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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este currículo é o resultado do debate e do trabalho dos profissionais da rede 
municipal de educação de Juiz de Fora.   
 
Desde a implantação do ensino fundamental de 9 anos e com as novas definições 
para a Educação Infantil, impôs-se como fundamental a necessidade de elaborar o 
currículo da rede municipal, num processo simultâneo de valorização e divulgação 
das ideias e do trabalho realizado por vários profissionais em diferentes escolas.  

A existência de documentos de referência, que são utilizados pelos professores em 
todas as etapas do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA, constitui a base 
para o desenvolvimento de muitas experiências, cujos resultados são a eles 
incorporados, num movimento contínuo de alimentação, enriquecimento e 
fortalecimento das concepções e abordagens estabelecidas no processo de ensino e 
aprendizagem. 

A elaboração do currículo da rede municipal de Juiz de Fora foi organizada por uma 
equipe que acredita profundamente na construção coletiva dos fundamentos do 
trabalho, assim como na necessidade de se manter o debate continuado em torno 
das questões educacionais.  

Dessa forma, com o apoio de consultores da UFJF, UFF e Colégio de Aplicação 
João XXIII, foram constituídas equipes de trabalho por área de conhecimento para a 
elaboração de um primeiro documento a ser discutido no I Seminário do Currículo, 
em 2010. Participaram do Seminário mais de 500 profissionais entre diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores. Os grupos se formaram em torno dos 
temas e discutiram o documento com as equipes coordenadoras de cada área.  

O Seminário produziu um documento modificado pelo debate que foi encaminhado 
para todas as escolas da rede para ser discutido por todos. A Secretaria de 
Educação sugeriu um cronograma de discussão que aproveitava os momentos de 
reunião pedagógica, mas cada escola pode organizar sua própria forma de realizar a 
atividade. Os coordenadores pedagógicos foram os articuladores das discussões 
nas escolas após terem participado de um seminário específico, quando se 
aprofundaram no estudo dos documentos preliminares de todas as áreas. 

As ideias, dúvidas, sugestões e críticas resultantes do debate realizado nas escolas 
foram encaminhadas à Secretaria de Educação para subsidiarem um novo processo 
de elaboração dos documentos. O II Seminário do Currículo, em 2011, apresentou 
os novos documentos aos participantes e iniciou o debate sobre as formas mais 
eficazes para que eles pudessem ser verdadeiramente incorporados ao trabalho dos 
professores e das escolas. 



  

Durante o ano de 2012 algumas áreas avançaram na discussão da prática 
pedagógica com base no novo currículo. Foram criados grupos de estudo, 
presenciais e à distância, discussões regionalizadas com professores e um 
seminário interno com os profissionais da Secretaria de Educação e as equipes 
especialistas. 

Esse processo encerrou-se no final do mês de outubro de 2012, quando foi realizado 
o III Seminário do Currículo e consolidados os documentos para publicação.  

Temos certeza de que o investimento valeu a pena. Porém, é preciso que o currículo 
seja a base e a sustentação do Projeto Político-Pedagógico da escola. Não o 
abandonem na estante da escola. Ele é um instrumento vivo que se modifica 
constantemente com o processo de desenvolvimento da prática pedagógica que ele 
próprio desencadeia e inspira.  

Que esse processo marque a inauguração de um novo tempo na rede municipal de 
Juiz de Fora. Mais produtivo, mais gratificante e mais feliz.  

 

Professora Eleuza Maria Rodrigues Barboza 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MENSAGEM AOS EDUCADORES  
                                                                

                                                                                                                               

 A Secretaria de Educação de Juiz de Fora, visando à melhoria da qualidade 

do ensino público, realizou, durante os anos de 2010 a 2012, um conjunto de 

seminários para a elaboração de uma Proposta Curricular para as escolas da Rede 

Municipal de Ensino.  

Comissões das diversas áreas de conhecimento, formadas por educadores 

da rede municipal em parceria com professores da Rede Superior de Ensino, 

reuniram-se com o intuito de debater novas diretrizes para o ensino nas escolas 

municipais.  

A Comissão de Línguas Estrangeiras – Inglês e Espanhol – formada por 

educadores de LE da Rede Municipal e por professores da UFJF, elaborou o 

presente documento, que pretende ser uma proposta aberta, comprometido com 

seus atores e focado no entendimento da importância e participação do ensino de 

Língua Estrangeira na construção do conhecimento.  

Como uma rede que se entrelaça sob vários aspectos, caminhos, pessoas, 

conhecimentos e realidades, a proposta curricular de Língua Estrangeira (doravante 

LE) procurará levar em consideração noções tais como: o que é língua e linguagem; 

por que estudar LE no Brasil e, consequentemente, no município de Juiz de Fora; 

quais são as necessidades dos alunos e professores; qual a importância da LE na 

construção de conhecimentos dos nossos discentes; a importância do ensino de LE 

no mundo atual; quais as concepções e crenças sobre LE, sobre o ensino-

aprendizagem e os sujeitos; a conexão interdisciplinar que perpassa o ensino de LE 

na rede. 

Sob essa ótica, o presente documento propõe que o ensino da LE na Rede 

Municipal seja trabalhado em conjunto com as demais áreas do conhecimento para 

o desenvolvimento completo e competente do processo de ensino-aprendizagem.  

As duas línguas estrangeiras trabalhadas no município são o Inglês e o 

Espanhol. Predominantemente, a LE se faz presente dentro das escolas da rede 

municipal no nível fundamental – 6º ao 9º ano –, no ensino médio e na Educação de 

Jovens e Adultos. Em algumas escolas, o ensino de LE vem sendo adotado nas 



  

séries iniciais. No entendimento de que essa é uma área de grande importância para 

o conhecimento e para o exercício da cidadania, a proposta curricular também 

abarca conteúdo destinado aos anos iniciais e defende que o ensino de línguas 

estrangeiras seja estendido para as séries iniciais do Ensino Fundamental em toda 

rede de ensino público municipal. 

Não se busca com a presente proposta, a “formatação” das aulas de LE nem 

de apresentação “receitas” ou propostas mágicas que possam mudar o ensino de LE 

na escola pública. Embora muitas vezes nós, professores, fiquemos na torcida para 

que algo desse tipo aconteça e que as questões relativas à motivação, disciplina, 

reconhecimento e aprendizado sejam solucionadas, sabemos que se tais receitas 

existissem, provavelmente limitariam nossa prática e impediriam a construção 

coletiva do conhecimento em LE. 

O compromisso do presente documento com o modo de vida dos educandos, 

com as suas necessidades e com seu modo de estar no mundo leva-nos a pensar 

em um currículo capaz de oferecer aos nossos alunos um progresso gradual e 

constante da presença da LE em seu cotidiano, buscando oferecer igualdades de 

condições e oportunidades para um viver melhor em sociedade. 

 

MOVIMENTOS INICIAIS 

O primeiro movimento da Comissão aconteceu no dia 23 de outubro de 2010. 

Promoveu-se um encontro de docentes com o intuito de reunir todos os professores 

de LE da Rede Municipal de Juiz de Fora para que juntos pensassem na teoria e 

prática, ideias e realidades, propostas e caminhos possíveis. 

Esse contato com os professores de LE da Rede buscou conhecê-los, ouvi-

los, para saber de seus interesses e necessidades, conhecer um pouco sobre sua 

visão de mundo e a da LE no contexto histórico atual. Essa reunião, além de 

legitimar o trabalho da Comissão, foi a base para o estabelecimento das diretrizes 

para a construção do currículo de LE. 

