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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o projeto político linguístico de ensino de línguas estrangeiras para 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, implantado em 2014 nas escolas públicas 

do município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Dentre os principais objetivos, 

destacamos a necessidade de refletir sobre os resultados do predito projeto após os 

primeiros três anos de sua implantação, ponderar sobre o conceito de políticas linguísticas 

e planejamento para o ensino de línguas, com ênfase no francês, para crianças em sete 

escolas do município de Niterói, além de identificar o aporte do estudo de línguas 

estrangeiras para essa faixa etária... Para tanto, os conceitos que embasam essa pesquisa 

são: Política e Planificação Linguística (COOPER,1997; CALVET,2002,2006,2007), 

Glotopolítica (GUESPIN, MARCELLESI, 1986; LAGARES, 2018), assim como os novos 

estudos de Letramento (MATTOS, VALÉRIO, 2010; SOUZA, 2011). A abordagem 

metodológica adotada para o levantamento de dados evidencia o estudo interpretativo, de 

natureza qualitativo-descritiva. Com o propósito de efetivar os objetivos propostos neste 

trabalho, recorremos aos seguintes instrumentos: pesquisa bibliográfica, análise de 

documentos oficiais, como PCNs e LDB, e entrevistas com atores que participaram da 

elaboração e da implantação do projeto. Os resultados obtidos nos indicam a relevância 

desse projeto para a valorização do plurilinguismo nas escolas públicas de Niterói e 

apontam, por outro lado, as dificuldades relacionadas à continuidade do referido projeto, 

sobretudo em relação ao ensino da língua francesa.    

 

Palavras-chave: Política linguística, Ensino de línguas para crianças, Língua francesa, 

Letramento.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the political linguistic project of teaching foreign languages to 

children in the initial years of elementary education, implemented in 2014 in the public 

schools of the municipality of Niterói, in the state of Rio de Janeiro. Among the main 

objectives, we highlight the need to reflect on the results of the predicted project after the 

first three years of its implementation, to consider the concept of language policies and 

planning for language teaching, with an emphasis on French, for children in seven schools 

of the city of Niterói, besides identifying the contribution of the study of foreign languages 

for this age group. For this, the concepts that support this research are: Linguistic Policy 

and Planning (COOPER, 1997; CALVET, 2002,2006,2007), Gloto-politics (GUESPIN, 

MARCELLESI, 1986; LAGARES, 2018), as well as the new literacy studies (MATTOS, 

VALÉRIO, 2010; SOUZA, 2011). The methodological approach adopted for the data 

collection highlights the interpretative study, of a qualitative-descriptive nature. With the 

purpose of accomplishing the objectives proposed in this work, we used the following 

instruments: bibliographic research, analysis of official documents, such as PCNs and 

LDB, and interviews with key players who participated in the elaboration and 

implementation of the project. The results obtained indicate the relevance of this project 

for the valorization of plurilingualism in the public schools of Niterói, and point out, on the 

other hand, the difficulties related to the continuity of this project, especially in relation to 

the teaching of the French language. 

 

Keywords: Language policy, Language teaching for children, French language, Literacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire analyse le projet linguistique politique d'enseignement des langues étrangères 

aux enfants dans les premières années de l'enseignement primaire, mis en place en 2014 

dans les écoles publiques de la municipalité de Niterói, dans l'état de Rio de Janeiro. Parmi 

les principaux objectifs, nous soulignons la nécessité de réfléchir aux résultats du projet 

prévu après les trois premières années de son exécution, d’examiner le concept de 

politiques linguistiques et de planification pour l’enseignement des langues, en mettant 

l’accent sur le français, pour les enfants de sept écoles de la municipalité de Niterói, au 

délà d’identifier l’importance de l’étude des langues étrangères pour cette tranche d’âge. 

Pour cela, les concepts qui soutiennent cette recherche sont les suivants: Politique et 

Planification Linguistiques (COOPER, 1997 ; CALVET,2002,2006,2007), Glottopolitique 

(GUESPIN,MARCELLESI,1986 ; LAGARES,2018),  ainsi que les nouvelles études de 

littératie (MATTOS, VALÉRIO, 2010 ; SOUZA, 2011). L'approche méthodologique 

adoptée pour la collecte de données met en évidence l'étude interprétative, de nature 

descriptive et qualitative. Afin de réaliser les objectifs proposés dans ce travail, nous avons 

utilisé les instruments suivants: recherche bibliographique, analyse de documents officiels 

tels que PCN et LDB, et entretiens avec des acteurs ayant participé à l’élaboration et à la 

mise en place du projet. Les résultats obtenus indiquent la pertinence de ce projet pour la 

valorisation du plurilinguisme dans les écoles publiques de Niterói, tout en soulignant les 

difficultés liées à la continuité de ce projet, notamment en ce qui concerne l'enseignement 

de la langue française. 

 

Mots-clés: Politique linguistique, Enseignement des langues pour les enfants, Langue 

française, Littératie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN 

 

Esta disertación analiza el proyecto político lingüístico de enseñanza de lenguas 

extranjeras para niños de los años iniciales de la enseñanza fundamental, implantado en 

2014 en las escuelas públicas del municipio de Niterói, en el estado de Río de Janeiro. 

Entre los principales objetivos, destacamos la necesidad de reflexionar sobre los resultados 

de este proyecto después de los primeros tres años de su implantación, ponderar sobre el 

concepto de políticas lingüísticas y planificación para la enseñanza de lenguas, con énfasis 

en el francés, para niños en siete escuelas del municipio de Niterói, además de identificar 

el aporte del estudio de lenguas extranjeras para esa franja etária. Para ello, los conceptos 

que fundamentan esta investigación son: Política y Planificación Lingüística 

(COOPER,1997; CALVET, 2002,2006,2007), Glotopolítica (GUESPIN, MARCELLESI, 

1986, LAGARES, 2018), así como los nuevos estudios de letramento (MATTOS, 

VALÉRIO, 2010; SOUZA, 2011). El enfoque metodológico adoptado para el 

levantamiento de datos evidencia el estudio interpretativo, de naturaleza cualitativa-

descriptiva. Con el propósito de hacer efectivos los objetivos propuestos en este trabajo, 

recurrimos a los siguientes instrumentos: investigación bibliográfica, análisis de 

documentos oficiales, como PCNs y LDB, y entrevistas con actores que participaron en la 

elaboración y en la implantación del proyecto. Los resultados obtenidos nos indican la 

relevancia de este proyecto para la valorización del plurilingüismo en las escuelas públicas 

de Niterói y apuntan, por otro lado, las dificultades relacionadas a la continuidad de dicho 

proyecto, sobre todo en relación a la enseñanza de la lengua francesa. 

 

Palabras clave: Política lingüística, Enseñanza de idiomas para niños, Lengua francesa, 

Letramento. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 16 

1.1 Delimitação do Tema.......................................................................................................... 18 

1.2 Justificativa ......................................................................................................................... 18 

1.3 Objetivos da pesquisa ......................................................................................................... 20 

1.3.1 Objetivo Geral ................................................................................................................. 20 

1.3.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 20 

1.4 Organização da dissertação ................................................................................................ 21 

 

2 REVISÃO BIBLIOFRÁFICA ............................................................................................... 22 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................................................................................ 27 

3.1 Políticas linguísticas ........................................................................................................... 28 

3.2 Política linguística para o ensino de línguas ....................................................................... 36 

3.3 O ensino de língua estrangeira para crianças (LEC) .......................................................... 39 

3.4 Os novos estudos de letramentos e sua relevância para o ensino de LEC.......................... 51 

3.5 Avaliação de políticas linguísticas ..................................................................................... 57 

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA ............................................................. 61 

4.1  Os instrumentos de pesquisa.............................................................................................. 65 

4.2  As entrevistas ..................................................................................................................... 65 

4.3  Os sujeitos participantes .................................................................................................... 67 

4.4  Análise de documentos oficiais ......................................................................................... 68 

4.5  O contexto do projeto de ensino de LEC no município de Niterói. .................................. 71 

4.6 Considerações metodológicas da análise de dados............................................................. 74 

 

5  ANÁLISE DE DADOS ........................................................................................................ 76 

5.1  O surgimento da política linguística de implantação de LEC em Niterói: primeiras 

reflexões.................................................................................................................................... 77 

5.2  O LEC em ação: tensões e superações no projeto plurilíngue. ......................................... 84 

5.3  A gestão, as condições e a manutenção no projeto de LEC: como foi? O que esperar? ... 87 

5.4  O empírico e o teórico no projeto político linguístico para o ensino de LEC em Niterói. 94 

 



 

 
 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 100 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 103 

 

ANEXOS ................................................................................................................................ 111 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1:  Foto de uma atividade musical em LE (EMAT) ....................................... 99 

 

 

  



 

 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Abreviações dos sujeitos participantes da pesquisa................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

APFERJ – Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro  

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEB – Câmara de Educação Básica 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CIEP – Centro Integrado de Educação Pública  

CLA – Centro de linguística Aplicada 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

COLUNI – Colégio Universitário Geraldo Reis 

CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

DELF – Diploma de Estudos em Língua Francesa 

EC – Ensino Comunicativo 

EMAT – Escola Municipal Anísio Teixeira 

EMILE – Ensino de uma Matéria por Integração de uma Língua Estrangeira 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

ENPLE – Encontro Nacional de Políticas de Ensino de Línguas  

FLE – Francês Língua Estrangeira  

FLM – Francês Língua Materna 

FLS – Francês Língua Segunda 

FME – Fundação Municipal de Educação    

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

LAC – Língua Adicional Para Crianças 

LC – Letramento Crítico 

LE – Língua Estrangeira  

LEC – Língua Estrangeira para Crianças 

LM – Língua Materna 

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul  

MP – Medida Provisória 

OCEM – Orientações Curriculares para o Ensino Médio  



 

 
 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PIB – Produto Interno Bruto 

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  

PLP – Políticas Linguísticas Públicas 

PLPE – Políticas Linguísticas Públicas Educativas 

PNLD – Plano Nacional do Livro Didático 

PPE – Pesquisa e Prática de Ensino 

SEEDUC/RJ – Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro  

SCAC/RJ – Serviço de Cooperação e Ação Cultural do Consulado da França no Rio de  

Janeiro 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 



 

16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Só existirá democracia no Brasil no dia em que 

se montar no país a máquina que prepara as 

democracias. Essa máquina é a escola pública. 

                                                                                                                           (Anísio Teixeira) 

 

A inserção em um mundo marcado pela demanda crescente de formação e 

informação gera contextos e sociedades em que línguas e culturas estão cada vez mais em 

contato. Assim, observamos novas necessidades sociais, especificamente no que diz 

respeito à formação em línguas estrangeiras, dentre elas, o ensino de línguas estrangeiras 

para crianças - doravante LEC. No Brasil, como área de estudo, o LEC ainda é pouco 

investigado, sobretudo envolvendo o ensino de língua francesa.   

  O ensino de línguas estrangeiras representa um grande desafio para a educação 

pública no país. Dentre as inúmeras razões que caracterizam essa situação, destacamos, 

além da falta de infraestrutura, a pouca oferta de línguas em alguns estabelecimentos 

públicos de ensino. Convém ressaltar que, no Brasil, a maior parte dos alunos que integra o 

sistema público são oriundos de classes socioeconomicamente menos favorecidas. Nesse 

contexto, o acesso a uma formação linguística mais diversificada poderia contribuir para o 

enriquecimento cultural, pessoal e, consequentemente, profissional dos aprendizes. Para 

Rochebois (2013), o monolinguismo torna-se uma carência diante desse contexto que 

impele os indivíduos ao domínio de ao menos duas línguas, além de sua língua materna, 

tornando a comunicação multilíngue primordial.  

Um dos grandes desígnios do ensino de línguas estrangeiras é a formação de 

indivíduos aptos a interagir com pessoas de outras culturas e formas de pensar e agir, 

transformando-se em cidadãos do mundo (RAJAGOPALAN, 2003). 

Outro importante conceito para essa pesquisa centra-se na abordagem sobre os 

letramentos de reexistência. Essa abordagem considera as práticas sociais concebidas nas 

esferas institucionais como a escola e, sobretudo, fora dela, em diferentes dimensões do 

quotidiano. Essa orientação também busca a formação de cidadãos críticos, dispostos a 

enfrentar as dificuldades em busca de uma educação emancipadora e a superar as 

desigualdades de inserção dos negros nas escolas, resistindo e reexistindo cotidianamente 

através da linguagem, da música, dos gestos, das roupas, da fala. (SOUZA, 2011). 
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Com o objetivo de propor uma reflexão sobre a necessidade de valorizar o 

plurilinguismo no sistema público de ensino, analisamos na presente pesquisa o projeto de 

ensino de línguas para crianças, implantado em Niterói.  

Pois como bem afirma Rocha (2016, p.15): 

 

 
É inegável que aprender uma língua estrangeira no mundo de hoje seja essencial 

para que o indivíduo possa participar ativamente da sociedade, não somente sob 

uma perspectiva mais mercadológica, sendo uma forma de o sujeito ocupar 

melhores vagas no mercado de trabalho, mas também como forma de cidadania, 

colocando o sujeito no seio de trocas culturais e intelectuais ao redor do planeta. 

(ROCHA, 2016, p.15) 

 

 

Isto posto, preconizaremos responder, neste trabalho, às questões concernentes à 

reflexão crítica sobre a política linguística de implantação do projeto de ensino de línguas, 

com ênfase no francês, nos anos iniciais do ensino fundamental no município de Niterói. Em 

relação às pesquisas sobre a análise de políticas linguísticas, sublinhamos a contribuição dos 

trabalhos anteriores de Rocha (2016), Souza (2015) e (2018) e Pereira (2006). 

Logo, os procedimentos metodológicos aqui empregados constituem-se de três 

etapas: a pesquisa bibliográfica de trabalhos que discorrem sobre o ensino de LEC, mais 

especificamente aqueles que compreendem o ensino de francês para crianças, considerando, 

neste contexto, as pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal Fluminense pelos 

pesquisadores que nos precederam, além da busca no banco de dados da plataforma CAPES, 

considerando, igualmente,  as pesquisas que abordam o mesmo escopo ; a análise de 

documentos oficiais, como PCNs e LDB e, sobretudo, as entrevistas com os atores que 

participaram do projeto político-linguístico de implantação do ensino de LEC em Niterói;  o 

que aponta, em nosso trabalho, o estudo descritivo de natureza qualitativa. 

