês pelos profissionais de comunicação, mesmo com o pequeno número de 

respondentes, revelou alguns aspectos interessantes. Primeiramente, a hipótese de que o 

inglês é usado na área da comunicação foi confirmada. A formulação desta hipótese pode 

parecer simplista na medida em que há um consenso geral da importância de se saber 

inglês no mundo do trabalho atualmente, dadas as relações sociais propiciadas por meio 

da globalização e das tecnologias de informação e comunicação. No entanto, a 

confirmação desta hipótese por meio de uma pesquisa com profissionais que já estão 

atuando no mercado de trabalho é importante para fortalecer a percepção da necessidade 

do estudo da língua inglesa na formação em comunicação, a partir de uma perspectiva 

que contemple as habilidades necessárias ao futuro profissional, como a pesquisa revelou.  

A segunda hipótese também foi confirmada, pois identificou-se que o trabalho 

com produção de textos, descrição de produtos, redação de e-mails, de relatórios, tradução 

de textos da área da comunicação, bem como prática de habilidades orais, deve ser 

realizada a partir de uma perspectiva de inglês como língua global em que os falantes não 

nativos (os profissionais respondentes da área da comunicação) não são deficientes em 
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relação a falantes nativos, mas que necessitam que os objetivos do ensino e aprendizagem 

do inglês tenha foco no seu uso comunicativo contextualizado, a partir de necessidades 

reais de produção escrita ou oral na área da comunicação. 

 Também pode-se verificar outro aspecto importante revelado pela pesquisa: a falta 

de coerência entre o que é trabalhado nas aulas de inglês do TCI da UFPR, e o que 

efetivamente o profissional de comunicação precisa. Esta afirmação é possível a partir da 

reflexão sobre a experiência das coautoras deste trabalho, alunas frequentadoras das 

disciplinas de língua inglesa do TCI. Constata-se por esta experiência como graduandas, 

que as disciplinas de língua apresentam algumas carências e não prepara adequadamente 

o aluno para o que ele irá encontrar, de fato, no ambiente de trabalho. Por isso, sugere-se 

uma adequação das ementas e dos objetivos das disciplinas de língua inglesa ofertadas 

durante o curso, tornando-as mais coerentes com o que o mercado de trabalho exigirá dos 

futuros profissionais.   
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