Os participantes foram convidados a participarem do processo e discutirem 

questões tais como: 



  

1) O que é língua? 
2) O que é linguagem? 
3) Língua e linguagem são a mesma coisa? 
4) O que é língua materna? 
5) O que é língua estrangeira? 
6) Existe diferença entre ensino de língua estrangeira e segunda língua? 
7) No Brasil, qual é o foco de ensino de línguas: nos cursos livres? Na rede 

particular de ensino? Na rede pública de ensino? 
8) Mais especificamente, qual é o foco do ensino de línguas nas escolas 

públicas da rede municipal de Juiz de Fora? 
9) Por que ensinar línguas na educação básica? 
10) Por que ensinar línguas na escola pública? 
11) Existe uma melhor metodologia para o ensino de línguas na educação 

básica? 
12) Uma melhor metodologia para o ensino de línguas na educação básica da 

rede particular de ensino é a mesma para a rede pública? 
13) O que é “metodologia” de ensino de línguas? 
14) Qual a diferença entre método, abordagem e técnica de ensino de línguas? 
15) Existe uma “receita” para se ensinar línguas estrangeiras? 

 
Procurou-se criar um elo entre os docentes e a comissão para juntos 

pensarmos, discutirmos e elaborarmos a proposta curricular do ensino-

aprendizagem de LE da Rede Municipal de Juiz de Fora, respeitando a autonomia 

das escolas e dando ouvidos aos seus professores. Procuraremos fazer isso sob a 

égide de uma construção compartilhada, coletiva e vivenciada por aqueles que 

vierem fazer parte do processo. 

 

 

 

 



  

INTRODUÇÃO 
 

 
NOSSAS CONCEPÇÕES 

 

Com vistas a entender LE como parte do exercício da cidadania, em busca de 

uma política local para o ensino de LE, partiu-se para o levantamento de 

concepções teóricas que venham embasar a proposta solicitada. 

Hoje, a LE é entendida como um recurso para viver neste mundo, pois ela 

exerce uma interação permanente em diversos contextos e modalidades. Ela é uma 

necessidade na comunicação, no trabalho, na cultura, na dança, na música, no 

universo tecnológico e em tantos outros setores.  

Língua considerada como “verbo de ação” é dinamismo, é uma construção 

compartilhada, pois se envolve em diversos contextos formais e não formais. 

Acreditamos que língua não é e não pode ser uma estrutura fechada; ela é 

articulada, dinâmica, interage com o outro, sofre alterações, é impermanente, impõe 

mudanças. Ela é ação! 

Segundo os PCN (MEC, 1988), 

 
A LE no ensino fundamental tem um valioso papel construtivo como parte 
integrante da educação formal. Envolve um complexo processo de reflexão 
sobre a realidade social, política e econômica, com valor intrínseco 
importante no processo de capacitação que leva à libertação. Em outras 
palavras, LE no ensino fundamental é parte da construção da cidadania.  
 

Dessa forma, concebemos LE como um fenômeno social não isolado que se 

relaciona de forma dinâmica com todos os seus sujeitos. 

O estudo da língua, na educação formal, é um processo constituído (de) e 

constituído (por) sujeitos. A linguagem possui a propriedade, em suas variedades, 

de dispor a língua para a troca, para a interação entre os sujeitos. A aprendizagem 

de uma LE como forma de interação acontece como possibilidade real de um outro 

sistema linguístico-cultural vir a fazer parte do mundo do aprendiz ou dele já faz 

parte de maneira informal no cotidiano. 



  

Como nos diz Gardner (1988), é recomendável que o ensino de LE esteja 

vinculado ao conhecimento de mundo do aluno e do mundo de onde advém a nova 

língua. Quanto maior a integração pessoa, meio cultural e aspectos sociais da língua 

que se aprende, maior será a relação positiva para aprendê-la. 

Esta primeira versão do nosso documento se organiza a partir dos seguintes 

tópicos:  

1- Da concepção de aprendizagem da proposta 

1.1.O perfil do professor de LE da Rede Municipal de Juiz de Fora 

1.2.Os alunos da Rede Municipal e a LE 

1.3.A proposta de ensino de LE da Rede Municipal de Juiz de Fora 

2- Da concepção de língua, linguagem e ensino de Línguas Estrangeiras  

2.1. Língua e Linguagem 

2.2. Ensino de LE 

3- Questões metodológicas para o ensino de Línguas Estrangeiras 

3.1 Métodos, abordagens e técnicas 

3.2 Concepções de língua e de ensino em cada um 

4- Gêneros textuais e ensino de LE 

5- Letramento e Línguas Estrangeiras 

5.1 Letramento em LE para os anos iniciais 

5.2 Novas tecnologias e letramento digital em LE 

6- Educação Bilíngue 

7- LE para alunos com necessidades educativas especiais 

8- LE e Avaliação 

 

Ainda que tenhamos tentado contemplar aqui muitos dos aspectos envolvidos 

no ensino de língua estrangeira, certamente deixamos de destacar outros 

igualmente relevantes. Isso não se deu por descuido ou desinteresse dos membros 



  

da Comissão, mas pelo compromisso de explicitarmos, aqui, os assuntos e aspectos 

apontados nas sugestões e experiências dos professores que hoje lecionam línguas 

estrangeiras na rede municipal de Juiz de Fora. Justamente pelo seu caráter de 

múltiplas autorias, este documento não se propõe conclusivo ou exaustivo. Sabemos 

da importância de estarmos sempre nos ajustando às realidades da educação e 

aprendendo novas propostas teóricas, pedagógicas e metodológicas. 

 

1 DA CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM DA PROPOSTA  
 

 

 Vivemos em um contexto em que a crescente globalização nos coloca frente 

a frente com informações em diversos códigos linguísticos. O gradual e exponencial 

processo de globalização que vem ocorrendo há tempos encurtou as distâncias e 

aproximou línguas e culturas umas das outras, aliado às revoluções nas 

comunicações e no meio digital. Ao mesmo tempo em que há uma demanda 

linguística muito maior para a vida no mundo de hoje, o campo de acesso a outras 

línguas se expande igualmente: “o mundo está se tornando rapidamente um vilarejo 

global misto” (MEHISTO et al., 2008, p. 10). O que vemos, atualmente, é a língua 

em ação, a língua como interação. 

 

 

1.1 O perfil do professor de LE da Rede Municipal de Juiz de Fora. 
 

 

 O professor de LE sofre do que Celani (2009) chama de “a solidão do 

professor”: muitas vezes, ele não tem colegas com quem trocar experiências na 

escola. Em função da reduzida carga horária de LE nas escolas e devido à limitação 

de oferecimento de uma única língua no segundo ciclo do ensino fundamental, o que 

normalmente encontramos é um único professor de LE por escola. 

Esse professor tem, em geral, um único encontro semanal com cada turma, e, 

não raro, esse encontro tem que ceder espaço às reuniões, atendimentos aos pais, 



  

entrega de material ou qualquer outra atividade escolar não relacionada às aulas de 

LE. 

 

1.2 Os alunos da Rede Municipal e a LE 
 

 

A Rede Municipal de Juiz de Fora atende cerca 48615 alunos distribuídos da 

pré-escola à Educação de Jovens e Adultos – EJA. Do 6º ao 9º ano, período em que 

as escolas oferecem LE, o número de alunos atendidos é de aproximadamente 

11562.  

A proporção de alunos da Rede Municipal que tem acesso ao ensino de LE é 

mínima considerando o universo de alunos atendidos. Por que não motivá-los, 

então, desde os anos iniciais do ensino fundamental, ao estudo de uma LE? 

O sujeito aprendiz da língua é um agente social historicamente situado que 

usa a língua (oral ou escrita) para atender a demandas comunicativas. Ocupa 

lugares e papéis sociais, a partir dos quais produz e interpreta discursos. 

 

 

1.3 A proposta de ensino de LE da Rede Municipal de Juiz de Fora 
 
 

Podemos resumir a proposta de ensino de LE da Rede Municipal de Juiz de 

Fora como uma proposta de mudança de paradigma. Quer dizer, a proposta busca 

fomentar a mudança de perspectiva de ensino de língua adicional, através de 

práticas que têm como foco não o ensino da língua adicional, mas, sim, na língua 

adicional. 