A presente pesquisa, que se realizou no período de março de 2017 a junho de 2019, 

surgiu a partir da participação deste pesquisador como professor de francês no projeto de 

ensino de línguas estrangeiras para crianças, implantado em Niterói, em 2014. Além das 

vivências provocadas por este quadro empírico, a motivação que gerou o desejo de pesquisar 

sobre o ensino de línguas estrangeiras com ênfase no francês para crianças manifestou-se pelo 

interesse pessoal e identificação com a situação socioeconômica precária destes aprendizes, 

público alvo do projeto. Acreditamos que dificilmente essas crianças teriam oportunidade de 

ter contato com a língua francesa e culturas francófonas, considerando que o acesso ao 

aprendizado de francês ainda é limitado às classes sociais economicamente mais favorecidas. 
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Por conseguinte, esta pesquisa se insere na esfera específica dos estudos em políticas 

linguísticas, no que diz respeito à reflexão crítica de ações governamentais, que assim como 

a política plurilíngue implantada em Niterói, visam à promoção das línguas estrangeiras – 

doravante LE - inserindo-se, desse modo, na linha de pesquisa três, História, Política e 

Contato linguístico do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

   

1.1 Delimitação do Tema   

 

A presente pesquisa tem como tema a reflexão crítica de um projeto glotopolítico 

relacionado ao ensino de LEC, bem como o aporte dos estudos de letramento como 

instrumento libertador e de poder para formação cidadã.  

 

1.2 Justificativa 

  

 Uma das motivações para o desenvolvimento dessa pesquisa é a importância do 

projeto de ensino de LEC implementado em Niterói. Essa importância reside no fato de ter 

havido uma valorização do ensino plurilíngue e de o projeto ter tido como alvo alunos de 

escola pública do Fundamental I. Dessa forma, essa pesquisa poderá contribuir  para os 

estudos a respeito de políticas de ensino línguas que beneficiem crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental I e, sobretudo, que contemplem àquelas pertencentes aos meios 

socioeconômicos menos favorecidos.  

À vista disso, trazer esse projeto de ensino de LEC para o escopo de uma análise 

acadêmica nos parece relevante se considerarmos o impacto social que esse projeto teve sobre 

as comunidades nas quais foi implementado. Salvo algumas exceções, as escolas do 

município de Niterói que incorporaram o francês em sua grade de ensino, localizam-se em 

comunidades carentes dominadas pelo tráfico de drogas. Em função disso, muitos alunos 

apresentam um comportamento extremamente agressivo, refletindo a violência inerente a este 

meio social tão marginalizado e desamparado pelo estado. A noção de que o ambiente em que 

a criança vive também moldaria a forma com que ela percebe e interage em seu cotidiano, 

sendo considerada por Bernstein da seguinte forma:  
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[...] se a autoridade diminuída do homem no trabalho se transforma em autoridade 

de poder em casa; se o lar esta apinhado  de gente e limita a variedade de situações 

que possa proporcionar; se as crianças se socializam umas às outras num ambiente 

que ofereça poucos estímulos intelectuais; se todos esses atributos forem 

encontrados num local, será então lícito presumir que tal ambiente social produzirá 

uma forma específica de comunicação que irá modelar a orientação intelectual, 

social e afetiva das crianças. (BERNSTEIN, 1970, p.28 apud ROBINSON, 1972, 

p.155) 

 

 

Com a exploração dos dados obtidos através da presente pesquisa, e dos trabalhos de 

autores que nos precederam (ROCHA, 2016, SOUZA,2014, 2015, 2018), pretendemos 

colaborar para a reflexão e a elaboração de proposições de políticas linguísticas mais 

inclusivas voltadas para a educação pública. 

Portanto, destacar as políticas linguísticas, pautadas pela relevância do plurilinguismo, 

suscita nos professores, educadores e comunidades envolvidas, o fomento à continuidade 

deste projeto ambicioso, no sentido de que objetiva ofertar às classes menos favorecidas um 

ensino de língua de qualidade, no contexto das escolas da rede pública, outra grande 

finalidade deste estudo.  

Para melhor entendermos o percurso que originou a presente pesquisa, retornaremos 

ao ano de 2014, ano em que a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ganha destaque 

ao resgatar o ensino de francês no primeiro segmento do ensino fundamental1. O projeto de 

ensino de língua francesa vem beneficiando, desde então, mais de duas mil crianças de 

comunidades carentes de sete escolas do munícipio, das quais a Anísio Teixeira, escola em 

que este trabalho como professor de francês foi realizado, de 2014 a 2016, se destaca por ser a 

primeira escola a implantar o ensino integral, e, por esse motivo, vem sendo apontada como 

modelo. Além disso, a proximidade com o centro da cidade e com a Universidade Federal 

Fluminense, instituição parceira em diversos eventos envolvendo os alunos, profissionais e a 

comunidade, é outro aspecto relevante se refletirmos sobre essa escola.  

É preciso igualmente sublinhar que, anteriormente ao projeto de ensino de LEC nas 

escolas do município niteroiense, o Estado já havia inaugurado uma escola bilíngue2francesa, 

o CIEP 449 Leonel de Moura Brizola Brasil-França, situado no bairro de Charitas, também 

em Niterói. Segundo Rocha (2015): 

 

                                                           
1 http://www.educacaoniteroi.com.br/2015/11/alunos-niteroi-ficam-em-2o-lugar-em-concurso-frances/ 
2 Há uma discussão em torno da designação pedagógica do Ciep 449 referente ao aprendizado em FLE. Muitos o            

definem como sendo uma escola bilíngue. Porém, o site da SEEDUC fala em ensino intercultural, assim como a   

própria Matriz Curricular do Brasil-França (D.O. RJ de 04/05/2016 pag. 14) e seu Projeto Pedagógico que     

definem o CIEP como ensino médio Intercultural Brasil-França, de 03/11/2014. 
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De acordo com o Projeto Político e Pedagógico do CIEP, diferentemente da maior 

parte das escolas da rede estadual de educação do Rio, os alunos matriculados nesse 

estabelecimento estudam em tempo integral, o qual concerne dezesseis horas/aulas 

semanais consagradas aos cursos de/em língua francesa. Isto é, o projeto da escola 

propõe cerca de treze horas por semana em contato com a L2, além de todas as 

disciplinas do chamado Currículo Mínimo em L1 – exceto pelo curso de língua 

espanhola, L3. (ROCHA, 2016, p. 49) 

 

Quanto à comunidade escolar do projeto de ensino de LEC na Rede Municipal de 

Educação em Niterói, destacamos que, inicialmente, tanto as diretoras das escolas 

selecionadas para ensinar o francês, como os responsáveis pelos alunos, preteriam o francês 

em detrimento da predileção pelo ensino da língua inglesa, conjuntura revertida ao longo dos 

três anos iniciais do ensino da língua francesa e cujos motivos apontaremos mais adiante. 

  Desta forma, diante das objeções iniciais à implantação da língua francesa nessas 

escolas, das adversidades inerentes ao início do projeto de ensino de LEC como um todo, 

sinalizamos e reverberamos a resistência à tendência monoglóssica iniciada pelo governo 

Temer. 

 Apontamos, assim, a necessidade da manutenção do ensino de línguas estrangeiras 

nos anos iniciais no município de Niterói, o que constitui um desafio para o sistema público 

de ensino da cidade, pois, como afirmamos acima, a atual política arbitrária imposta pelo 

governo, que coloca o inglês como única língua obrigatória, corrobora o fim do direito 

democrático que cada cidadão tem de escolher e estudar outras línguas estrangeiras, 

conjuntura que analisaremos em outro capítulo dessa pesquisa. 

Por conseguinte, os outros aspectos que justificam esse trabalho destinam-se à análise 

da política linguística de implantação do projeto de ensino de línguas, além da proposição de 

uma reflexão sobre ações futuras que assistam a todos os envolvidos, garantindo-lhes 

melhores condições e continuidade.  

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

- Analisar o projeto de política linguística implementado em 2014 para os anos iniciais da 

Rede Municipal de Educação de Niterói, com ênfase no ensino de língua francesa. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos    
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Para atingir a proposição acima, entendemos necessário o desenvolvimento das 

seguintes metas que apresentamos como objetivos específicos.  

- Refletir sobre o conceito de políticas linguísticas e planejamento para o ensino de LEC, bem 

como discutir os problemas que se apresentaram na sua implantação. 

- Identificar o aporte do estudo de LEC.  

- Destacar o aporte dos letramentos de reexistência e letramento crítico no âmbito do projeto 

político linguístico relacionado ao ensino de LEC.  

- Pensar em ações futuras que poderiam assistir os gestores, professores e alunos do projeto de 

ensino de línguas.  

1.4 Organização da dissertação 

 

Após esse capítulo introdutório, esta dissertação está organizada em mais cinco 

capítulos que irão apresentar o percurso da investigação, que são a revisão bibliográfica, 

capítulo no qual propomos um levantamento das pesquisas que integram o banco de dados 

da plataforma CAPES e que tratam da temática aqui proposta, além dos trabalhos realizados 

na Universidade Federal Fluminense pelos pesquisadores que nos precederam. 

No terceiro capítulo, referente à fundamentação teórica, abordamos os conceitos que 

embasam a presente pesquisa, tecendo considerações sobre os estudos atrelados às políticas 

linguísticas e aos novos estudos de letramentos. 

A metodologia utilizada na concepção desta pesquisa é apresentada no quarto 

capítulo, item no qual esclarecemos os instrumentos de análise dos dados obtidos. Ainda 

nesse capítulo, apresentamos as etapas e os sujeitos participantes das entrevistas realizadas 

para este trabalho, além da análise de alguns documentos oficiais fundamentais para a 

compreensão de como se deu a política linguística de implantação do projeto de ensino de 

LEC em Niterói, e do contexto através do qual a mesma se desenvolveu.  

O quinto capítulo discorre sobre a análise de dados. Por meio da revisão 

bibliográfica, da análise dos documentos oficiais e das entrevistas, apresentamos as tensões, 

os desafios e as propostas dos sujeitos participantes para o referido projeto em Niterói. 

Por fim, nas considerações finais, os resultados obtidos ao final da presente pesquisa 

são apresentados, a fim de melhor entendermos as necessidades desta política plurilíngue 

voltada às crianças dos anos iniciais do Fundamental, sobretudo no que concerne à 
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continuidade do ensino da língua francesa nas escolas municipais que a implantaram, e como 

essa política se encontra atualmente. 

 

  

 

2 REVISÃO BIBLIOFRÁFICA  

 

Devemos investir nas crianças para que as novas 

gerações tenham, sobretudo, a coragem para 

fazer aquilo que não fizemos. 

                                                     (Leonel Brizola) 

 

O levantamento das referências teóricas já analisadas e publicadas como livros, 

páginas de web sites e artigos científicos, constitui a pesquisa bibliográfica. É por meio dela 

que se iniciam os trabalhos científicos, permitindo ao pesquisador conhecer o que já foi 

desenvolvido sobre o assunto. Segundo Fonseca (apud SILVEIRA, GERHARDT, 2009, 

UFRGS, p.37), existem trabalhos baseados unicamente em pesquisas bibliográficas, tendo 

como objetivo recolher conhecimentos prévios em referências teóricas já publicadas sobre o 

tema ao qual se procura uma resposta. 

Assim, este item presta-se ao levantamento de ideias e referências teóricas sobre as 

pesquisas que discorreram sobre o tema aqui proposto. Pretendemos, sucintamente, revisar e 

analisar algumas das posições de especialistas sobre o ensino de LEC em todo o Brasil, 

considerando, para este fim, as experiências envolvendo o ensino de espanhol, inglês e 

sobretudo de francês, última língua implantada no município de Niterói, e que, em 2014, 

juntamente com as primeiras, integraram a política linguística de implantação de ensino LEC 

nesse município.  

É a partir desta revisão que iniciaremos este trabalho, permitindo a outros 

pesquisadores conhecer o que já foi desenvolvido sobre a temática e levantando 

conhecimentos prévios em referências teóricas já publicadas. Assim, proporemos, a partir 

das pesquisas já realizadas na aérea em comum, a análise das múltiplas posições sobre os 

problemas aqui levantados. Tentaremos, igualmente, adequar o quadro teórico ao recorte 

temático investigado; formulando as hipóteses e as questões abordadas em cada pesquisa.  

Para este fim, proporemos uma visão geral e atual sobre o tema. Trataremos do que 

sabemos sobre o objeto até o momento e o que a literatura nos mostra nessa direção, pois 
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toda pesquisa faz mais sentido se considerados os trabalhos anteriores de outros 

pesquisadores, o que nos confere mais segurança sobre a metodologia utilizada. 

 A integração do nosso trabalho com as pesquisas já realizadas nos fornecerá 

referências importantes para a consistência de nossa proposta. Um indicador de que não 

estamos propondo uma pesquisa isolada, o que seria inadequado em termos científicos. 

Consideraremos, conforme já dissemos anteriormente, as pesquisas desenvolvidas na 

Universidade Federal Fluminense pelos pesquisadores que nos precederam, além dos 

trabalhos encontrados no banco de dados da plataforma CAPES, atendo-nos, igualmente, às 

pesquisas que abordam o mesmo escopo: línguas estrangeiras para crianças, ensino de 

francês para crianças e ensino de línguas para crianças. 

Antes de apresentarmos algumas pesquisas sobre os temas acima elencados, é preciso 

mencionar a escassez destas propostas considerando, também, as buscas realizadas no 

referido banco de dados, sobretudo em relação às pesquisas envolvendo o ensino de espanhol 

e francês para crianças. No entanto, nos pareceu considerável a quantidade de trabalhos 

envolvendo à língua inglesa para a mesma faixa etária.  

Logo no início de nossa busca, encontramos o trabalho de uma importante 

pesquisadora para o ensino de LEC e cuja pesquisa integra nossa base teórica, a professora 

Cláudia Rocha e sua pesquisa sobre o ensino de LE para crianças do Fundamental.  

 O trabalho intitulado “ Provisões para Ensinar LE no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª 

Séries: dos Parâmetros Oficiais e Objetivos dos Agentes” apresenta uma proposta de ensino 

de LE (inglês) para os dois primeiros ciclos do Fundamental, que segundo a pesquisadora, é 

representado por duas escolas municipais e uma particular, localizadas no interior paulista. 

Para Rocha (2006, p. xv), a pesquisa procura elaborar justificativas e propostas teóricas para 

a condução desse projeto de ensino, considerando as vozes dos atores que, direta ou 

indiretamente, estiveram envolvidos no ensino-aprendizagem de LEC, com o intuito de 

investigar suas crenças e objetivos diante dessa oferta. 