A aplicabilidade da proposta vem sendo cada vez mais difundida, uma vez 

que possibilita ao aluno aprender um conteúdo em língua estrangeira e, dessa 

forma, absorver mais conhecimento tanto linguístico quanto social; i.e. aprende 

enquanto usa a língua, usa a língua enquanto aprende. É o que os especialistas 

chamam hoje de “era pós-método” (CELANI, 2009). 



  

A figura do docente ligado única e exclusivamente à gramática e aos 

exercícios de repetição não cabe mais. É preciso aceitar que língua não é 

exclusivamente gramática, mas interação. As questões relativas à estrutura da 

língua em aquisição serão aprendidas pela interação dialética das duas línguas a 

que está exposto o educando, “uma vez que a criança pode transferir para a nova 

língua o sistema de significados que já possui na sua própria. O oposto também é 

verdadeiro – uma língua estrangeira facilita o domínio das formas mais elevadas da 

língua materna” (VYGOTSKY, 1989b, p. 94). 

Vygotsky (1989a) enfatizou a origem social da linguagem e do pensamento, 

considerando o desenvolvimento cognitivo como um processo determinado pela 

cultura na qual o sujeito está inserido. Assim, a formação das funções superiores da 

mente acontece do exterior para o interior, ou seja, do plano social (interpsíquico) 

para o individual (intrapsíquico). Portanto, é a partir e através da interação com o 

outro, mediada pela linguagem, que o homem se transforma de ser biológico em ser 

sócio-histórico (cultural). 

Ao oferecermos a oportunidade de um ensino e um aprendizado de qualidade 

em LE, possibilitamos a ampliação do universo cultural do aluno e de seu “repertório 

comunicativo” (RYMES, 2010, p. 528), o que lhe confere ainda mais agentividade 

nos processos interacionais nos quais está envolvido. Como um dos eixos 

norteadores da proposta curricular é a socialização do conhecimento, a 

aprendizagem de uma LE não limita o conhecimento ao que a língua materna pode 

oferecer. 

Num mundo em que os avanços tecnológicos aproximam povos, instituições e 

indivíduos, o estudo de língua(s) estrangeira(s) torna-se fundamental. Na atualidade, 

o acesso a meios culturais, expressos em diversos códigos linguísticos, é facilitado à 

grande parcela da população por meio da internet; a mobilidade – tanto física como 

virtual – está se tornando uma realidade cada vez mais presente e intensa.  

Assim, não basta que a escola ofereça o ensino de LE, é preciso que o aluno 

queira dispor desse “capital” para se inserir ativamente no mundo. 

  

 



  

2 DA CONCEPÇÃO DE LÍNGUA, LINGUAGEM E ENSINO DE LE  
 

 

A discussão sobre o ensino de línguas quer se trate de língua “materna”, 

segunda língua ou língua estrangeira, passa necessariamente por algumas questões 

fundamentais: o que é língua? O que é linguagem? Qual sua importância na 

constituição do sujeito, da cultura e das ideologias? 

É o que passamos a dissertar brevemente a seguir. 

 

2.1 As concepções de língua e linguagem envolvidas no ensino de LE 
 

 

Esses dois conceitos já representam um dilema que muitos professores de 

Inglês vivem quando têm que traduzir “LANGUAGE”. A palavra “language”, do 

inglês, pode ser entendida em português como “língua” ou como “linguagem”. 

Podemos tentar conceituar esses termos de forma mais sintética: 

Linguagem é a representação do pensamento por meio de sinais que 

permitem a comunicação e a interação entre as pessoas. 

 Linguagem verbal: é aquela que tem por unidade a palavra. 

 Linguagem não verbal: tem outros tipos de unidade, como gestos, o 

movimento, a imagem e etc. 

 Linguagem mista: como as histórias em quadrinhos, o cinema e a TV que 

utilizam a imagem e a palavra. 

Língua é o tipo de código formado por palavras e leis combinatórias por meio 

do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. 

Podemos ainda enveredar por questões tais como variedades linguísticas que 

são as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais, 

culturais, regionais, históricas e contextuais em que é utilizada. Nesses termos, são 

conhecidas as seguintes expressões: 

 Norma culta: é a língua padrão, a variedade linguística de maior prestígio 

social. 



  

 Norma popular: são todas as variedades linguísticas diferentes da língua 

padrão. 

Ainda, dialetos são variedades originadas das diferenças de região, de idade, 

de sexo, de classes ou de grupos sociais e da própria evolução histórica da língua 

(ex.: gíria). Evidentemente, essas explicações anteriores estão resumidas aqui. Em 

Linguística são muitos os debates e as teorias que podem melhor discutir cada um 

dos termos citados. Isso não é o propósito desse documento. 

Alguns filósofos da linguagem, como, por exemplo, Bakhtin (1999), há muito 

já apresentavam a língua só sendo possível se manifestada na linguagem e esta, 

por sua vez, como algo muito mais perto de “ação” que de “conteúdo”: 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 
muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 
que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação 
ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em 
última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 
(grifo nosso) lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim 
numa extremidade, na outra se apóia sobre o meu interlocutor. A palavra é 
o território comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN, 1999, p. 113). 

 

É, pois, na relação com o interlocutor que a linguagem se realiza. 

Sem a linguagem, sem uma enunciação bem definida, seja verbal ou 
simplesmente gestual, não existe expressão; assim como não existe 
expressão sem uma real situação social e seus participantes reais. (...) para 
a realização da comunicação verbal é necessário que o significado oculto 
no gesto da mão de um homem seja compreensível para outro homem, que 
este homem saiba estabelecer – graças à experiência precedente – a 
relação necessária entre esse movimento dado, o objeto ou o 
acontecimento (...). (Bakhtin, 1993, p. 229-236). 

 

Os estudos atuais na área de aquisição de línguas já apresentam termos que 

são ainda mais difíceis de traduzir para o português porque propõem o conceito de 

“língua”, não como um substantivo, mas, se fosse possível, como um verbo de ação: 

TO LANGUAGE (em português: “linguar”?).  

Ofelia García (2009), linguista estudiosa da Educação Bilíngue, defende o 

ensino de línguas de forma a prover aos aprendizes os recursos necessários para 

que eles possam to language (“linguar”) e to translanguage (“translinguar”) no séc. 

XXI. Para García, aprender uma ou mais línguas não é uma questão de “usar a 



  

língua”, mas uma maneira de “ser na(s) língua(s)”, de ser “agente” da construção de 

sua interação no mundo. 

 

2.2. Ensino de Língua Estrangeira 
 

 

Antes de passar à discussão sobre Ensino de LE, precisamos problematizar o 

conceito de “língua materna”. Podemos dizer que língua materna é a língua do país 

de nascimento de um indivíduo? Se for assim, língua materna é igual à língua 

nacional. Mas, qual a língua nacional do Brasil? O Português? E Libras e as outras 

mais de 180 línguas indígenas que existem aqui? O que dizer das outras cerca de 

trinta línguas de imigrantes que existem no Brasil? Podemos dizer que língua 

materna é a língua da mãe? Não poderia ser a língua do pai? 

Se língua materna não é língua nacional, então o mesmo raciocínio se verifica 

para “língua estrangeira”. Mas podemos dizer que língua estrangeira é a “língua do 

outro”, “daquele que eu não conheço”? Nesse sentido, podemos nos arriscar a dizer 

que o Inglês talvez não seja uma língua tão estrangeira assim. Por quê? Porque 

principalmente graças à Internet, que encurtou as distâncias entre povos, países e 

culturas, palavras e expressões da língua inglesa são tão nossas conhecidas – 

porque são integrantes da nossa rotina diária – que um aprendiz desavisado poderia 

não “estranhar” termos tais como: petshop, coke, Playstation, paintball, LAN house, 

e tantos milhares de jargões de internautas e de gamers (bugar, ripar, etc). 