 Assim como outros teóricos, a autora sublinha a necessidade das diretrizes teórico-

práticas para essa modalidade que respeitem a natureza ativa das crianças, além dos aspectos 

que as motivem a aprender uma LE. Ainda segundo Rocha (2006, p. xv) é importante 

investigar profundamente e desmitificar algumas crenças inibidoras nesse processo, 

especificamente a crença que considera improvável o ensino de língua estrangeira acontecer, 

de maneira efetiva, nas escolas regulares da rede pública.  
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 A autora aponta que em muitos países da União Europeia, da Ásia e da África o 

ensino de LEC para o inglês e o francês vem se desenvolvendo por um longo período, 

seguindo objetivos e referenciais teóricos mais claros e solidamente construídos. 

 Uma outra pesquisa que chamou nossa atenção por investigar o porquê do ensino-

aprendizado de LEC é o trabalho intitulado: “POR QUE APRENDEMOS LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS? COM A PALAVRA, AS CRIANÇAS”., de Gabrilella Fraletti de Souza 

Rubbo, que, logo de início, aborda a importância em considerar o ensino de LEC pelo aspecto 

formativo e não apenas pelo discurso vinculado ao mundo adulto que diz respeito, sobretudo, 

aos benefícios em aprender uma LE relacionados ao mercado de trabalho. A pesquisadora 

considera importante saber qual é a opinião das crianças sobre essa proposta. O que elas têm a 

dizer sobre isso. Para responder a essas questões, Rubbo (2016) analisa o discurso desses 

pequenos atores sobre o ensino-aprendizado de LEC, sob uma perspectiva bakhtiniana. O 

objetivo, segundo a pesquisadora, é contribuir revisando as metodologias e materiais 

produzidos para o ensino desta modalidade, assim como propor uma reflexão acerca das 

políticas públicas concernentes. Para este fim, o corpus da análise da pesquisa é composto 

pelos enunciados de 80 crianças na faixa etária de 8 a 9 anos, matriculadas em 4 escolas 

municipais de Curitiba que ofertam, em seu currículo, inglês, francês, espanhol e alemão.  

 A pesquisa nos mostra o quão importante é considerar a fala das crianças neste 

âmbito, uma vez que, segundo a pesquisadora, elas indicam que suas concepções sobre o 

ensino de LEC estão marcadas pela presença de uma palavra autoritária que as faz reiterar 

ideias sobre a função meramente utilitária desse aprendizado. Entretanto, conforme o diálogo 

se desenvolve, a pesquisadora percebe, através dos relatos destes alunos, o reconhecimento 

deste aprendizado para fatores mais amplos de sua formação.  Ao ensinar língua francesa para 

as crianças, Rubbo (2016, p. 10) percebia que, para muitas delas, isto simbolizava a entrada 

em outro universo, com outros sentidos e signos, outras maneiras de se comportar, outros 

códigos. A pesquisadora também admira como este processo se dá de forma quase 

automática, sem que, para isso, seja necessário a presença de um adulto que lhes explique que 

“linguagem e identidade são duas faces da mesma moeda” (RUBBO, 2016, p. 10).  

 Quanto à formação para esta modalidade, Rubbo (2016, p. 38) afirma que “há no país 

uma falta generalizada de profissionais aptos a trabalhar com esta faixa etária, uma vez que a 

grande maioria dos cursos de Letras não abarca em seus currículos de licenciatura disciplinas 

específicas para o ensino de LE para crianças”. Discussão a que nos destinaremos em outro 

capítulo.  
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  A revisão aqui proposta nos aponta que são vários os trabalhos que tratam da 

carência e da importância da formação para o professor de LEC e, consequentemente, da 

relevância desse ensino.  A ideia central de alguns desses trabalhos é promover uma reflexão 

sobre a urgência da formação de professores de Letras atuantes no ensino fundamental, além 

de propor aos Cursos de Letras o oferecimento de disciplinas didático-pedagógicas para o 

desenvolvimento das crianças envolvidas e do ensino de LEC no País. Estas pesquisas 

também explicitam os letramentos desenvolvidos pelos professores de LEC e as práticas 

pedagógicas desenvolvidas com os alunos dos anos iniciais. Ademais, esses trabalhos 

apresentam o propósito de investigar o perfil e as competências desse profissional; como se dá 

o processo de ensino-aprendizagem de LEC, e as práticas e abordagens utilizadas pelo 

professor atuante nessa área (RAMPIM, 2010; SILVA, 2013). 

 É importante dizer que, além dessas ponderações, os pesquisadores acima 

mencionados apontam que a formação desses professores precisa abranger conceitos que 

tratam do nível e da faixa etária dos aprendizes com os quais vão atuar, não esquecendo que a 

continuidade da formação desse profissional é imprescindível. Quanto ao ensino-aprendizado 

de LEC, atentam para o fato de que essa modalidade encontra-se consolidada nos currículos 

das escolas particulares de ensino e que, embora em caráter facultativo, se encontra(vam) em 

expansão no setor público. 

Já de acordo com Piato (2015), a falta de um nível suficiente de proficiência de 

alguns professores de LEC, ou seja, a carência no domínio da língua-alvo, poderia 

comprometer o processo de ensino-aprendizagem dessa modalidade. A pesquisadora também 

aponta que, na maioria das vezes, o professor de LEC não teria obtido “uma preparação 

explicita e adequada para trabalhar com crianças na sua formação inicial, pois nas 

Universidades não há nem tradição nem disciplinas dedicadas a essa especialidade” (PIATO, 

2015, p. 19). Ela também menciona que o perfil de formação do professor de LEC deveria 

compreender, além das competências para ensinar línguas, a habilidade em identificar e 

reconhecer abordagens e métodos diversos, a gnose das distintas teorias de aprendizagem de 

línguas, a compreensão de como se dá o processo de aquisição de seus aprendizes, dentre 

outros atributos. 

 Pudemos observar que, para a maioria desses pesquisadores, o aprendizado de 

línguas estrangeiras é uma exigência para intervir na sociedade contemporânea. Diante de tal 

cenário, as crianças iniciam o processo de construção do conhecimento linguístico e cultural 

na LE cada vez mais cedo. (NEVES, 2013, p. 51). 
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 Diante dos trabalhos acima enumerados que tratam do ensino de LEC para o inglês, 

encontramos um que nos chamou bastante atenção e que propõe o ensino de espanhol através 

de canções. A pesquisadora Vanessa David Acosta, da Universidade Federal do Pampa, 

objetiva promover o ensino de espanhol através de canções para os anos iniciais do ensino 

fundamental na fronteira entre Jaguarão/BR e Rio Branco/UY. Em sua proposta, Acosta 

(2016) discute conceitos teóricos como a distinção entre a aquisição e aprendizagem e os 

conceitos de segunda língua, língua estrangeira e língua adicional, além de justificar que o 

trabalho com canções desperta a atenção dos aprendizes, fazendo com que se sintam parte do 

ambiente de estudo. Ela também lembra que os alunos estão fortemente inseridos no mundo 

tecnológico e que caso o professor não considere essa realidade, estará fadado a propor aulas 

cada vez mais cansativas e desestimulantes (ACOSTA, 2016, p. 51).  

 Em relação às pesquisas sobre o ensino de francês para crianças, temos o ensino 

bilíngue cuja proposta centra-se na oralidade, no trabalho com imagens, na relevância da 

escolha do suporte adequado para tal empreendimento e na delimitação de objetivos didático- 

pedagógicos claros e previamente fixados. Nesta proposta, o professor de francês e o 

professor na língua materna – doravante LM -  se articulavam em diversos momentos no 

trabalho de sala de aula. A esse trabalho coordenado e em igualdade de status, Kuyumjiam 

(2014) chamou de prática bilíngue dos professores.  

 Ainda sobre o ensino de francês para crianças, a partir do conceito de mediação 

sustentado por Vigotski (1998), Pinto (2015) propõe a interveniência de um fantoche no 

processo de apropriação do francês e a contribuição que atividades didáticas desenvolvidas a 

partir de várias linguagens trariam para o desenvolvimento das crianças ao estimular as 

múltiplas inteligências (GARDNER, 1994). 

 Recentemente, duas pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense, Rocha 

(2016) e Souza (2018), trataram da política-linguística e do ensino de francês na cidade de 

Niterói. Dentre outras proposições, elas abordaram a importância do plurilinguísmo para 

trocas culturais em todo o mundo, mencionaram o percurso histórico do ensino de LE no 

Brasil, corroborando a concepção de que o acesso às línguas sempre foi um privilégio das 

classes socioeconômicas favorecidas do país. 

   Considerando essa carência no ensino público, o trabalho de Rocha (2016) nos 

apresenta dois projetos para o ensino de línguas: o primeiro, tratando do ensino bilíngue e 

intercultural para adolescente do ensino médio e o segundo, mais próximo de nossa proposta, 

aludindo à promoção do ensino de LEC para os primeiros anos do ensino fundamental. 

Segundo a autora, sua pesquisa aponta para duas problemáticas ao longo da implementação 
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desses projetos: a violências nas escolas e a formação docente, tema igualmente abordado por 

alguns dos pesquisadores acima mencionados. 

 Tendo como aporte a Constituição de 1988 e seu impacto sobre a gestão das Políticas 

Linguísticas Públicas (PLP), outra importante pesquisa nos chama a atenção. O trabalho 

propõe, além do delineamento da relação conceitual entre Políticas Públicas e Políticas 

Linguísticas, a análise das Políticas Públicas implementadas pelo governo e elaboradas por 

diferentes atores sociais. A pesquisa também propõe a verificação, em documentos 

legislativos educacionais nas esferas federais, estaduais e municipais, do impacto da 

desconcentração política pós-1988. Souza (2018) observa: 

 
que medidas impositivas em âmbito federal têm desconsiderado ações linguísticas já 

existentes a nível local, causando contradições e conflitos entre as Políticas 

Linguísticas Públicas Educativas (PLPE) geridas pelas diferentes esferas 

governamentais. A falta de diálogo entre os diferentes entes federativos e o paradoxo 

encontrado na gestão de PLPE municipais evidenciam a necessidade de um 

planejamento que atenda às necessidades impostas pela grande diversidade 

linguística existente no país (SOUZA, 2018).  

 

 

 Ainda segundo Souza (2018, p.17), as políticas de língua têm suas práticas 

perpetuadas através das manifestações de poder do governo (textos oficiais e jurídicos, leis) 

ao alcançarem o setor educacional público. Entretanto, a autora sublinha que, para que os 

objetivos de uma política linguística sejam atingidos, é fundamental considerar sua 

interlocução com as outras políticas em vigência, seu grau de pertinência e eficácia. 

 É importante salientar que o conceito de políticas públicas está atrelado à ideia de 

exclusividade das ações governamentais, desconsiderando outros atores sociais implicados na 

criação e efetivação de outras políticas, inclusive das políticas linguísticas (SOUSA, 

PEREIRA, p.174, 2016).  

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

A Educação qualquer que seja ela, é sempre uma 

teoria do conhecimento posta em prática. 

(Paulo Freire) 
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3.1 Políticas linguísticas 

 

Este capítulo, intitulado fundamentação teórica, foi formulado de modo a definir e 

elucidar os conceitos teóricos de base que serão utilizados nesse trabalho. À vista disso, 

propomos aqui uma análise à luz dos conceitos presentes dentro da esfera da Política 

Linguística, abrangendo diversas áreas de estudo.  

O cenário do ensino de LEC nas escolas do município niteroiense compõe-se, em sua 

grande maioria, de alunos provenientes de regiões socioeconomicamente desfavorecidas, 

cujas condições para o desenvolvimento da LE são, geralmente, muito precárias.  

Para Rajagopalan (2003, p.44 e 51), o social é tido como uma característica 

fundamental do homem, a sua própria natureza. A linguagem pertence à comunidade, e não 

apenas a indivíduos de forma isolada e independente, pois a linguagem é uma atividade 

humana, a qual integram indivíduos e suas relações sociais, seus direitos e obrigações, seus 

anseios e interesses que se modificam conforme o momento histórico em que se encontram.  

 O especialista inglês, Basil Bernstein, inclina-se ao tratamento das diferenças sociais e 

minorias desfavorecidas (MARCUSCHI,1975, p.14). O autor, que havia publicado sua 

primeira investigação em 1958, passa a ser reconhecido por comentários de seus trabalhos nos 

EUA no ano de 1964, pois seu trabalho sobre as diferenças sociais entre minorias étnicas 

desfavorecidas se destaca naquele país. Na Inglaterra, com sua sociedade estratificada, 

preponderou a tendência voltada para as questões sociais e linguísticas relacionadas à família, 

à educação e aos distúrbios psíquicos.   

Basil Bernstein levará em consideração a condição sociológica do falante e as 

produções linguísticas reais. Nos chama atenção, igualmente, sua constatação de que as 

crianças da classe operária indicam uma taxa de fracasso escolar muito maior do que as 

crianças pertencentes às classes mais abastadas. A partir dessa observação e analisando a 

produção linguística das crianças, ele define dois códigos: o restrito, característico das 

crianças dos meios sociais desfavorecidos, e o elaborado, dominado pelas crianças das classes 

favorecidas que igualmente dominam o código restrito (BERNSTEIN apud CALVET, 2002). 

Sua teoria do déficit linguístico destaca que o êxito das classes dominantes pode estar 

relacionado ao domínio que esse grupo tem dos instrumentos de expressão simbólica 

utilizados na sociedade. De forma inversa, as camadas mais desfavorecidas da população 

padeceriam de uma desvantagem linguística, deficiência vinculada a uma concepção 

particular de um déficit cultural global (KLINKENBERG, 2001). Nessa teoria a desvantagem 

social e a desvantagem linguística estabelecem uma relação em círculo. Segundo Klinkenberg 
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(2001, p. 12-13), uma situação social desfavorecida só dá acesso a uma categoria de 

competência expressiva, o “código restrito”. O déficit expressivo obstruiria toda a 

possibilidade de promoção social. Assim, o controle dos instrumentos simbólicos em uso no 

grupo permitiria o acesso aos privilégios sociais, tornando extremamente importante o 

domínio do código elaborado, a variedade mais padronizada da língua.  

Aos olhos dos linguistas, as escolhas sobre as diferentes variedades seriam 

teoricamente livres e iguais, mas na prática não são nem iguais nem livres, elas são 

determinadas socialmente, e dessa maneira determinam a estratificação social. Para Labov 

(1972), não é sempre que as formas mais prestigiadas da língua alcançam determinados 

seguimentos da sociedade, para o autor: 

 

Uma vez reconhecido que o quadro social da mudança linguística é uma sociedade 

hierarquizada, estratificada, é preciso reconhecer que nem todas as formas de 

prestígio se disseminam pela comunidade e nem toda mudança vinda de cima tem 

sucesso. (LABOV, 1972, p. 359) 

 

 

O problema das diferenças de classe social no uso da linguagem despertou igualmente 

a atenção de Fries (1940 apud ROBINSON 1972, p.146). O autor pôs-se a descrever as 

diferenças gramaticais entre cartas escritas por profissionais liberais e as escritas pelos 

correspondentes que pertenciam às classes inferiores. Schatzman e Strauss (1955 apud 

ROBINSON 1972, p.146), por exemplo, previram muitos traços semânticos e pragmáticos da 

fala peculiar da classe trabalhadora inferior, mais tarde apontados por Bernstein, na análise 

que desenvolveram sobre os relatos de vários entrevistados acerca de um tornado de Arkansas 

(ROBINSON, 1972). 

Quanto à noção de código restrito versus a ideologia hegemônica da língua padrão, 

Bagno e Lagares ( 2011, p.172) dizem que:     

  
Para essa ideologia hegemônica da língua nacional, a minorização seria também 

naturalizada como uma carência estrutural de determinadas línguas, de maneira que 

seria impossível para seus falantes transformar a posição social que elas ocupam.  

[...] As tentativas de construção e elaboração de uma língua nesse contexto são 

percebidas como uma aberração que viria tirar o falante minoritário de seu “estado 

natural” pré-normativo. Invariavelmente, aqueles que são contrários a essa 

intervenção política sublinham a artificiosidade da norma construída, percebida 

sempre, seja qual for a distância da proposta a respeito das falas reais, como algo 

inventado e arbitrário. (BAGNO, LAGARES, 2011, p172) 

 

 

 Bagno e Lagares (2011,p.170) ainda sublinham que esta condição comunicativa entre 

a comunidade minorizada e o resto da humanidade passa inevitavelmente através da língua 
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hegemônica, manifestando-se, por exemplo, no bilinguismo unilateral dos falantes 

minorizados3. 

 Diante dessas constatações, nos parece axiomático o fato de essa relação de poder 

apontar para a vulnerabilidade das minorias em detrimento dos grupos privilegiados por sua 

condição socioeconômica. Por conta dessa condição, por exemplo, o falante minoritário é 

submetido à violência simbólica imposta pela língua legítima, à prescrição normativa da 

língua hegemônica, muitas vezes inatingível (BOURDIEU, 1996 apud BAGNO, LAGARES 

2011, p.172-173).   

A tese de Bernstein é que tanto a aprendizagem  quanto a socialização são marcados 

pelas condições familiares em que as crianças são criadas, e que, dentre outras coisas, esta 

estrutura social determinaria os comportamentos linguísticos (CALVET, 2002),  outrossim, as 

oportunidades plurilíngues4. 

Um olhar mais cuidadoso para a realidade linguística das escolas públicas e cursos 

privados de ensino de línguas estrangeiras em nosso país, incluindo, obviamente, as escolas 

do município de Niterói, nos lembra que falar ou aprender uma língua estrangeira vai muito 

além da questão mercadológica, da necessidade de se obter um produto, um diploma ou um 

atestado de proficiência para a obtenção de uma melhor qualificação visando uma melhor 

oportunidade no mercado de trabalho. O fomento à cultura, à formação do cidadão, ao 

desenvolvimento humano, também propagados pelo ensino de línguas estrangeiras, é 

imprescindível.  

No Brasil, ao contrário da França, o sistema público de ensino não é tão democrático. 

Essa dinâmica também nos mostra que aqui, essa desigualdade se mostra nos habitus5 dos 

                                                           
3 Utilizamos aqui o termo minorizado para fazer referência às variedades linguísticas afetadas pela “condição 

minoritária”. (LAGARES, 2011). 

 
4 Entendemos por oportunidade plurilíngue, as situações em que o indivíduo, independente da classe social a 

qual pertence, tenha acesso às diversas situações de comunicação ou aprendizado de/em língua estrangeira, 

inclusive e sobretudo nas instituições públicas de educação. 

 
5  "Uma das funções principais da noção de habitus consiste em descartar dois erros complementares cujo 

princípio é a visão escolástica: de um lado, o mecanismo segundo o qual a ação constitui o efeito mecânico da 

coerção de causas externas; de outro, o finalismo segundo o qual, sobretudo por conta da teoria da ação racional, 

o agente atua de maneira livre, consciente e, como dizem alguns utilitaristas, with full understanding, sendo a 

ação o produto de um cálculo das chances e dos ganhos. Contra ambas as teorias, convém ressaltar que os 

agentes sociais são dotados de habitus, inscritos nos corpos pelas experiências passadas: tais sistemas de 

esquemas de percepção, apreciação e ação permitem tanto operar atos de conhecimento prático, fundados no 

mapeamento e no reconhecimento de estímulos condicionais e convencionais a que os agentes estão dispostos a 

reagir, como também engendrar, sem posição explícita de finalidades nem cálculo racional de meios, estratégias 

adaptadas e incessantemente renovadas, situadas porém nos limites das constrições estruturais de que são o 

produto e que as definem." (BOURDIEU, 2001, p.169). 
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alunos e de seus pais, visto que, em famílias mais abastadas, pais e filhos falam outras línguas 

estrangeiras, se expressam utilizando formas mais privilegiadas de sua língua materna. 

Crianças leem, cantam em inglês, espanhol, francês e alemão porque seus pais falam esses 

idiomas. Portanto, a situação social do indivíduo teria influência em seu desempenho 

linguístico, de acordo com Marcuschi (1975): 

 
Por tudo isto não se pode afirmar com a mesma segurança com que até aqui fora 

feito, que a performance linguística de uma pessoa é um dom natural e independente 

do meio, ou só depende do quociente de inteligência. Entre os especialistas, já é 

ponto pacífico que a atividade linguística individual se acha em íntima relação com 

a situação social do indivíduo e as condições ou meio em que este realiza suas 

experiências. (MARCUSCHI,1975, p.12) 

 

 

Desta forma, olhando mais atentamente para a sociedade, reconhecemos, dentre outras 

forças, aquelas inerentes à política e seus desdobramentos, os jogos de poder, as ideologias, a 

forma, o status, etc.   

A ação política que intencionamos desencadear nessa pesquisa é o chamado à 

valorização e à manutenção do projeto plurilíngue para crianças nas escolas do município de 

Niterói. Para tal, recorreremos aos principais conceitos presentes nos estudos sobre Políticas 

Linguísticas.  

Enquanto disciplina, a política linguística está associada à gestão do plurilinguismo, 

situação muito recorrente a partir dos anos de 1950, quando intervenções dessas políticas 

propunham mudanças no status e na forma das línguas, alterando o estatuto de diversas 

comunidades linguísticas, como aconteceu no processo de descolonização de países africanos 

e asiáticos, entre outros, na tentativa de lhes promover a cidadania.  

Compartilhamos o conceito de Política Linguística de Calvet (2007) uma vez que essa 

concepção associa-se à intervenção sobre situações que demandam decisões provenientes do 

binômio “política linguística e planejamento linguístico”. O primeiro conceito dedica-se às 

medidas institucionais visando implementar na sociedade mudanças linguísticas planejadas, 

in vivo ou in vitro e o segundo, isto é, o planejamento linguístico, colocá-las em prática: 

 
Chamaremos política linguística um conjunto de escolhas conscientes referentes às 

relações entre língua(s) e vida social, e planejamento linguístico a implementação 

prática de uma política linguística, em suma, a passagem ao ato (CALVET, 2002, 

p.133). 

 

 

A introdução do termo language planning se dá por Haugen (1959), através do estudo 

sobre a intervenção de certas regras ortográficas do norueguês, no intuito de construir uma 
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identidade nacional na Noruega. Em 1964, Bright, Labov, Gumperz e Hymes utilizam o 

mesmo termo para definir a sociolinguística dos anos 70 e 80 nos EUA, aplicando a 

“language planning” a diversas situações linguísticas. A Política Linguística6 também foi 

acusada de transplantar para os países africanos e para outras regiões do mundo um modelo 

ocidental de estado-nação (SILVA, 2013), segundo o qual os cidadãos de um país têm de se 

unir ao redor de uma língua comum.  

Ao declarar que a diversidade linguística representa um “problema” para o 

aperfeiçoamento das comunidades humanas, a Política Linguística estaria validando 

cientificamente a ideologia monolíngue. A argumentação dos críticos consistia no fato de que 

a diversidade não representava um problema e que as minorias têm o direito de usar e 

preservar suas línguas sem sofrer para isso qualquer forma de constrangimento, como 

podemos observar na afirmação a seguir: 

 
[t]odavia, a teoria de planejamento linguístico e a pesquisa teoricamente 

fundamentada no planejamento linguístico podem ter outros objetivos. Ambas 

podem ser relevantes tanto para projetos hegemônicos e proto-hegemônicos quanto 

para iniciativas anti-hegemônicas. [...] A ocidentalização e a modernização 

continuarão a gerar problemas e satisfações para a maior parte da humanidade 

(FISHMAN, 1994 apud SILVA, 2013, p. 298).  

 

 

Em uma entrevista à revista Revel, Spolsky (2016) reforça que a política linguística 

surgiu com o trabalho dos linguistas que pretendiam assistir os Estados recém-independentes 

depois da Segunda Guerra Mundial, ao passo que propunham diversos planos para a 

resolução dos problemas linguísticos dos países em desenvolvimento. No entanto, nem os 

planos econômicos nem os planos linguísticos pareciam surtir efeito, pois, em diversos países 

da África, os falantes continuavam a usar as línguas do colonizador, que deveriam ser 

substituídas pelo desenvolvimento das línguas nativas, como previam alguns linguistas. 

Ademais, Spolsky (2016, p.373) cita três objetos inter-relacionados porém 

independentes que integram a política linguística: I) As práticas linguísticas dos membros da 

comunidade; II) As crenças desses membros sobre a língua; III) Os esforços para mudar as 

crenças e práticas existentes. O linguista também sublinha a correlação entre Política 

Linguística e a Sociolinguística Aplicada, em que muitas atividades são voltadas para a área 

da Educação.  

                                                           
6 A política, aqui apontada, refere-se ao nascimento do conceito de política linguística e seu campo de aplicação, 

desenvolvida, inicialmente, por Einar Haugen. “ A política linguística parece ter nascido como resposta aos 

problemas dos países em “via de desenvolvimento” ou das minorias linguísticas”. (CALVET, 2007, p.18-19). 
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Tendo em vista a relevância dos instrumentos de intervenção política sobre as línguas 

para a nossa pesquisa, visto que analisaremos as ações institucionais efetivadas, seguidas de 

sua execução na implantação do projeto de ensino de LEC no município de Niterói, achamos 

importante ponderar alguns conceitos apresentados em Calvet (1996):  

a) O equipamento das línguas (a escrita, o léxico e a padronização); b) as intervenções in vivo 

que derivam das práticas sociais, ou seja, as práticas cotidianas dos falantes da língua; c) as 

intervenções in vitro, aquelas realizadas nos escritórios dos que elaboram a política, nos 

gabinetes governamentais e educacionais, ou seja, da política linguística com autoridade. 

Abordagem em que a manifestação do poder se apresenta nas ações em que linguistas ou 

homens políticos analisam as situações e as línguas, as descrevem, estudam hipóteses sobre o 

futuro das situações linguísticas, fazem as escolhas e as aplicam.    

 Entretanto, para que a política linguística ou as políticas tenham sucesso e passem 

para a planificação, elas deveriam voltar-se às crenças da população, para que esta se sinta 

estimulada a cumpri-las, diferente do que geralmente acontece com a gestão in vitro, quando 

as demandas são esquecidas, sem que haja o planejamento e a estrutura adequada para sua 

implementação.   

   Para (Calvet, 2007), 

 
[...] os instrumentos de planejamento linguístico aparecem portanto como a tentativa 

de adaptação e de utilização in vitro de fenômenos que sempre se manifestaram in 

vivo. E a política linguística vê-se então diante, ao mesmo tempo, dos problemas de 

coerência entre os objetivos do poder e as soluções intuitivas que são 

frequentemente postas em prática pelo povo, bem como do problema de certo 

controle democrático, a fim de não deixar os “decididores” fazerem o que bem 

entendam (CALVET, 2007). 

 

  

  Nesta pesquisa, na elaboração das questões que compuseram as entrevistas para os 

atores que tomaram as decisões políticas linguísticas para a projeto de ensino de línguas em 

Niterói, aspiramos saber, dentre outras coisas, se houve a análise das situações das escolas e, 

consequentemente, o interesse de suas direções e comunidades para receber o ensino de LEC. 

Da mesma maneira, se os profissionais envolvidos estavam devidamente formados para tal 

empreendimento, e se, de fato, houve a participação e consulta de especialistas e da 

comunidade no planejamento do projeto em questão. Ou seja, visamos saber se a intervenção 

política para o empreendimento foi com efeito, in vivo ou in vitro.  

Diante dessas indagações, compartilhamos igualmente a concepção de Calvet (1999) 

segundo a qual nenhuma concepção in vitro é possível sem uma compreensão detalhada das 

práticas e movimentos tendenciais in vivo. Portanto, nos parece mais plausível responder a 
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essas perguntas posteriormente, à medida que formos analisando mais detalhadamente os 

dados obtidos pelas entrevistas realizadas com os responsáveis pela política linguística, os 

gestores e os professores que integraram o projeto em Niterói. 

Para Chaudenson (1996), a distinção dos setores e dos modos de intervenção sobre as 

situações linguísticas é mais útil e mais importante que a disputa sobre as nomenclaturas que 

lhes atribuem. 

O autor propõe uma reflexão a despeito da lógica que se encaminha para uma política 

e um planejamento linguísticos, anunciando que se pode igualmente fazer política sem 

planejamento, planejamento sem política e até mesmo a opção em que ambas inexistem. 

Conquanto, a primeira, aparentemente configurando-se como a situação mais normal, 

considerando as definições elencadas logo acima, não é de longe a mais comum.      

Logo, partindo do pressuposto de que nem toda política é devidamente assistida por 

um planejamento linguístico, a política linguística  ideal corresponde ao  caso em que se 

estabelece o esquema em sua íntegra: a política com planejamento, processo cuja articulação 

da estrutura entre os participantes na elaboração da política e a sociedade estaria manifesto, o 

que não acontece em contextos nos quais a sociedade não é consultada no processo de 

elaboração de políticas, configurando desta forma um outro quadro definido pelo autor, a 

política sem planejamento, ocorrendo somente uma tomada de decisão in vitro, sem o 

planejamento e a aplicação apropriada. 