O mesmo se verifica para o Espanhol. Talvez em menor escala no que se 

refere a termos lexicais, mas o Portunhol já é estudado por muitos linguistas e 

cientistas sociais como, quem sabe, uma língua híbrida que nasce e floresce nas 

regiões de fronteira do Brasil. 

Seria bom se o nosso aluno e nós mesmos entendêssemos que chamamos a 

língua X de língua estrangeira porque ela é a língua do outro. Esse “outro” não é 

necessariamente um desconhecido. Na verdade ele só é outro porque não sou “eu”. 

Somos indivíduos diferentes, com línguas diferentes, mas que podem e devem ser 

partilhadas. Isso promove a tolerância entre os povos. 



  

É provável, portanto, que o próprio termo “língua estrangeira” já tenha tomado 

outros sentidos e que quando falamos em Ensino de Língua Estrangeira deveríamos 

dizer Ensino de Língua Adicional. 

Mas, então, qual é o objeto de ensino na concepção dessa proposta? 

Basicamente é tentar responder a duas perguntas: por que ensinar línguas na 

educação básica? E, por que ensinar línguas na escola pública? 

Para responder a essas duas perguntas, voltamos a Ofelia García (2009) que, 

embora discuta sobre educação bilíngue, resume bem os períodos do ensino de 

línguas com base no conceito de língua subjacente a cada um:  

 O ensino de língua como um problema a ser enfrentado por educadores e 

governos que viam as diferentes línguas como um problema a ser suplantado. 

 O ensino de língua como um direito, e, nesse caso, os aprendizes teriam “o 

direito” de estudar e aprender outra(s) língua(s) que não a(s) sua(s) 

própria(s). Nesse sentido, a língua é vista como um bem. 

 O ensino de língua como fonte ou recurso. Nesse caso, a língua é vista como 

um “capital” e compete aos educadores e aos governos disponibilizarem 

esses recursos para que seus alunos e cidadãos atuem no mundo em que 

vivem e sejam agentes de sua própria história. 

 

Usar a(s) língua(s) para “operar” no mundo, e ser capaz de ser agente de sua 

própria história é o que García (2009) conceitua como “languaging”. Se olharmos ao 

redor, é isso que nossos alunos estão fazendo no mundo: eles não se intimidam 

diante de uma página da Internet com um clipe em inglês ou em alemão; entram em 

salas de bate-papo e conversam com falantes de outras línguas como se estivessem 

na sorveteria da esquina; fazem downloads de conteúdos em sites que muitos de 

nós teríamos medo de acessar; “ripam” músicas usando softwares que 

desconhecemos; assistem a um filme falado em mandarim com legendas em 

espanhol sem qualquer constrangimento. 

Nós, por outro lado, insistimos que eles têm que conhecer o presente, o 

passado e o futuro de um verbo irregular em uma dada língua. Seguidamente, 

lecionamos a mesma matéria, o mesmo conteúdo: pronomes! Ficamos assustados, 

pois nossos alunos não aprendem. 



  

Ensinar línguas – no plural – na educação básica no Brasil, seja ela da rede 

pública ou particular, não é dar ao aluno o direito de ter acesso à outra língua. É, 

antes, uma obrigação que temos de oferecer esse capital linguístico e cultural com o 

qual esse aluno vai negociar seu “ser e estar no mundo”, capacitando-o a 

empreender interações sociais e profissionais. 

Construir uma proposta de ensino de LE para a Rede Municipal de Juiz de 

Fora é atualizar caminhos de inserção do aluno da escola pública de nossa cidade 

no séc. XXI para além do que propõem os PCNs. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCNs) para o 

ensino fundamental, publicados pelo MEC em 1998, demonstram pouca legitimidade 

do ensino de idiomas. O documento minimiza a importância do ensino das 

habilidades orais, afirmando que "somente uma pequena parcela da população tem 

a oportunidade de usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação 

oral".  

Ao argumentar a favor de se privilegiar o ensino de leitura em detrimento das 

outras habilidades, o documento afirma: 

Portanto, a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação 
formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu próprio 
contexto social imediato. (...) Deve-se considerar também o fato de que as 
condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras (carga horária 
reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por 
parte da maioria dos professores, material didático reduzido ao giz e livro 
didático etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades 
comunicativas. Assim, o foco na leitura pode ser justificado em termos da 
função social das LEs no país e também em termos dos objetivos 
realizáveis tendo em vista condições existentes. (p. 20) 

Paiva (2003) lembra que o desenvolvimento das atividades orais não constitui 

o foco do ensino de línguas estrangeiras no Brasil porque 

(...) tomando-se como exceção o caso do espanhol, principalmente nos 
contextos de fronteiras nacionais, e o de algumas línguas nos espaços das 
comunidades de imigrantes (polonês, alemão, italiano etc.) e de grupos 
nativos, somente uma pequena parcela da população tem a oportunidade 
de usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral, dentro 
ou fora do país. Mesmo nos grandes centros, o número de pessoas que 
utilizam o conhecimento das habilidades orais de uma língua estrangeira em 
situação de trabalho é relativamente pequeno. 

 



  

Essa postura, porém, não leva em conta o critério da relevância social para a 

aprendizagem de línguas. Outra contradição surge com os PCNs para o ensino 

médio e para a Educação de Jovens e Adultos. O MEC, ao encomendar os textos 

dos PCNs para profissionais com crenças e filiações ideológicas diferentes, acaba 

por oferecer à comunidade uma política de ensino de LE contraditória (PAIVA, 

2003). 

Os PCNs para o ensino médio advogam que a meta para o ensino de LE no 
Ensino Médio é a comunicação oral e escrita que o documento entende 
como uma ferramenta imprescindível no mundo moderno, com vistas à 
formação profissional, acadêmica ou pessoal.  

 

Assim, o documento que deveria servir de “parâmetro” para os professores de 

línguas, não os ajuda em uma direção. Ao contrário, baseia-se tão somente em 

questões sobre as habilidades em línguas estrangeiras, e de forma antagônica, é 

bom que se diga, ao invés de discutir as competências que deveriam ser 

desenvolvidas quando da aquisição de uma língua: competência linguística, 

competência comunicativa e competência interativa. 

A concepção de ensino de LE da presente proposta é, portanto, mais 

dinâmica, mais flexível, mais atuante, tal como é a própria língua. Parte da 

concepção sociointeracionista e discursiva de linguagem e elege como objeto de 

ensino o texto oral e o texto escrito, nas suas realizações em diferentes gêneros. 

Isso significa dizer que a unidade de comunicação da língua não é a palavra ou 

frases isoladas, mas o discurso. 

 

3 QUESTÕES METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE LE 
 

 

Metodologia de ensino de línguas é um conjunto de métodos, abordagens, 

técnicas, material, enfoques pedagógicos, etc. envolvidos no ensino de línguas. 

Método é um caminho de ensinar descrito em seus passos, etapas, atividades, 

estratégias de ação, e com objetivo final definido. Abordagem é uma “forma de 

chegar”, de abordar o aluno e pode ser utilizada com diferentes métodos. Técnica é 



  

o que é feito: tipo de exercício, quantas repetições devem ser feitas de uma 

enunciação, se devem ser repetições orais ou escritas, etc. 

 

 

3.1. Métodos, abordagens e técnicas 
 
 

Abaixo está um quadro muito resumido dos principais métodos e abordagens 
de ensino de línguas conhecidos e utilizados no Brasil. É, de fato, um breve resumo 
se considerarmos que existem mais métodos e abordagens não descritos aqui: 

 
Método/Abordagem Linguagem/Cultura Aprendizado de 

LE 
Ensino de LE 

Método da Gramática-
Tradução 

Linguagem literária 
Cultura: literatura e 
artes 

Puro exercício mental Alunos traduzem textos 
da língua-alvo para as 
próprias línguas. 