Por conseguinte, a política linguística aventa problemas de controle democrático e do 

“diálogo” entre a análise das situações realizada pelas instâncias de poder e a análise feita 

pelo povo e sua valorosa intuição (CALVET, 2007). 

É importante ressaltar que as políticas linguísticas são uma vertente das políticas 

públicas e que as duas perspectivas teóricas reúnem conceitos provenientes de esferas 

multidisciplinares de pesquisa (SOUZA, PEREIRA, 2016). Elas estão sempre associadas a 

uma atividade permanente do homem e adaptadas à sua época, aos interesses econômicos e 

culturais, geopolíticos, todos ligados a um momento histórico específico. São concebidas por 

instituições que intervêm na sociedade, como os governos, os Estados, as empresas, as ONGs 

e associações, as igrejas e até as famílias (OLIVEIRA, 2016). 

Olhar para a língua e para as línguas através de uma perspectiva política, considerando 

que as línguas não são fenômenos da natureza, mas intensamente moldadas pelas experiências 

humanas, frequentemente sujeita a intervenções de todo o tipo, é essencial. Ao observar as 

experiências anteriores e em curso, pretende-se ajudar a elaborar o futuro, expresso também 
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nas políticas públicas, em direção à inclusão cidadã. A valorização da democracia e a luta por 

menos desigualdade em diversos sentidos, inclusive aquela voltada às comunidades 

linguísticas, também caracterizam essas políticas. Logo, o linguista é também chamado a 

contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa.  

Neste sentido, uma outra abordagem pretende aplicar-se à política linguística de forma 

mais ampla, considerando questões políticas mais gerais, compreendendo, dentre outras 

coisas, o problema da minoria, a saber, a glotopolítica. 

A glotopolítica seria a perspectiva de estudo que se manifesta como abordagem 

integral da política linguística. O termo, glotopolítica, apesar de ter sido usado pela 

sociolinguística moderna em suas primeiras pesquisas concebidas nos EUA na década de 50, 

teve uma sorte desigual nos estudos da área.  

  Ainda que o próprio Haugen tenha usado o termo “glotopolítica’ em seu ensaio sobre 

a ecologia das línguas em 1971, com a finalidade de se referir fundamentalmente aos aspectos 

voltados para o “status” institucional dos idiomas, esse conceito se difundirá mais 

amplamente na sociolinguística europeia, preferencialmente por autores franceses de origem 

periférica” no intuito de, segundo Herrero Valério (2003), fazer referência a uma abordagem 

integral da política das línguas.  

Na revista Langages de 1986, em seu número dedicado à Glotopolítica, Guespin e 

Marcellesi defendem o uso deste neologismo que, segundo eles, designa “as diversas 

abordagens que uma sociedade faz da ação sobre a linguagem, tenha ela ou não consciência 

disso”. Os autores ainda afirmam que “glotopolítica é necessária para englobar todos os fatos 

de linguagem em que a ação da sociedade reveste a forma do político” (GUESPIN, 

MARCELLESI, 1986, p.5). 

Esse conceito neutralizaria, segundo os autores, a oposição estabelecida entre langue e 

parole, pois designa todas as formas de ação social sobre a linguagem, no tocante à legislação 

sobre o status das línguas, como também à repressão de alguns usos linguísticos ou a 

delimitação dos gêneros que podem constituir avaliação escolar. 

Guespin e Marcellesi (1986, p 15) ainda consideram que a glotopolítica  

 
dá conta de um eixo vertical ligando o fato normativo ou antinormativo 

aparentemente mais insignificante aos fatos mais salientes de política linguística. 

Cobre também um terreno horizontal, muito mais vasto por aquele coberto pela 

noção de política linguística, pois a inovação glotopolítica nem sempre é percebida 

como tal: toda decisão que modifica as relações sociais é, do ponto de vista do 

linguista, uma decisão glotopolítica. (GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p.15) 
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Por conseguinte, o eixo vertical enfoca a língua e suas questões normativas, já o eixo 

horizontal, trabalharia com uma perspectiva mais ampla, focando, por exemplo, questões de 

planificação, composição de Estados Nacionais, ascensão da classe C, a criação de uma 

fronteira, de blocos de países, política de distribuição de renda; todos esses fatos considerados 

como uma consequência glotopolítica, visto que envolvem questões políticas mais gerais. Ou 

seja, a intervenção sobre a língua é uma intervenção sobre a sociedade. 

 Guespin e Marcellesi também levam em consideração os agentes sociais que 

intervém na análise das práticas glotopolíticas, estudando as forças sociais e suas ações, 

consoante conceitos de análises oriundas do marxismo, da mesma forma como as instâncias 

em que se realizam as ações, sejam órgãos de governo, academias ou o próprio campo de 

estudos linguísticos. Por último, como ferramentas de análise, são usados parâmetros 

linguísticos e sociais, o que faz os autores apreciarem a glotopolítica como um braço da 

sociolinguística ou da linguística aplicada. 

 Os autores esclarecem que há duas finalidades para a utilização do termo 

glotopolítica: como evocação das práticas e para a designação da análise, sendo ao mesmo 

tempo uma prática social, pois as pessoas fariam glotopolítica sem o saber, fato ao qual 

ninguém escaparia, seja um cidadão ou um ministro de economia. Para Arnoux (1999), 

mesmo que se adote a perspectiva do pesquisador em vez da do técnico/aplicador de políticas 

linguísticas, é preciso ter a consciência do próprio papel político e do constante compromisso 

ideológico e ético desse modelo de pesquisa. 

 A despeito das importantes considerações sobre a glotopolítica, em nossa pesquisa 

priorizaremos a nomenclatura empregada por Calvet, dentro dos conceitos política e 

planejamento, visto que verificaremos notadamente as medidas institucionais tomadas, 

acompanhadas de sua aplicação na implantação do projeto de LEC em Niterói.   

 

3.2 Política linguística para o ensino de línguas  

 

 Estudos sobre linguística aplicada e ensino de língua vêm mostrando como 

professores de ensino fundamental e médio constituem e repassam os conhecimentos acerca 

dos avanços nos estudos de linguagem e como esses procedimentos têm causado discussões.  

 A transferência desses conhecimentos (da abordagem acadêmica para a sala de aula) 

requer uma observação constante e precisa, uma vez que, quando não tratadas devidamente 

nas situações específicas, podem gerar desentendimentos e ter consequências negativas 

(CORREA, 2009).  
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 Ao iniciarem seus estudos nos cursos de Licenciatura em Letras, os acadêmicos, 

conforme Correa (2009), se surpreendem ao melhor conhecer o currículo, ler os primeiros 

textos, discutir os conteúdos, pois percebem que a proposta de formação docente de língua 

portuguesa e estrangeira vem se desenvolvendo em condições bastante diversas do que está no 

imaginário deles.  

 Outrossim, em consonância com as declarações realizadas através das entrevistas 

para a presente pesquisa, os professores que integraram o projeto de ensino de LEC em 

Niterói, ao iniciarem suas atividades práticas em campo, percebem que o arcabouço teórico 

oferecido pela Universidade não atende à realidade que encontram em sala de aula, gerando 

consequências nocivas, tanto para o profissional, quanto para os alunos.  

Segundo um parecer do CNE/CEB7 (Resolução CNE/CEB 7/2010), é assegurado ao 

profissional de Letras, professor habilitado na língua ensinada, ministrar aulas em LE nos 

anos iniciais, e não o professor regente (formado em Pedagogia) mas que sabe inglês, 

espanhol ou francês.  À vista disso, compreende-se o porquê de algumas políticas linguísticas 

implícitas não terem reflexo, ainda hoje, nos cursos de graduação. Até 2010, não havia 

nenhuma orientação de quem ministraria as aulas em LE nas escolas, e isso reflete no 

currículo, nas Universidades. Ou seja, o que não consta nos documentos revela o modelo de 

política linguística implementada pelo governo. O não posicionamento da LDB sobre o 

ensino de LEC, por exemplo, aponta para a crença de que não seria importante ensinar língua 

estrangeira para crianças dessa faixa etária. Reformulados os currículos e a ementa de PPE8 

das línguas estrangeiras na UFF , os anos iniciais já são parcialmente contemplados, diferente 

do que acontecia antes do parecer do CNE. 

No entanto, sabendo que os cursos de licenciatura ainda não são concebidos para os 

anos iniciais do Fundamental, considerando os fatos acima elencados, projetos da 

Universidade Federal Fluminense, como o PIBID9 e o Primeiras Vivências10, preocupam-se 

em preparar os estudantes para a realidade em sala de aula, inclusive propiciando ao professor 

estagiário vivenciar a realidade do ensino de LEC nas escolas do município niteroiense.11 O 

PIBID, programa que destina-se a aproximação entre Universidade e Escola e prática 

pedagógica, oferece a pesquisadores e alunos de licenciatura (também em língua estrangeira) 

a oportunidade de vivenciar, observar, refletir,  e inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos por 

                                                           
7 Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 
8 Pesquisa e Prática de Ensino. 
9 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (www.capes.gov.br) 
10 O extinto “Primeiras Vivências” foi um projeto institucional vinculado ao curso de Letras da UFF. 
11 Em Niterói somente o PIBID de espanhol atendia aos anos iniciais. 
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professores no quotidiano das escolas públicas de educação básica. O licenciando inicia suas 

atividades no ambiente escolar ainda na primeira metade do curso e é acompanhado por um 

docente oriundo de uma instituição superior que participa do programa e por um professor da 

escola com experiência na área de ensino do licenciando. É importante ressaltar que o 

programa concede bolsas ao aluno participante do projeto.  

Do mesmo modo que o PIBID na UFF, o projeto Primeiras Vivências procurava 

aproximar o aluno de licenciatura à realidade das escolas, apesar de serem programas 

distintos. Ambos os projetos têm a mesma finalidade das PPE, que na reformulação 

curricular, preveem os anos iniciais na ementa; sendo o PIBID um projeto da CAPES e o 

extinto Primeiras Vivências uma política implementada pela Universidade Federal 

Fluminense. É interessante sublinhar que, na UFF, o PIBID de francês nunca esteve nos anos 

iniciais, atendendo apenas às escolas estaduais. No entanto, o COLUNI12, projeto igualmente 

implementado pela UFF, dedica-se, também, ao ensino em língua francesa para os anos 

iniciais. O site do Colégio13 informa que o projeto surgiu de um convênio da UFF, assinado 

em 2006, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o site, o COLUNI 

destina-se ao atendimento da demanda referente à Educação Infantil e Educação Básica na 

UFF, possibilitando ao licenciando a vivência da prática de ensino por meio de projetos de 

iniciação à docência e estágios supervisionados. 

 Diante de todo esse panorama, é mister a reflexão e a retomada da discussão sobre a 

congruência entre as propostas dos textos debatidos, a prática pedagógica, e os pontos de vista 

gerados pelos acadêmicos. 

 
Infelizmente, o que tem se observado é que currículos atomizados, excessivamente 

teóricos e distanciados da realidade não têm atendido às necessidades dos futuros 

professores, desencadeando, assim, uma série de frustrações e inseguranças naqueles 

que precisam enfrentar o enorme desafio de situações concretas em sala de aula 

(VOLPI, 2008, p 138) 

 

Dissemos antes que a Linguística Aplicada vem se inclinando sobre as implicações 

políticas do ensino-aprendizagem de línguas e sobre as dificuldades e as dinâmicas inerentes 

às suas esferas de uso. Discute-se, desta forma, como se dão os conflitos sociais e políticos 

nas práticas linguísticas (MOITA LOPES, 2006) ou as determinações políticas que fixam que 

língua(s) estrangeira(s) deve(m) ser ensinada(s) no fundamental e ensino médio, que papel 

elas, as línguas, devem cumprir no currículo escolar e na educação linguística dos cidadãos ou 

                                                           
12 Colégio Universitário Geraldo Reis 
13 www.coluni.uff.br 
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que modelo de língua (materna ou estrangeira) deve estar orientando o ensino, além da melhor 

abordagem para a diversidade linguística em sala de aula ( SAVEDRA, LAGARES 2012).  

Ante a sociedade pluricultural e plurilíngue em que atuamos, é primordial a garantia 

da formação do aluno enquanto cidadão através da promoção do ensino de LE na escola 

básica (ROCHA, 2015). A escola promove a ascensão social também pelo ensino de língua. 

A carta do I ENPLE14 (ESPÍRITO SANTO, 2009, p.30) declara igualmente que todo 

brasileiro tem direito à plena cidadania, a qual, em um mundo globalizado e poliglota como o 

de hoje, inclui a aprendizagem de LE, propondo um plano que assegure ao aluno o seu acesso. 

Para Rajagopalan: 

 
O que ainda precisa ser feito é encorajar as partes envolvidas no sentido de refletir 

sobre essas questões de um ponto de vista político. Ou seja, o ensino/aprendizagem 

de língua não pode ser discutido apenas do ponto de vista linguístico ou da 

perspectiva das teorias de aprendizagem. Ou ainda, sob o prisma de gosto pessoal ou 

pendor acadêmico. Essas questões também dizem respeito à cidadania 

(RAJAGOPALAN, 2008, p17).  

 

 

Visto que com base na LDB, Lei N°13.415, de 16 de fevereiro de 2017, não há 

previsão de ensino de LEC, que, consequentemente, também não há políticas linguísticas e 

educacionais que tratam desta modalidade de ensino e que essas práticas pedagógicas, 

sobretudo nas escolas públicas do país, demonstram uma certa incipiência, é premente que 

essas questões sejam amplamente discutidas entre os indivíduos diretamente envolvidos. A 

garantia do direito da criança (estudante) à cidadania passa obrigatoriamente pela necessidade 

que a sociedade tem de intervir nas políticas como um todo, sobretudo, neste caso específico, 

nas políticas linguísticas e planejamentos voltados para o ensino de línguas estrangeiras para 

crianças.  

 

3.3 O ensino de língua estrangeira para crianças (LEC)   

 

 Em razão de vivermos em um mundo globalizado, os destinos dos povos que 

habitam o planeta se encontram progressivamente mais interligados e conectados uns nos 

                                                           
14 1° Encontro Nacional de Políticas de Ensino de Línguas promovido em novembro de 1996 pela Associação de 

Linguística Aplicada – ALAB. Ao final do evento, foi apresentado um plano emergencial para o ensino de 

línguas estrangeiras no país, pela Carta de Florianópolis, que em sua primeira afirmação, salienta que “todo 

brasileiro tem direito à plena cidadania, a qual, no mundo globalizado e poliglota de hoje, inclui o aprendizado 

de línguas estrangeiras”. O documento ainda propões que “seja elaborado um plano emergencial de ação para 

garantir ao aluno o acesso ao estudo de línguas estrangeiras, proporcionado através de um ensino eficiente”, 

além de defender que a aprendizagem de línguas faz parte da formação integral do aluno e que não visa a 

objetivos instrumentais. http://www.helb.org.br/index.php/linha-do-tempo/1041-1996/68-i-enple  
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outros – evento chamado “transnacionalização” da nossa vida econômica e cultural (ROBINS, 

1997 apud RAJAGOPALAN, 2003, p. 57). O outro lado dessa história chama-se 

“desterritorialização” das pessoas –  que, alicerçadas em suas práticas identitárias e atuantes 

no mundo, tornam-se cada vez mais cidadãs dele. 

 Dessa maneira, um grande propósito conferido ao ensino de línguas estrangeiras é a 

formação de indivíduos aptos a relacionar-se com pessoas de outras culturas e formas de agir 

e pensar, transformando-se em cidadão do mundo (RAJAGOPALAN, 2003). 

 Personalidade extremamente importante para a compreensão do humanismo e de 

grande relevância para o ensino infantil, Erasmo de Roterdam figura como um dos grandes 

revolucionários da educação que, até hoje, tem influência no modo de como são conduzidas, 

por exemplo, as diretrizes pedagógicas voltadas para o ensino de LEC em todo o mundo, 

objetivando a formação do cidadão globalizado. Conforme Toledo (2014), Erasmo antecipou 

a concepção de educação infantil que só se formaria por volta do século XX. 

 Consideradas como um importante meio de inserção social, as LE também são 

veículos de acesso a diferentes culturas na sociedade contemporânea. Nas últimas décadas, 

evidencia-se um aumento significativo de crianças que aprendem uma nova língua no globo. 

Consequentemente, é crescente e mundial o interesse de estudiosos acerca do ensino de LEC 

no contexto das escolas regulares e também dos institutos de idiomas (Rocha, Silva, Tonelli, 

2010, p.30). 

No caso do Brasil, em muitas escolas municipais os alunos são inseridos em um 

contexto regular de ensino de LE e dependem fundamentalmente desse meio para sua 

exposição à língua estrangeira. Segundo Rocha, Silva e Tonelli (2010, p.30), em nosso país 

diversos especialistas da linguagem têm direcionado suas pesquisas para esse campo, o que 

evidencia seu fortalecimento no âmbito nacional. 

Acreditamos que os alunos de LEC têm a necessidade de aprender uma LE para agir 

neste mundo de forma crítica e, desta forma, capacitando-se a promover transformações. A 

escola deve preparar o aprendiz para se apropriar das formas sociais de fazer e dizer e, através 

do ensino de LE, levá-lo a atuar crítica e adequadamente em diversos âmbitos sociais, 

capacitando-o a transitar e agir por meio de diferentes gêneros discursivos (Rocha, 2010 apud 

Rocha, Silva, Tonelli, 2010, p. 31). Para este fim, o profissional de LE deve ser reflexivo e 

crítico, visto que ensinar não é uma atividade neutra. Para o ensino de LEC, a criticidade é 

extremamente importante a fim de garantir que os valores da cultura estrangeira, que integram 
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essa aprendizagem, sejam entendidos a partir de uma postura crítica, objetivando a formação 

do cidadão brasileiro, antes de tudo (LEFFA, 2008, p.37). 

Atualmente há uma forte tendência para que a aprendizagem se inicie cada vez mais 

cedo. No mais, acrescenta-se o visível aumento de professores e estudiosos que se dedicaram 

a buscar formas para garantir o sucesso de tal prática. 

Ainda segundo Brewster, Ellis & Girard (2002, apud Rocha, 2007), a pressão para a 

aprendizagem de LE ainda na infância nasce na pressuposição de que a criança reúne 

condições de aprendê-la de maneira mais fácil que o adulto. Para especialistas franceses de 

ensino precoce de línguas, “É importante que as crianças mais novas sejam ‘apresentadas’ à 

língua estrangeira. Quanto mais o aprendizado for precoce, melhor será para a criança” 

(GROUX; PORCHER, 1998) Tradução nossa.15 No entanto, para Puren (2014, p.1) “A 

afirmação de que a aprendizagem precoce de línguas fornece melhores resultados que a 

aprendizagem posterior, afirmada assim, não faz absolutamente nenhum sentido e, portanto, 

nem mesmo passível de ser considerada como (mais ou menos) verdadeira ou falsa.” 

(PUREN, 2014, p.1) Tradução nossa.16 

Christianne Rochebois declara que as línguas devem integrar uma base comum de 

competências que todo aprendiz deve adquirir no período de sua trajetória escolar. Ela ainda 

afirma que [...] “se a escola quer refletir as realidades nas quais as crianças deverão viver, ela 

deve propor a elas um encontro com outras línguas e culturas” (ROCHEBOIS,2013, p.288). 

A autora sublinha que o ensino de LE representa uma ferramenta de acesso ao mundo 

globalizado, e quem possui mais condições de se comunicar com outras culturas detém mais 

oportunidades de inserir-se no mercado de trabalho devido à associação com uma formação 

global, situação em que o aluno é levado a pensar, sentir, criar e agir, constituindo-se como 

sujeito de sua produção de conhecimento e desta forma, ampliando seu horizonte para 

conhecer mais e melhor sua própria cultura. 

Salientamos, portanto, a importância do contínuo estudo de fatores relacionados às 

melhores maneiras de se promover a aprendizagem de LEC, visando ao seu integral 

desenvolvimento, respeitando-se o local da cultura em todo o processo e a natureza da criança 

como aprendiz. Incluímos igualmente a necessidade de investigar as interações que 

                                                           
15 « Il est important d’ être confronté dès le plus jeune âge à la langue étrangère. Plus l’apprentissage sera 

précoce, mieux ce sera pour l’enfant ». Observação – Para todos os textos traduzidos, disporemos o original na 

língua de origem em nota de pé de página. Todas as citações em LE serão feitas por nós. 
16 « L’affirmation selon laquelle ‘um apprentissage précoce d’une langue donne de meilleurs résultats qu’un 

apprentissage plus tardif’ , énoncée ainsi, n’a strictement aucun sens et elle n'est de ce fait même pas 

susceptible d'être considérée comme (plus ou moins) vraie ou fausse ».  
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acontecem em sala de aula, no intuito de encontrarmos maneiras mais efetivas de se abordar 

as habilidades, a gramática e o vocabulário no processo. De igual importância é o estudo das 

competências necessárias ao professor, a fim de que ele tenha condições de atuar 

satisfatoriamente no processo de ensino-aprendizagem de LEC (ROCHA, 2007).  

Os objetivos e as orientações didático-pedagógicas voltadas para o ensino de LEC nas 

escolas do município niteroiense já haviam sido definidas e foram se desenvolvendo ao longo 

do projeto. Obviamente, devido ao caráter experimental do projeto plurilíngue naquele 

momento, professores, coordenadores, gestores e mesmo os participantes na elaboração da 

política não tinham a real dimensão das dificuldades que ali se desenvolviam.  Em sala de 

aula, a situação se mostrava bastante complexa, visto que as dificuldades vivenciadas pelo 

professor de LEC exigiam desse profissional muita resistência.  

Para solucionar as condições de extrema adversidade que encontrava em seu percurso, 

visto que em 2014, início do projeto, ainda não existia um currículo para o ensino das três 

línguas, cada professor desenvolvia uma estratégia particular, afinal de contas, administrar 

diversas turmas com média de 30 alunos cada não é tarefa das mais elementares.  

É importante ressaltar que a orientação inicial para os professores que integraram o 

referido projeto, era que o objetivo do ensino de LE nos primeiros anos do Fundamental 

consistia numa sensibilização das línguas estrangeiras e que a prioridade era o trabalho 

voltado para a oralidade. 

No projeto de Niterói, as formações que foram ocorrendo concomitantemente ao 

ensino do LEC para o francês nas escolas permitiram que os professores ganhassem mais 

segurança e orientações, visando as diversas situações envolvendo as práticas em sala de aula. 

A posterior adoção de manuais para o ensino desse idioma, trouxe, igualmente, mais 

autoconfiança aos professores de língua estrangeira, inclusive, a maioria tendo sua primeira 

experiência para o ensino de LEC nessa oportunidade. 

Alinhados aos pensamentos de Cameron (2001) e Rocha (2007), constatamos que é 

extremamente árduo o trabalho com crianças da faixa etária em questão, a saber, aprendizes 

de seis (6) a doze (12) anos de idade. Conforme já aqui brevemente especificado, o início das 

atividades para os profissionais que integraram o projeto não foi fácil, seis dos onze 

professores de francês que iniciaram nas escolas desistiram antes mesmo de completarem o 

terceiro mês de experiência. Aos que continuaram, restou o desafio de superar as adversidades 

encontradas. 
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As dificuldades para esses docentes começam nas universidades que, geralmente, não 

garantem aos professores de LE o arcabouço teórico concernente aos anos iniciais do ensino 

fundamental. Leffa (2008) sustenta que: 

 
Na universidade os saberes disciplinares superam o desenvolvimento de 

competências, e o grande problema é a brecha entre o discurso da universidade e o 

cotidiano, principalmente o cotidiano que o professor recém-formado vai encontrar 

na escola. Só por meio da prática reflexiva o professor poderá alcançar o domínio 

da complexidade e da imprevisibilidade, que é o que encontrará no mundo, na 

escola, na sala de aula. E isso deve ser feito em todas as disciplinas do currículo, 

não apenas nas de Licenciatura. (LEFFA, 2008, p.39) 

 

 

O autor ainda afirma que apenas a prática reflexiva isolada não é suficiente. É 

necessário que se inclua uma participação crítica, que integre a responsabilidade com a 

cidadania.  

Logo, a fim de melhor entendermos os desafios do educador, listamos as 

adversidades mais comuns, segundo os professores do projeto de ensino de LEC em Niterói, 

elementos derivados tanto de minha experiência enquanto professor no mesmo projeto, 

quanto das entrevistas aqui realizadas: 

 Inicial recusa ao ensino de francês (escola e comunidade);  

 Necessidade de adaptação dos métodos adotados para que as atividades pudessem ser 

realizadas. O mesmo cabe aos jogos e outros materiais. 

 Tempo inadequado para ministrar as aulas; 

 Número excessivo de alunos em sala, o que inviabiliza o ensino em língua estrangeira. 

(Aulas 100% em português, língua materna de praticamente todos os alunos); 

 Situação precária dos professores contratados; 

 Inexistência de uma sala adaptada ao ensino de línguas estrangeiras. Essencial ao 

desenvolvimento eficaz desta disciplina; 

 

 Rochebois (2014) afirma que os professores de língua francesa para crianças 

encontram-se numa situação duplicada de dificuldades. Sobretudo no que se refere à 

inexistência, no quotidiano infantil, dos sons e palavras que remetem a língua/cultura 

francesa, além da impossibilidade de continuidade, nas escolas públicas, do ensino dessa 

língua no contexto brasileiro. Há, no entanto, instituições privadas no país que asseguram a 

continuidade do ensino de línguas estrangeiras. O Colégio Liceu Franco-Brasileiro, por 

exemplo, é uma escola que promove o ensino de francês desde a Educação Infantil até o 

ensino médio. 

 As Políticas Linguísticas e Planejamento para a implantação de um projeto 

linguístico voltado às crianças, deve obrigatoriamente atentar para os diversos fatores que 
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tornam esse empreendimento mais eficaz: o cuidado com a formação do profissional 

envolvido no ensino de LEC, a valorização do profissional formado e experiente nos anos 

iniciais do ensino fundamental e não apenas do professor qualificado (afim de não 

desenvolver na criança o sentimento de aversão ao aprendizado de LE), devem ser 

destacados. 

Um outro fator imprescindível e nem sempre real, é o fato de os diretores de escolas 

de educação básica tomarem consciência de que a implantação do ensino de línguas 

estrangeiras para essa faixa etária deve ser feito somente por profissionais muito bem 

qualificados, e que a falha na qualificação profissional do professor, tanto na área de língua 

estrangeira quanto na área de educação voltada aos anos iniciais do ensino Fundamental, 

pode minar a segurança do docente em relação ao trabalho desenvolvido e conhecimento 

específico da área, causando sérios problemas às crianças, que dependem tanto da seriedade 

da condução integral de todo esse processo quanto da dimensão lúdica imprescindível a essa 

iniciativa. 

 Como se trata de ensino para crianças, a metodologia para as aulas deve 

compreender uma perspectiva dinâmica, lúdica e interativa. A utilização da língua francesa 

em sala de aula representa um dos grandes desafios que permearam a experiência dos 

professores de LEC no município de Niterói. Por diversas vezes, este pesquisador buscou 

ensinar em língua francesa alternando com o português em sala de aula, visto que a 

alternância do uso de ambas as línguas auxilia no processo de aprendizagem das mesmas. 

Mas diante da cotidiana indisciplina dos pequenos aprendizes e da falta de orientação 

pedagógica para tal empreendimento, imperiosamente recorreu-se ao frequente, porém não 

absoluto, emprego da língua materna em sala de aula. 

 A oferta de línguas estrangeiras na escola pública baseava-se no artigo 26, 

parágrafo 5° da LDB N° 9394, de 20 de dezembro de 1996, que assim determinava: 

 
Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 

das possibilidades da instituição (LDB, artigo 6, parágrafo 5° n° 
9394). 

 

Atualmente, a MP 746 de 2016, que se transformou na Lei N° 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017, modifica a lei N°9.394, acima mencionada, que determina as diretrizes e 

bases da educação nacional, passando a vigorar, dentre outras alterações, a obrigatoriedade da 

oferta do ensino da língua inglesa no EF e o seu ensino no EM, referente ao artigo 26, 
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parágrafo 5. Bem como a revogação da Lei N° 11.161, conhecida como Lei do espanhol, de 

05 de agosto de 2005.  

No caso específico do ensino de francês língua estrangeira (FLE) para crianças, a 

Fundação Municipal de Educação em Niterói – doravante FME, como dissemos 

anteriormente, oferta o ensino de FLE nos anos iniciais do ensino fundamental em Niterói, 

reconhecendo a importância dessa iniciativa na busca pelo fortalecimento da cidadania, da 

diversidade e inclusão.  