Método Direto Linguagem do dia a dia 
Cultura, história, 
geografia, vida 
cotidiana dos falantes 
da língua-alvo 

O aluno associa 
diretamente 
significado com a 
língua-alvo. 

Professor usa língua 
falada em situações sem 
tradução da língua 
nativa dessas situações. 

Método Áudio-lingual Modelos e padrões de 
sentenças e sons 

O aluno ultrapassa os 
limites dos hábitos da 
língua nativa; forma 
novos hábitos na 
língua-alvo. 

O professor conduz 
repetições e prática de 
modelos orais 
(compreensão e 
produção). 

Abordagem 
comunicativa 

Competência 
comunicativa; 
Noções/funções 
Discurso autêntico 

O aluno interage com 
os outros alunos na 
língua-alvo e negocia 
o significado. 

O professor usa recurso 
do tipo “complete a 
informação”, “pair-work”, 
“group-work”, “role-play”, 
games. 

Abordagem 
instrumental 

Linguagem e cultura 
escolhidas para 
atender aos propósitos 
específicos 

O aluno apresenta 
suas necessidades 
para orientar o 
professor. 
Infelizmente, no 
Brasil, essa 
abordagem está 
somente ligada ao 
uso de texto e à 
habilidade de leitura.   

O professor deve 
orientar suas aulas para 
atender às 
necessidades 
específicas dos alunos, 
como por exemplo, 
atender telefone usando 
a outra língua, 
apresentar oralmente 
um trabalho em reuniões 
profissionais, ler,... 

Abordagens baseadas 
no conteúdo 
 CBI (Content-Based 

Instruction) 
 CLIL (Content and 

Language Integrated 
Learning) 

A língua é o meio em 
que se desenvolve a 
ação/aprendizado 

O aluno dá mais 
atenção ao que está 
sendo comunicado e 
não à língua-alvo 
propriamente, exceto 
quando se pretende o 
foco na forma. 

O professor envolve os 
alunos no aprendizado 
de outros assuntos e 
temas, ou em buscar 
soluções para 
problemas que 
envolvam questões de 
suas próprias vidas. A 
interdisciplinaridade é 



  

privilegiada aqui. 
(tradução, adaptação e acréscimo do texto de LARSEN-FREEMAN, Diane. Techniques and 
Principles in Language Teaching. Oxford: OUP, 2008, 2nd edition.) 

 

 

3.2 Concepções de língua e de ensino nos diferentes métodos e abordagens 
 

 

Os métodos e as abordagens mudam seus focos e alguns ficam mais 

atualizados, enquanto outros, menos atualizados, como pode ser visto no quadro 

anterior. Se considerarmos que a educação básica pode nos oferecer múltiplos 

assuntos, das diferentes áreas do conhecimento, para serem debatidos em 

diferentes línguas, uma vez que tais assuntos existem na grande maioria delas, 

então, talvez, o caminho mais indicado para o ensino de línguas na escola seja 

através das abordagens baseadas no conteúdo.  

Não se trata de adaptar o conteúdo de uma disciplina às aulas das línguas 

que lecionamos. Trata-se de contribuir para a construção do conhecimento dos 

alunos sobre um determinado conteúdo e ajudá-los a sedimentar informações em 

mais de uma língua. É usar a(s) língua(s) como meio para construir conhecimento e, 

inclusive, para também ensinar a própria língua. 

Para um ensino de línguas pautado em abordagens baseadas no conteúdo, 

não basta que os instrutores sejam apenas bons professores de língua estrangeira. 

É necessário que esses profissionais estejam atentos às respostas, reações e 

manifestações dos alunos, e devem também ter domínio dos conteúdos a serem 

trabalhados e saber como fazer emergir de seus alunos seus interesses e seus 

conhecimentos sobre os assuntos. Acrescentamos, ainda, que o professor, dentro 

dessa perspectiva de ensino, deve ter conhecimentos dos aspectos culturais 

concernentes à língua que está ensinando.  

 

 

4 GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO DE LE 
 

 



  

A partir de meados da década de 1990, os estudos de linguística aplicada ao 

ensino de línguas estrangeiras e também de língua materna têm dado bastante 

ênfase às teorias de gênero (de texto/do discurso). Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais ressaltaram explicitamente os gêneros como objeto de ensino e 

enfatizaram a relevância de considerar as características dos gêneros tanto na 

leitura como na produção de textos. 

Marchuschi (2002, p. 22-24), adotando definitivamente a denominação 

gêneros textuais e sequer mencionando a denominação gêneros discursivos, 

apresenta algumas definições importantes para essa discussão: 

(a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 

construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos 

lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em geral, os tipos textuais, 

abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. 

(b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente 

vaga para referir aos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e 

que apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais são 

apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. 

(c) Usamos a expressão domínio discursivo para designar uma esfera ou 

instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios não são 

textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante 

específicos. Do ponto de vista dos domínios, falamos em discurso jurídico, discurso 

jornalístico, discurso religioso etc., já que as atividades jurídica, jornalística ou 

religiosa não abrangem um gênero em particular, mas dão origem a vários deles. 

Constituem práticas discursivas dentro das quais podemos identificar um conjunto 

de gêneros textuais que, às vezes, lhe são próprios (em certos casos exclusivos) 

como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas.  

Estabelecidos alguns parâmetros teóricos, algumas preocupações de caráter 

prático devem ser esclarecidas. Ao se dar aos gêneros um papel de destaque no 

estudo de línguas estrangeiras, não devemos cair em certas armadilhas.  A primeira 

delas é considerá-los conjuntos de propriedades formais às quais todos os textos 

devem obedecer. Assim, estaríamos transformando-os em produtos, normatizando-



  

os, fazendo deles o mesmo uso que se fazia da gramática em outros tempos. O 

gênero é vivo, mistura estabilidade e instabilidade, permanência e mutação. Os 

textos, tanto os escritos quanto os falados, quando bem-sucedidos, criam fatos 

sociais. 

Outra cilada a ser evitada é a tentativa de se relacionar o uso dos gêneros 

textuais a determinadas abordagens metodológicas específicas. Sua utilização pode 

se dar das mais diversas maneiras, servindo de material a processos ensino-

aprendizagem os mais diferenciados. 

Os gêneros textuais constituem um poderoso recurso pedagógico, pois 

proporcionam meios de se aferir o que os alunos têm que fazer linguisticamente, ou 

seja, os discursos que precisam ser capazes de compreender e produzir, tanto na 

modalidade escrita quanto na falada. E, além disso, capacitam o docente a entender 

porque um texto é da forma que é, através de considerações sobre sua finalidade, 

propósitos e seu conceito de situação e de cultura. 

A base teórica que sustenta o nosso entendimento sobre gêneros dialoga 

com a proposta do documento de Língua Portuguesa, construído 

concomitantemente ao documento de LE pela ação da Secretaria de Educação de 

Juiz de Fora. 

 

 

5 LETRAMENTO E ENSINO DE LE 
 

 

Quando propomos um ensino de LE de forma a trazer consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas, claro, corroboramos a 

proposta de letramento de Soares (1999, p. 3) que entende letramento como “estado 

ou condição de quem não só sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais de 

leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as 

práticas sociais de interação oral”. 

Nesse sentido, o ensino de LE perpassa situações reais de comunicação oral 

e escrita, ultrapassando o ensino centrado no foco linguístico estrutural e reconhece 

a relevância dos aspectos a seguir:  

 o uso do conhecimento prévio e de mundo dos alunos; 



  

 a reflexão sobre outras culturas, valores, hábitos e costumes; 

 a compreensão da função social do texto;  

 o reconhecimento de diferentes tipos de texto com base em indicadores de 

organização textual; 

 a preocupação em ser compreendido e compreender, tanto na fala quanto na 

escrita; 

 o reconhecimento de que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de outras culturas. 