A denominação “francês precoce”, termo frequentemente utilizado por teóricos 

franceses, ganha no Brasil outras denominações, dentre as mais usadas por aqui, citamos o 

Língua Estrangeira Para Crianças (LEC) e/ou o Língua Adicional Para Crianças (LAC)17.  A 

adaptação feita pelos especialistas em LEC, baseia-se no fato de que não há nenhuma 

comprovação científica que justifique a precocidade para o ensino de língua, ou seja, não há 

idade mínima para se aprender uma LE. No entanto, a denominação “francês precoce”, surge 

em relação à faixa etária habitual em que era ofertada a LE, logo, por aqui, quando a língua 

estivesse na grade curricular antes do que era previsto pela LDB, conforme citação acima.  

A respeito desse tópico, Garabédian & Weiss esclarecem que: 
 

 
 Literalmente falando, utilizar o termo ensino precoce das línguas estrangeiras 

significaria que existiria uma idade madura estabelecida para o aprendizado dos 

idiomas. Como no caso do Francês Língua Segunda (FLS), cuja nomenclatura, 

apesar de não agradar a todos, se impôs pelo uso, não obstante as muitas 

advertências dos especialistas que lhe negam uma conotação realmente científica, e 

fazem dela mais uma referência à idade habitual em que se inicia a aprendizagem 

formal da língua estrangeira nas instituições de ensino.18 
 

                                                           
17 Outras definições de língua importantes para a presente pesquisa e, mais especificamente, para a didática do 

francês, são: FLM – Francês Língua Materna – Chama-se frequentemente de língua materna a primeira língua 

que é exigida de todos. Essa expressão é fortemente marcada na tradição ocidental, pela sua etimologia e pelas 

conotações que ela induz. FLE – Francês Língua Estrangeira – O conceito de língua estrangeira se constrói por 

oposição ao de língua materna e pode-se dizer, em um primeiro momento, que toda língua não materna é uma 

língua estrangeira. Com isso, queremos dizer que uma língua só se torna estrangeira quando um indivíduo ou um 

grupo a opõe à língua ou línguas que considera materna. FLS – Francês Língua Segunda – Cerca de vinte anos 

após o surgimento da diferença didática entre francês língua materna e francês língua estrangeira, um terceiro 

conceito, o francês língua segunda (FLS) vinha ocupar um lugar ao sol da didática. Com efeito,  FLM e  FLE, 

apesar dos grandes progressos que permitiram, revelaram-se insuficientes para descrever todas as situações de 

apropriação do francês, especialmente nas regiões do mundo onde o francês, embora não seja a língua materna 

da maioria da população, não é uma língua estrangeira como as outras, seja por razões estatutárias ou sociais. 

(CUQ et GRUCA, 2002, p. 90,93,94,95). Tradução nossa. 
18 « À proprement parler, l’enseignement précoce des langues signifierait qu’il existerait un âge mûr pour 

apprendre les langues. Comme c’est le cas pour le FLS, dont le nom ne plaît finalement pas à grand monde, 

cette dénomination s’est donc imposée par l’usage, malgré les nombreuses mises en garde des spécialistes de 

cette question, qui lui dénient une valeur véritablement scientifique et en font plutôt un repère par rapport à 

l’âge habituel du début de l’apprentissage d’une langue étrangère en milieu institutionnel scolaire». 

(GARABÉDIAN &WEISS, 1991) 
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Valendo-nos das últimas considerações a respeito da definição francesa de ensino de 

língua para crianças, recorremos a uma outra teórica francesa no ensino de LEC, Hélène 

Vanthier. A especialista reitera que o termo precoce que normalmente qualifica alguma coisa 

que acontece antes da hora ou idade necessária, sugere que existiria uma idade “normal” para 

a aprendizagem de línguas, idade referente ao início do ensino médio (l’entrée dans le 

sécondaire) (VANTHIER, 2009, p.11). 

Vanthier (2009) ainda afirma que os dispositivos de ensino de línguas para crianças 

são amplamente generalizados e não estão sujeitos a experimentações pontuais. E por esse 

motivo também prefere ensino-aprendizagem de francês para crianças. Quanto à necessidade 

de aprender uma LE, ela diz existir uma forte pressão social e que o monolinguísmo seria uma 

deficiência no mundo de hoje.  

Vanthier (2009) cita diferentes dispositivos para o aprendizado em FLE, que também 

estão presentes no aprendizado de outras línguas e cujas definições especificaremos agora: 

 

1- Aprender o francês: turma de FLE para crianças – Situação que propõe às 

crianças a partilha de uma mesma língua, língua materna ou língua da escola, o 

ensino de LE é considerado como disciplina enquanto tal, em um quadro de 

horário limitado, podendo variar em média de 1h30 à 4 horas por semana. Esse 

ensino visa, de forma geral, a aquisição de competências em matéria de 

interações comunicativas. A língua é aprendida em si mesma, o que significa que 

em meio escolar o FLE interage com as outras disciplinas. 

 

2- Aprender em francês (os dispositivos de ensino bilíngue) – Esta modalidade 

propõe um ensino escolar onde coexistem duas línguas a serviço da comunicação 

e da aprendizagem das disciplinas não linguísticas. As atividades escolares se 

fazem geralmente em equilíbrio na língua materna e na língua estrangeira. Nesse 

contexto, a prioridade é voltada à dimensão cognitiva da aprendizagem sobre a 

dimensão social e comunicativa, privilegiada em FLE. 

Uma grande maioria de países europeus oferece em suas escolas o ensino do tipo 

EMILE (Ensino de uma Matéria com integração de uma Língua Estrangeira). 

 

3 – Os dispositivos de ensino em imersão – Muito presentes na América do 

Norte, objeto de numerosas pesquisas no Canadá, esses dispositivos acolhem e 

escolarizam, em meios francófonos, por exemplo, crianças não francófonas. 
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Todas as atividades da sala acontecem em francês. A aprendizagem da língua 

estrangeira em imersão se faz através das situações de comunicação reais 

oferecidas pelas áreas disciplinares, pela vida cotidiana e pela sala de aula, 

considerando igualmente os temas correspondentes aos interesses dos alunos. 

 

4 - As turmas de acolhimento na França – Turmas conhecidas como “de 

iniciação” (CLIN), que acolhem crianças migrantes alofones recém-chegadas, 

cuja língua materna não é o francês e que devem seguir uma escolarização em 

francês. Elas têm como objetivo principal a integração o mais rápido possível 

dessas crianças na escola. Essa integração passa necessariamente pela 

aprendizagem da língua e pela boa adaptação à cultura escolar e social do pais. 

As aulas de iniciação acolhem um público multilíngue de aprendizes. 

 

5 – As turmas de escolarização de francês língua segunda – Elas concernem os 

países onde o francês tem um status de língua oficial e/ou língua de ensino. É o 

caso por exemplo de diversos países da África e do Oceano Índico. Para a grande 

maioria da população, o francês não é a língua falada na família, e a escola é, por 

vezes, o único local onde as crianças têm contato com o francês. 

 

Quanto ao público infantil, o aluno de menos de doze anos é uma pessoa em 

formação e em construção. Uma das especificidades mais características desse público de 

aprendizes está ligada ao fato que as crianças estão se desenvolvendo em todas as áreas, tanto 

psicomotoras quanto cognitivas, afetivas e linguageiras (VANTHIER, 2009, p.17). 

   Segundo Vanthier, se para Piaget (1975) a criança atravessa diferentes estágios de 

desenvolvimento natural, para Vigotsky (1985) a mediação social é ampla e igualmente 

considerada como motor principal do desenvolvimento. (VANTHIER, 2009, p.20). 

 Ensinar francês a uma criança é um ato educativo que deve auxiliar na formação do 

indivíduo. Ele deve dar conta de necessidades específicas (motoras e afetivas) e de centros de 

interesse do jovem público, de suas capacidades e dos processos de aprendizagem que 

provavelmente serão implementados em uma determinada idade. Ele também deverá expandir 

as competências transversais em interseção com diferentes disciplinas: abordagens 

fundamentais para o pensamento transferível de uma disciplina para outra. 

 Listamos abaixo os principais objetivos do ensino de LEC, segundo Vanthier (2009, 

p.43-49): 
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1- A abertura da criança sobre os outros e sobre o mundo - motivo pelo qual ela poderá 

se conscientizar de que vive em um mundo onde a coexistência de um grande número 

de línguas possibilita a comunicação humana e que a aprendizagem da LE fará 

sentindo para ela. Também porque ela descobrirá que a língua que fala, desde seu 

nascimento, e a língua estrangeira que ela está aprendendo fazem parte de uma 

humanidade comum na qual ela poderá aprender a abrir seu olhar, a considerar outras 

formas de fazer e de existir, a reconhecer que as diferenças não são categorizáveis em 

bem ou em mal, além de iniciar a criança em uma cidadania aberta e tolerante. 

2- O desenvolvimento das competências comunicativas - Aprender a falar uma língua 

não é aprender a repetir “palavras ao vento”. É preciso que a criança se aproprie do 

uso de uma língua que, em situações diversas, serve como sua língua materna, um 

exemplo dessa propriedade é a possibilidade de a criança fazer coisas com as palavras 

e agir com outras pessoas em um determinado ambiente e situação. A criança deve 

aprender a indicar, contar, questionar, escrever, descrever, compreender ou instruir em 

contextos variados, aprendendo a praticar a língua estrangeira. É preciso lhes oferecer 

igualmente as bases das futuras aprendizagens comunicativas orais e escritas: 

compreensão, interação e expressão orais, compreensão e expressão escrita.  

3- Desenvolver a consciência metalinguística da criança – A aprendizagem de uma LE 

permite o acesso à comunicação a partir dos meios linguísticos novos. Ela corresponde 

à uma atividade metalinguística, uma vez que ela impõe uma distância em relação à 

linguagem, ou seja, uma implementação da capacidade de se distanciar do uso habitual 

comunicativo da linguagem, para focalizar sua atenção sobre as propriedades do 

significante. A conscientização do funcionamento da LE só pode se desenvolver se os 

jovens aprendizes foram sensibilizados à uma reflexão sobre o funcionamento de sua 

língua materna (ou língua da escola). Ela é assim exercida como parte de uma 

abordagem comparativa entre língua de origem/língua alvo (VANTHIER, 2009). 

 

A autora também faz menção a diferentes abordagens para o ensino de LEC.  A 

primeira abordagem trata da pedagogia voltada para a realização de tarefas – atividade cujo 

princípio se dá através do saber agir, ou seja, a ação, saber agir em um determinado contexto. 

O ponto chave dessa abordagem é a atividade do aluno em uma tarefa socialmente situada. 

Em sala de LE, as tarefas podem ser diversas, voltadas para a linguagem, para a comunicação, 

criativas, de resolução de problemas, aprendizagem. 
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É importante fazer com que o aluno cumpra tarefas complexas com a ajuda da língua ou sobre 

a língua, e não somente no intuito de conseguir realizar as tarefas propostas, mesmo se elas 

são indispensáveis. 

A segunda abordagem concerne às atividades multissensoriais – O sentido é estimular 

todos os talentos, propondo aos alunos condições favoráveis ao aprendizado. A este fim, uma 

aprendizagem do tipo multissensorial (que se utiliza das percepções visuais, auditivas, táteis, 

olfativas, gustativas e sinestésicas) deve ser implementada a fim de que a exploração da LE se 

faça em consonância com a linguagem corporal, como: mostrar, tocar, escutar, ver, sentir, 

dizer, escrever, fazer mimica, desenhar. 

A terceira abordagem é a discursiva – esta forma de abordagem considera que as 

palavras de uma língua só fazem sentido num contexto discursivo ou em textos, ou seja, em 

situações concretas de comunicação. Desde o início da aprendizagem aos mais novos alunos, 

os textos orais e escritos (mediados pelo adulto nos casos de crianças não leitoras) que 

contam, descrevem, explicam, suscitam emoções, etc., estarão presentes nas aulas de LE. 

Estes textos são encontrados em diferentes gêneros: Musicas infantis e poesia, canções, 

historias e contos; textos para “fazer”: receitas, manuais de fabricação, regras de jogo, cartas e 

correspondências; etc. 

 A quarta abordagem sobre a qual discorreremos aqui, é a lúdica – Segundo Vanthier 

(2009, p. 47), os psicólogos da educação mostraram amplamente o papel indispensável da 

brincadeira no desenvolvimento da criança. A brincadeira, os jogos, representam uma 

situação de descoberta da língua. Trata-se de falar em língua estrangeira para agir: ganhar a 

partida ou conduzir a atividade. 

A quinta concerne a abordagem intercultural – Ela tem por objetivo permitir às 

crianças comparar suas experiências com o modo de vida de outras crianças no mundo e 

descobrir as culturas sobre as quais se inscreve a LE.  

A última abordagem apresentada refere-se à interdisciplinaridade, ou seja, a 

abordagem interdisciplinar – Nos primeiros anos escolares, é preciso ir além do curso de LE 

concebido como um curso à parte. Trata-se não somente de aprender a LE, mas também de 

aprender em LE, utilizando abordagens e atividades cognitivas de outras disciplinas: observar, 

analisar, classificar, categorizar, codificar, decodificar. Numerosas disciplinas se adequam à 

essa abordagem, especialmente as disciplinas de despertar científico (matemática e biologia, 

tecnologia), as disciplinas de despertar “estético” (música, artes plásticas) e a educação física 

e esportiva (ginastica, jogos coletivos, expressões corporais). A aprendizagem da LE se 



 

50 
 

constitui em relação aos outros aprendizados em um conjunto onde todas as atividades servem 

para desenvolver as aptidões cognitivas, psicomotoras e afetivas.  

Em especial, as três últimas abordagens nos fazem lembrar dos jogos, das músicas, das 

brincadeiras, de todas as atividades revestidas pelo aspecto intercultural e pela dimensão 

lúdica, essenciais ao trabalho com crianças dessa faixa etária. A associação dos movimentos 

corporais com as músicas trabalhadas em francês, por exemplo, nos mostrava que as 

informações de âmbito teórico-metodológico, que vieram com as formações, começavam a se 

desenvolver positivamente.  

Conforme vimos acima, o trabalho com música representou um grande incentivo para 

os profissionais que compartilharam essa experiência na Escola Municipal Anísio Teixeira, 

visto que a aproximação das atividades supramencionadas com a realidade socioeconômica e 

cultural de nossos alunos representou a sensação de que o nosso trabalho seguia em uma 

direção condizente com as orientações e abordagens voltadas para o ensino de LE. 