Entendemos que a exposição à LE em situações reais de comunicação 

permite a apreensão das regras gramaticais de construção do código e, 

principalmente, torna o aluno capaz do uso da língua inserido no contexto social. 

Desse modo, as situações reais de comunicação podem, e devem, envolver 

diferentes gêneros textuais, orais ou escritos, tais como: histórias infantis,  

brincadeiras, canções, jogos, filmes, cartoons, e-mails, convites, cartazes, fichas de 

informação, etc. Além disso, os diversos textos utilizados devem abordar temas que 

envolvam a realidade em que o aluno vive, possibilitando que ele interaja e aja 

utilizando o seu conhecimento de mundo. 

A base teórica que sustenta o nosso entendimento sobre letramento dialoga 

com a proposta do documento de Língua Portuguesa também construído nessa 

ação da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. 

 

 

5.1 Letramento em LE para os anos iniciais 
 

 

Defendemos que o ensino de LE, na Educação Infantil e desde os anos 

iniciais da Educação Fundamental, deve priorizar a compreensão e produção oral, 

mas sem excluir as práticas de leitura e escrita. Entendemos que a produção escrita 

não deve focar exclusivamente no código linguístico. A prática da leitura e da escrita 

deve fazer parte dos encaminhamentos metodológicos para a apresentação dos 

diversos assuntos. E como isso se daria nos anos iniciais?  Nesse caso, a “leitura” 



  

se dá a partir da apresentação de figuras, de desenhos, de pinturas, de objetos que 

ilustram situações concretas.  

Paralelamente, a sistematização “escrita” da compreensão do conteúdo 

proposto poderá se dar em atividades que envolvam o reconhecimento e marcação 

de objetos, pessoas e situações diversas; atividades de ligar ou relacionar sons e 

imagens; ou atividades de colorir; recortar e colar, dentre outras, sempre 

contemplando o aspecto lúdico do conhecimento. Pode-se, também, recorrer ao uso 

de recursos de mídia, tais como vídeo e áudios diversos facilmente encontrados na 

internet e na literatura especializada. 

 

 

5.2 Novas tecnologias e letramento digital em LE 
 

 

Na dinâmica do mundo atual, não é mais possível ignorar as novas 

tecnologias e os meios de comunicação digital. O uso de recursos tecnológicos no 

ensino de LE visa à melhor inserção do aluno dentro da sociedade.  

A ampliação do uso de computadores nas escolas da rede municipal, 

juntamente com a ampliação do acesso à internet, dentro e fora das escolas, abre 

espaços para a criação de atividades que explorem o uso desses recursos.  

O computador e ambientes da web são fontes muito ricas para o 

desenvolvimento da leitura, da escrita, da compreensão oral e da fala no idioma 

estrangeiro, que ampliam o trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Os sites relacionados a temas diversos (cultura, entretenimento, identidade, 

cidadania, educação, pluralidade, tecnologia, meio ambiente, para citar apenas 

alguns) podem ser fonte de pesquisas para complementar trabalhos 

interdisciplinares. Os sites de relacionamento e os destinados a envios de cartões 

podem ser usados para desenvolvimento da escrita e leitura. Ainda existem sites 

destinados a jogos, quizzes, fornecimento de letras e cifras de músicas, previsão do 

tempo, e sobre filmes que podem ser integrados aos módulos de ensino que serão 

propostos adiante, neste mesmo documento. 

Outro ponto a destacar é que, no momento em que o aluno se torna capaz de 

pesquisar no mundo virtual fazendo uso de uma LE, a abrangência de sua pesquisa 

multiplica-se paralelamente à sua competência tecnológica.  



  

 

 

6 A EDUCAÇÃO BILÍNGUE 
 

 

Práticas de ensino que podem ser consideradas como Educação Bilíngue não 

são um privilégio dos dias atuais. Suas primeiras manifestações remontam a eras 

antes de Cristo (GARCÍA, 2009). No ano de 1977, foram descobertas, na Síria, 

tábuas que eram usadas para o ensino de línguas faladas na antiga Mesopotâmia. A 

idade dessas relíquias, e, por conseguinte, da primeira documentação de ensino 

bilíngue, é de aproximadamente 4000 anos. 

Muitos séculos depois, a concepção e os objetivos da educação bilíngue se 

modificaram, especialmente por dois fatores: o primeiro é a formação dos estados-

nação na Europa, que configura a ideia de língua intimamente relacionada com uma 

nação, um povo, um território. As questões políticas que envolviam “povo 

dominador” e “povo dominado” fizeram com que os cidadãos de uma nação que 

falavam línguas diferentes daquela de prestígio se sentissem obrigados a abandonar 

suas línguas em favor da língua do dominador, e a educação passou a ser feita 

somente no idioma considerado oficial do Estado. Essa situação foi intensificada 

após as duas guerras mundiais. Em meados da década de 1970, a preocupação 

com a alteridade começa a crescer e a atingir o campo dos idiomas. O mesmo 

respeito merecido às diferenças de etnia, sexo, classe ou idade é também exigido às 

línguas, e os falantes dos idiomas minoritários passam a considerar a diferença 

linguística como um direito a ser negociado. 

Hoje em dia, as regiões e países que possuem um contexto bilíngue 

frequentemente optam por uma educação condizente com a realidade linguística, a 

fim de valorizar os idiomas envolvidos. Decisões acerca das línguas envolvidas na 

educação são, muitas vezes, não apenas pedagógicas, mas também políticas. Em 

outras regiões, além dos métodos que visam a contemplar o contexto bilíngue já 

existente, há instituições que se propõem a oferecer uma educação bilíngue em 

comunidades monolíngues. Todos esses elementos dinâmicos e a situação de 

crescente intercâmbio cultural e linguístico incitam a afirmação de que a educação 

bilíngue é “o único modo de educar crianças no século XXI” (GARCÍA, 2009, p. 5, 

grifo da autora). 



  

O prisma que a educação bilíngue pode tomar é extremamente amplo e varia 

de acordo com cada contexto social, cultural, político e linguístico. Quando 

pensamos em educação bilíngue, corremos o risco de sermos muito reducionistas 

ou muito vagos. Como bem perceberam Cazden & Snow (1990 apud GARCÍA, 

2009), “educação bilíngue é um rótulo simples para um fenômeno complexo”. 

Em uma perspectiva mais geral, Ofelia García pontua duas características 

básicas dessa educação: é qualquer instrução realizada em mais de uma língua 

(GARCÍA, 2009, p. 6) e ela sempre integra ensino de conteúdo e ensino da língua 

(idem, p. 314). Isso significa dizer que ela não é caracterizada pelo ensino de uma 

língua como disciplina, mas pelo ensino de quaisquer conteúdos através de duas ou 

mais línguas como meio de comunicação, com o fito de desenvolver nos alunos 

tanto o conhecimento do conteúdo quanto a capacidade comunicativa na(s) 

língua(s). 

A abordagem baseada no conteúdo CLIL é uma maneira de ensinar língua na 

escola de  ensino regular desde a pré-escola até o ensino voluntário para todas as 

populações. A abordagem CLIL está proporcionando uma maneira prática e 

sustentável de se levar os cidadãos ao plurilinguismo.  

 

 

7 LE E ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

 

Como qualquer aluno, crianças e adolescentes com necessidades especiais 

da rede de ensino municipal de Juiz de Fora têm seu direito à educação assegurado 

pela Constituição Federal (Inciso III do Artigo 208 da CF/88) e cujo propósito é 

ratificado por meio de uma série de leis, decretos e resoluções, tanto da esfera 

federal quanto da estadual. 

Em obediência às reivindicações legais, como parte da política de inclusão 

municipal, os alunos com necessidades especiais da rede têm a possibilidade de 

serem atendidos pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Criança Escolar 

(Neace) mais próximo, onde recebem atendimento de fonoaudiólogos e pedagogos, 

entre outros profissionais especializados. 



  

Nas escolas, no entanto, as necessidades desses alunos são, muitas vezes, 

supridas mais por meio da flexibilização de seus docentes e funcionários do que por 

meio de profissionais capacitados nesse campo, como determina a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional: “haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de 

educação especial” (§1º do Artigo 58 da Lei Nº 9394/ 96). Isso posto, não é menor 

ou menos árduo o desafio do professor de língua estrangeira diante desse 

panorama. 

As “necessidades especiais” são as mais variadas, e as propostas de 

adequação também o são. Um aluno com problema motor é trabalhado de uma 

maneira diferente da de um aluno com problemas auditivos, cujo aprendizado de 

língua estrangeira não representa a adição de uma segunda língua, mas, 

possivelmente, a de uma terceira, visto que, para eles, libras e português já são 

duas línguas anteriores a esse novo aprendizado. 

A concepção de ensino para os alunos com necessidades educativas 

especiais não é diferente da dos demais estudantes, ou seja, possibilitar a 

ampliação de suas visões de mundo e fornecer-lhes ferramentas para serem 

capazes de assumir posturas críticas frente a novas descobertas, respeitando, 

logicamente, suas limitações e desejos. Esse quadro, no entanto, é tido como um 

desafio, não pelo fato da necessidade de inclusão desses alunos por força de lei, 

mas pela necessidade de superação dos obstáculos da inclusão, já que a convicção 

é garantida, de que o convívio entre os mais diversificados tipos de alunos viabiliza 

uma rica troca entre eles, proporcionando crescimento enquanto cidadãos e 

preparando-os para o convívio em um mundo de pluralidade cultural. 

Quando falamos de “necessidades educativas especiais” referimo-nos a uma 

pluralidade de situações: condições físicas tais que requerem adequações do 

espaço físico para aumentar a acessibilidade, deficiências visuais variadas, surdez, 

autismo, hiperatividade, Déficit de Atenção, Síndrome de Asperger, Síndrome de 

Down, dentre tantas outras.  

Ainda que reconheçamos aqui a pluralidade de condições dos nossos alunos 

que merecem e podem ter acesso a um ensino de LE de qualidade, através das 

também plurais propostas de atividades que poderiam se adequar a casa situação, 



  

reconhecemos que a maioria dos professores não possui formação específica para 

saber como trabalhar com determinadas deficiências e, até mesmo, por não 

conhecê-las, encontram-se totalmente desorientados quando um aluno com 

deficiência é colocado em sua sala de aula.  

 

8 LE E AVALIAÇÃO  
 

 

Quando pensamos em “avaliação” não nos referimos exclusivamente à 

“prova”, instrumento formal com o propósito de avaliar. Diferentes tipos de avaliação 

podem e defendemos que deveriam ser empregados no ensino de LE. Isso porque, 

em geral, a prova interrompe o processo de ensino/aprendizagem, quando é usada 

como “punição”. 

Ao analisarmos as características de uma boa aula de LE, vemos tratar-se de 

um processo qualitativo, informal, interativo, que leva em consideração o ponto de 

vista do aluno, baseado na interação aluno-conhecimento, contando sempre com o 

apoio do professor. Por outro lado, a avaliação estilo “prova” é quase sempre um 

produto quantitativo, formal, individual, baseado no ponto de vista do professor, em 

que somente o conhecimento está presente, e é sujeito ao julgamento do professor. 

Não estamos aqui advogando em favor da supressão da prova formal, mas 

que avaliação seja algo mais abrangente, mais qualitativo, menos opressor, mais 

processual, para que seja menos obsessão de alunos e professores e mais um 

caminho de motivação ao conhecimento. 

Luckesi (1995, apud DCE, 2009, p. 69), afirma que para que a avaliação 

assuma o seu verdadeiro papel, ela deve subsidiar a construção da aprendizagem 

bem-sucedida, deixando de ser um simples instrumento de medição da apreensão 

de conteúdos. Desse modo, a avaliação deve servir para reflexão acerca dos 

avanços e dificuldades dos alunos e servirá como norteadora no trabalho futuro do 

professor.  

Assim, além da avaliação formal, o professor deverá observar a participação 

do aluno, sua interação comunicativa, o uso que este faz da língua durante as 



  

atividades propostas, bem como a capacidade que demonstra para levantar 

hipóteses a respeito da organização textual, no entendimento da intencionalidade do 

texto e de seu autor. A avaliação, nesse contexto, buscará medir a capacidade do 

aluno de: 

 Analisar criticamente a importância e a finalidade de diversos gêneros 

apresentados, como textos literários, artigos, notícias, receitas, rótulos, 

diálogos e canções; 

 Compreender o contexto de produção e identificar os elementos da estrutura 
que compõe os gêneros apresentados em LE; 

 Produzir textos informativos; 

 Entender e dar informações em situações informais; 

 Entender, avaliar e responder a instruções ligadas a situações de sala de aula 
(fechar o livro, prestar atenção); 

 Avaliar ações de combinados, percebendo o uso de verbos para regra, 
pedido, obrigação e solicitação; 

 Utilizar dicionários e enciclopédias e localizar informações e ideias principais 
em textos; 

 Relacionar imagem e texto; 

 Compreender regras e instruções (manuais, rótulos de embalagens, jogos, 
etc.), identificando ações; 

 Expressar-se usando pronúncia e entonação apropriadas; 

 Compreender características culturais, finalidade e estrutura de diferentes 
tipos de músicas e gêneros literários; 

 Cantar ouvindo a canção, observando pronúncia e entonação; 

 Explorar experiências vividas em situações de aprendizagem, transpondo-as 
para outras situações reais. 

 

DESDOBRAMENTOS 
 

 

Dentre as muitas sugestões encaminhadas à comissão de redação dessa 

proposta curricular, destacamos as que se seguem, que devem orientar 



  

politicamente as ações dos professores da Rede Municipal de Ensino de Juiz de 

Fora: 

 Aumento da carga horária destinada às disciplinas de LE. 

 Espaço físico que contemple as necessidades de dinâmica de ensino de LE. 

 Investimento em formação continuada e permanente dos professores de LE. 

 

UMA PROPOSTA DE CURRÍCULO 
 

 

Apresentamos aqui uma sugestão de currículo, baseada em atividades 

interdisciplinares, com ênfase no letramento, que pode ajudar os professores a 

criarem suas aulas e seus próprios caminhos para o ensino de línguas estrangeiras 

na Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora. 

Baseamos essa proposta nas orientações e discussões anteriores. A 

construção foi pensada por bimestre, para tentar contemplar as discrepâncias 

existentes entre as escolas municipais de Juiz de Fora no que se refere a: número 

de aulas por semana em diferentes escolas, tempo de aula (em hora/aula) de cada 

intervenção semanal, número de alunos por sala, tempo disponível do professor 

para preparar suas aulas. 

 
6º ano – TÍTULO: CONTATOS LINGUÍSTICOS E AQUISIÇÃO LEXICAL E 
RECONHECIMENTO DE ESTRUTURAS 
 

1º e 2º  bimestres: Tema = Primeiras aproximações 

 O contato linguístico e cultural Português-Inglês ou Português-Espanhol 
 Onde são faladas essas línguas 
 A expansão do Inglês e do Espanhol 
 Como são seus falantes 
 Inglês e Espanhol no nosso dia a dia: jogos, filmes, sociedade, marcas de 

produtos, nomes, lugares, internet 
 Cumprimentos e despedidas  
 Identificação pessoal: nome, idade, endereço, telefone, e-mail 

 
Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  



  

 Leitura de pequenos textos que apresentem palavras em inglês/espanhol: 
nomes de lojas, camisetas, cartões de jogos, telas de jogos de computador, 
youtube, e-mail, ficha e formulários de cadastramento e identificação de 
dados pessoais. 

 
Sugestões de produção:  

 Cartão de identidade escolar 
 Pôsteres sobre a presença do Inglês/Espanhol na vida cotidiana do aprendiz 
 Textos bem curtos: e-mail, lista de compras e de endereços. 

 

3º e 4º  bimestres: Tema = Descrições de eventos diários 

 Descrição do tempo, calendário e festividades 
 Descrição de moradias e vizinhanças 

o Espaços domésticos (partes da casa ou apartamento, mobiliário e as 
atividades ali desenvolvidas) 

o Espaços públicos compartilhados (a praça, a rua, o condomínio, o 
parque e as atividades ali desenvolvidas) 

 Descrição da escola: ambientes, mobiliário, pessoas e as atividades ali 
desenvolvidas. 

 
Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  

 Leitura de textos sobre a rotina diária de uma casa, escola e entorno escolar.  
 
Sugestões de produção:  

 Cartazes com plantas baixas de casas, bairros, escola, contendo mobiliário. 
 Maquetes de entornos escolares e das casas dos aprendizes 
 Textos curtos sobre a rotina diária do aluno 

 
Estruturas linguísticas mais usadas (porém não exclusivas): 

Inglês Espanhol 

 Presente simples 
 There is/are 
 Adjetivos 
 Números 
 Pronomes pessoais e possessivos 
 “WH” questions (poucas) 

 Alfabeto e Pronúncia 
 Artigos 
 Substantivos 
 Origem, Estado, Tempo 
 Números 

 

 
 



  

7º ano – TÍTULO: EXPANSÃO LINGUÍSTICA E CULTURAL EM LE 
 

1º e 2º  bimestres: Tema = A vida diária de um adolescente ou de um jovem 
adulto 

 Esportes, jogos, cinema, música 
 Amigos 
 Escola 
 Festas 

 
Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  

 Leitura e produção de textos sobre ídolos, esportes, esportistas. 
 Resenhas de filmes e livros 
 Descrição de pessoas 

 
Sugestões de produção:  

 Cartão de identificação de um ídolo 
 Produção de uma proposta de jornal contendo: calendário, festas e 

comemorações, aniversariantes, resenhas de filmes, resumos de sítios da 
internet. 

 
 
3º e 4º  bimestres: Tema = A cidade, o estado e o país 

 Descrição da cidade, do estado e do país 
 Descrição de pontos turísticos da cidade, do estado e do país 

 
Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  

 Leitura de textos e resumos que apresentam uma cidade histórica, litorânea 
ou turística do interior do Brasil 

 Redação de um resumo sobre um ponto turístico da cidade onde mora 
 
Sugestões de produção:  

 Folheto ilustrado sobre opção de lazer na cidade ou no bairro  
 
Estruturas linguísticas mais usadas (porém não exclusivas): 
 
 
 
 
 
 



  

Inglês Espanhol 

 Presente simples (formas 
interrogativa e negativa) 

 Presente contínuo 
 Passado simples 
 Imperativo 
 “Can” 
 There is/are 
 Adjetivos 
 Números 
 Pronomes pessoais e possessivos 
 “WH” questions (algumas) 

 Presente, pretérito e futuro simples 
 Pronomes Pessoais 
 Pronomes Possessivos 
 Pronomes Demonstrativos 
 Pronomes Interrogativos 
 Admirativos/Indefinidos/Relativos 
 Falsos Cognatos 

 

 

 
 
8º ano – TÍTULO: EXPANSÃO LINGUÍSTICA E CULTURAL EM LE 
 

1º e 2º  bimestres: Tema = Países anglófonos e/ou hispano-falantes 
 Geografia (principais fronteiras, capital, principais cidades, principais 

destaques econômicos...) 
 História 
 Manifestações culturais (culinária, dança, música, teatro, esportes...) 
 Principais atrações turísticas 

 
Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  

 Leitura e produção de textos sobre os diferentes países anglófonos e 
hispano-falantes. 

 Busca em sítios da internet sobre aspectos geográficos e históricos, 
populacionais e econômicos 

 Redação de resumos sobre esses países 
 
Sugestões de produção:  

 Cartazes e folhetos sobre os países estudados ou sobre seus aspectos 
pontuais 

 
3º e 4º  bimestres: Tema = Modos de vida 

 Descrição de diferentes modos de vida nos diferentes países 
 Discussão sobre hábitos alimentares: refeições, alimentos, bebidas 
 Hábitos alimentares saudáveis versus não saudáveis 
 Mudanças de hábitos e modos de vida na linha do tempo 

 



  

Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  

 Leitura de textos e resumos sobre alimentação, saúde, higiene no Brasil e no 
mundo 

 Leitura/redação de receitas 
 Redação de um resumo sobre um aspecto desse assunto 

 
Sugestões de produção:  

 Cartazes com orientações sobre alimentação e hábitos de higiene 
 Produção de pequeno livro de receitas 
 Produção de vídeos curtos 

 
Estruturas linguísticas mais usadas (porém não exclusivas): 
 

Inglês Espanhol 

 Presente simples (formas interrogativa 
e negativa) 

 Presente contínuo 
 Passado simples 
 Passado contínuo 
 Imperativo 
 Used to 
 Can, should 
 There is/are 
 Adjetivos 
 Números 
 Pronomes pessoais e possessivos 
 Quantificadores (many, much, few 

little) 
 Advérbios e expressões adverbiais de 

frequência e de tempo 
 “WH” questions 

 Continuação das formas verbais: 
regulares e irregulares; 

 Modo: Indicativo, Subjuntivo, 
Imperativo; 

 Tempos: Presente. Pretérito, Futuro; 
 Acentuação 
 Horas 
 Meses 
 Semana  
 Hábitos 

 

 
9º ano – TÍTULO: EXPANSÃO LINGUÍSTICA E CULTURAL EM LE 
 
1º e 2º  bimestres: Tema = Invenções, descobertas e fatos históricos 

 Identificação de grandes descobertas das ciências (vacinas, doenças, física, 
astronomia, química, tecnologia de informação...) 

 Inventores, cientistas e grandes nomes da ciência 
 
Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  

 Leitura e produção de textos sobre invenções, descobertas e fatos históricos 



  

 Leitura e produção de biografias  
 
Sugestões de produção:  

 Biografia de grandes nomes atuais das ciências  
 
3º e 4º  bimestres: Tema = Projeções e planos 

 Elaboração de planos de vida: estudo, trabalho, vida pessoal, sonhos 
 Discussão sobre possibilidades de concretização de planos pessoais  
 Profissões 
 Mudanças de hábitos e modos de vida na própria linha do tempo 

 
Sugestões de gêneros para leitura e escrita:  

 Leitura de textos e resumos sobre biografias de pessoas que se realizaram 
profissionalmente, pessoalmente. 

 Redação de um currículo 
 
Sugestões de produção:  

 Redação coletiva de um sketch que descreva uma situação da vida do aluno 
 
Estruturas linguísticas mais usadas (porém não exclusivas): 
 

Inglês Espanhol 

 Presente simples (formas 
interrogativa e negativa) 

 Presente contínuo 
 Passado simples 
 Passado contínuo 
 Passado perfeito 
 Futuro (will/going to) 
 Used to 
 Can, should, may, might 
 There is/are 
 Voz passiva 
 Adjetivos 
 Números 
 Pronomes pessoais e possessivos 
 Quantificadores (many, much, few 

little) 
 Advérbios e expressões adverbiais 

de frequência, de modo e de tempo 
 “WH” questions 

 Continuação das formas verbais – 
verbos regulares e irregulares 

 Flexões: Número, concordância, gênero 
 Advérbios 
 Heterotônicos/Heterogenéricos 
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