Em outra ocasião, dissemos que as escolas que compõem a rede de educação 

niteroiense, em sua grande maioria, localizam-se em regiões desfavorecidas 

socioeconomicamente. Vanthier (2009, p. 23) reitera que, em função de seu ambiente 

familiar, social e cultural, a criança constrói uma representação do mundo, das outras culturas 

e das outras línguas. As crianças não têm a mesma concepção do mundo, nem mesmo em 

relação à comunicação e à língua. Sabemos bem que a abertura às línguas para uma criança de 

um contexto internacional certamente não terá o valor equivalente para uma criança 

proveniente de um meio socioeconômico desfavorecido. Nem todos os indivíduos estão 

igualmente preparados para a aprendizagem de uma língua e para a descoberta precoce do 

mundo.   

Neste sentido, de acordo com Marcuschi (1975, p.22), Bernstein forma um círculo em 

que a linguagem condiciona a experiência e consequentemente a estrutura social, e, então, 

essa última por sua vez condiciona a linguagem: a estrutura social define o comportamento 

linguístico e este reproduz a estrutura social.  

Ainda segundo Marcushi (1975, p.43), a experiência da criança será reformulada 

através dos processos de aprendizagem mediados por seus atos de linguagem, adquiridos 

voluntariamente durante a fase de socialização. Essa estrutura social transforma-se em 

substrato de sua experiência mediada basicamente pelos processos linguísticos. Assim, a 

estrutura social se torna para a criança uma espécie de identidade social selada através da 

linguagem. Segundo o autor, Bernstein afirma que a estrutura social se transforma, para a 
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criança em desenvolvimento, em realidade psíquica, na medida em que modela seus atos de 

linguagem. 

A criança cria significado a partir do ambiente que ela encontra, de sua história e de 

seu desenvolvimento. É preciso propor a cada criança uma representação possível, em função 

de suas capacidades, da língua e da cultura que ela vai aprender a conhecer, e que esse novo 

conhecimento pode lhe conceder. É inútil envolver as crianças numa aprendizagem cujo 

“porquê” elas desconhecem, e esse “por quê?”, relacionado às novas representações a serem 

desenvolvidas, constitui um dos fatores determinantes em aprender. A criança aprende quando 

o saber em jogo corresponde a uma necessidade, a um desejo ou a um projeto. Ela deve, 

portanto, ver o interesse e o valor dessa aprendizagem (VANTHIER, 2009, p.23).   

Desta forma, identificar as necessidades da criança assim como seu centro de interesse 

é a primeira etapa indispensável na elaboração de um programa de ensino voltado às crianças 

mais novas.  

Como vimos, a criança precisa falar, ser ouvida, jogar, tocar, manipular objetos, 

descobrir, aprender a se identificar, controlar os sentimentos, conhecer e distinguir o que é 

certo e o que é errado, o bem e o mal (DIMOVA, 2015, p.15). O professor voltado a essa 

modalidade de ensino e a essa faixa etária deve conhecer os estágios de desenvolvimento 

cognitivo inerentes a cada categoria de idade, visando a associação com as diferentes formas 

de aprender, não esquecendo, especialmente, a importância de considerar as diversas práticas 

sociais desenvolvidas no cotidiano da criança, os saberes inerentes à sua família, à sociedade 

em que vive, isto é, a importância de considerar os diversos Letramentos presentes na 

realidade do aluno, dentro e fora da escola. 

 

3.4 Os novos estudos de letramentos e sua relevância para o ensino de LEC.  

 

 Os novos estudos de letramentos são uma perspectiva acerca do ensino-

aprendizagem norteada por práticas e relações sociais e, portanto, interessantes para a 

composição deste objeto de estudo que visa analisar elementos contextuais do in situ. Dentre 

outras circunscrições, esses estudos compreendem a importância em considerar o uso da 

língua como uma prática social em que a aprendizagem é estabelecida em diferentes contextos 

do quotidiano do aluno/cidadão e em outras esferas como a escola, como veremos mais 

adiante. Os novos estudos de letramentos também englobam uma definição mais ampla de 

texto, e não apenas uma relação exclusiva com o ensino em leitura como determinam os 

PCNs, além de apontarem para a fórmula de Paulo Freire ao “ler o mundo” como texto. Logo, 
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entende-se texto como: imagem, música, propaganda, não necessariamente palavra escrita. 

Como dissemos anteriormente, o trabalho com gêneros discursivos conduz o ensino-

aprendizagem de LEC ao desenvolver no aluno competências propulsoras da aprendizagem e 

da criticidade. (ROCHA, 2007). 

Diante dessa perspectiva, apresentaremos aqui algumas abordagens de letramento 

relevantes para nossa pesquisa. Inicialmente, salientamos a importância da pedagogia dos 

multiletramentos19 que, voltada ao estudo centrado na língua, tem como missão uma educação 

empenhada em assegurar que os alunos se beneficiem da aprendizagem, permitindo-lhes 

participar de maneira plena na vida pública, comunitária e econômica, garantindo-lhes 

também que as diferenças de cultura, linguagem e gênero não representem barreiras ao êxito 

educacional (THE NEW LONDON GROUP, 1996). 

O papel formador da LE também realça a importância desse aprendizado em revelar 

bases plurilíngues e transculturais, além da contribuição para a construção de 

multiletramentos indispensáveis para a atuação ativa e crítica da criança.  A consolidação de 

bases, também desenvolvidas pela LE, proporcionará ao indivíduo atuar de forma ética, ao 

participar ativa e criticamente da sociedade em que vive (ROCHA, SILVA, TONELLI, 2010, 

p.31), adquirindo competências para futuramente interagir em comunidades transnacionais 

como um cidadão intercultural. 

O ensino de LEC voltado para crianças e jovens de circunstâncias desfavorecidas, 

requer a aquisição de competências específicas para a apreciação e para a compreensão da 

história, da cultura, das crenças e das práticas que esses aprendizes trazem consigo. Essas 

vivências, que são peculiares aos meios sociais aos quais pertencem, compreendem, da 

mesma maneira, histórias vividas por seus antepassados e que representam um valoroso 

acervo cultural. Considerando essas informações, entendemos que dentre as abordagens de 

letramento, aquela que mais se adequa à nossa pesquisa é a abordagem de letramentos de 

reexistência. 

 Em diversas situações, o letramento é associado diretamente ao universo da 

alfabetização, na qual as habilidades de leitura e escrita são centrais. Efetivamente, para além 

                                                           
19  Multiletramentos foi um termo cunhado por um grupo de professores e pesquisadores dos estudos de 

letramentos, designado New London Group (Grupo de Nova Londres), nos Estados Unidos, em meados da 

década de 90. O prefixo "multi" refere-se à multiculturalidade das sociedades globalizadas e 

à multimodalidade dos textos que nelas circulam. O conceito de multiletramentos indica a existência de uma 

multiplicidade de linguagens nos textos (impressos, digitais, em mídias audiovisuais) que circulam na 

diversidade cultural. Esses textos são interativos, colaborativos, híbridos em linguagens, mídias e culturas. Para 

os multiletramentos, a composição desses textos solicita o desenvolvimento de práticas e capacidades para a 

compreensão e produção de diferentes linguagens, modos ou semioses. Assim sendo, os multiletramentos 

amparam seu conceito na multimodalidade presente nos textos (COBE, KALANTZIS, 2000; 2013).   

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiculturalidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimodalidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semiose
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dessas habilidades, o letramento comporta a noção do uso da língua como uma prática social, 

cuja construção se dá em esferas institucionalizadas, como a escola, ou em lugares onde a 

aprendizagem se realiza em diferentes dimensões do cotidiano. Segundo Kleiman (1995, apud 

SOUZA, 2011, p. 35), os letramentos designam “um conjunto de prática sociais, cujos modos 

específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os 

sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e de poder” (KLEIMAN, 

1995, p. 11).  

 À vista disso, a língua é considerada como um instrumento de poder e de 

transformação social, atribuindo ao aluno o protagonismo que lhe permitirá a participação 

ativa nos diversos contextos sociais dos quais ele faz parte. Através da valorização de suas 

práticas sociais, o aprendiz empodera-se e apropria-se do seu próprio processo educacional, 

visando sua inserção no mundo, conforme sublinham Mattos e Valério (2010): 

 
[...] a noção de letramento (MENEZES DE SOUZA; MONTE-MÓR, 2006) parte de 

uma visão da disciplina do currículo escolar como um meio para a construção da 

cidadania, o que significaria capacitar o aluno a refletir criticamente sobre sua 

posição na sociedade –...A reflexão advinda a partir da consciência linguística crítica 

permite o empoderamento do indivíduo, preparando-o para o reconhecimento de seu 

papel na sociedade e para ações transformadoras com vistas à justiça social. 

(MATTOS; VALÉRIO, 2010, p.155)  

  

 Consoante às considerações de Windle et al. (2017, p.2), as orientações da pedagogia 

dos multiletramentos, integrando uma linha importante de letramento digital crítico, foram 

publicadas por um grupo de pesquisadores e docentes em 1996, nos Estados Unidos. Essa 

reunião tinha como objetivo debater práticas de letramento em suas atribuições locais. A 

partir dessa perspectiva, o Grupo de Nova Londres publicou um manifesto sob o título de A 

Pedagogy of Multiliteracies – Designing Social Futures (Uma Pedagogia dos 

Multiletramentos – Desenhando Futuros Sociais). Esse grupo interessava-se pelas mudanças 

sociais e os efeitos das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) nas práticas de 

letramento dos aprendizes (BAPTISTA apud WINDLE et al., 2017). 

O objetivo inicial dessa abordagem era trabalhar a multiplicidade cultural e semiótica 

no contexto local dos idealizadores. Para, Windle et al. (2017, p.2), deve-se destacar o 

objetivo de desenvolver e implementar atividades pedagógicas que, de fato, viabilizem a 

formação de alunos/cidadãos prontos a lidar com a multiplicidade de culturas e de linguagens 

de maneira crítica e colaborativa. 

Uma metáfora central à pedagogia de multiletramento é a noção de design. Esse 

conceito representa as estratégias didáticas, a organização e os processos sociais, as estruturas 
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e as funções linguísticas e a produção de textos na sala de aula (THE NEW LONDON 

GROUP, 1996 apud WINDLE et al., 2017). 

No entanto, se, por um lado, as mudanças na forma tecnológica e organizacional da 

vida profissional geram estilos de vida suntuosos, de outro lado, também geram numerosas 

exclusões. Por conseguinte, repensar a educação no sentido de evitar essas exclusões tornou-

se um dos objetivos almejados pelos multiletramentos.  

O questionamento sobre a validade universal da metáfora de design suscitou a reflexão 

sobre a eficácia desse conceito nas práticas docentes realizadas em outras sociedades 

escolares. No Brasil, as indagações quanto aos limites e à pertinência da metáfora de design 

geraram um outro conceito, a saber, a gambiarra, metáfora que, enquanto base de uma 

experimentação teórica (WINDLE et al., 2017), abrange os sentidos de improvisação, 

criatividade, ilegitimidade, inadequação e colaboração. Conforme Windle et al. (2017, p.2), a 

gambiarra surge como um recurso de sobrevivência em contextos não contemplados por 

designs funcionais – os de contradição, conflito, incoerência e ausência. No entanto, os 

autores consideram que o conceito também já é usado com uma ressignificação otimista e 

positiva. 

Em outro momento, dissemos que o ensino de LEC, nos dias de hoje, é orientado pelo 

uso da língua como uma prática social, cuja construção pode se dar em esferas institucionais 

como a escola, ou fora dela, em diferentes dimensões do quotidiano. Essa orientação busca a 

formação de cidadãos críticos e com competência intercultural, como podemos observar na 

consideração a seguir: 

 
Entendemos que o sucesso do ensino aprendizagem de LEC¹ depende, em grande 

parte, do tipo e da qualidade de interação construída ao longo do processo, 

revelando a vital importância da construção de interações significativas em sala 

(Vygotsky, 2001) para um resultado efetivo. Consideramos, ainda, que o objetivo 

central do ensino de LEC deva recair sobre o desenvolvimento da interculturalidade, 

sendo a cultura, portanto, o elemento propulsor do desenvolvimento das 

competências linguísticas, (meta)cognitiva e sócio-cultural da criança (Brewster, 

Ellis & Girard, 2002).  (ROCHA, p. 166, 2007) 

 

 

 A interação entre a aprendizagem de línguas e a aquisição de competências 

interculturais compreende efeitos substanciais sobre as identidades sociais. A competência 

intercultural desenvolve no aprendiz o potencial para: agir, mediar e refletir sobre os próprios 

valores e crenças, assim como propõe a reflexão sobre os comportamentos e as crenças do 

outro.  (THE NEW LONDON GROUP, 1996). 
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 A educação para a cidadania e a competência comunicativa intercultural trazem em 

si o caminho para o envolvimento dos aprendizes com o mundo globalizado internacional de 

que participam.  

 Assim, o homem pós-moderno realiza contatos e trocas que vão além do valor 

material da moeda.  A fim de atingir o capital simbólico do envolvimento em diálogos 

comunicativos, ultrapassam as fronteiras do nacionalismo e vão além das divisas políticas e 

linguísticas através do diálogo intercultural (SIQUEIRA; BARROS, 2013).   

 Uma outra abordagem amplamente discutida em nossa pesquisa é o letramento 

crítico e ensino comunicativo. Mattos e Valério (2009) declaram que, por diversos motivos, a 

aprendizagem alicerçada no uso autêntico e significativo da língua-alvo ainda não se firmou 

em âmbito nacional. À vista disso, os autores citam os motivos para a não consolidação do 

ensino comunicativo de LE na escola regular. Entre esses fatores, estão: 

1 - A conveniência do terreno seguro e com menores demandas da abordagem estrutural; 2 - 

As deficiências comunicativas dos próprios docentes no uso do idioma; 3 - A falta de 

interesse de instituições para investimento na implementação de um currículo comunicativo; 4 

- Turmas excessivamente numerosas e a conduta naturalmente derivada do ambiente de sala 

de aula tradicional e sua disposição de assentos; 5 - O pouco tempo destinado à LE na grade 

curricular; 6 - A menos valia dos indivíduos envolvidos no processo educativo junto à 

descrença na importância da disciplina. 

 Em resposta à insatisfação com abordagens mais formais para dar conta do ensino de 

LE, o ensino comunicativo surgiu na década de 70 (RICHARDS; ROGERS apud MATTOS; 

VALÉRIO, 2009). Essa abordagem destaca-se pela centralidade do papel do aluno, visando 

suas necessidades e interesses no processo de aprendizagem. Dentre as funções da abordagem 

comunicativa, estão a importância da criação de oportunidades para que os aprendizes 

utilizem a língua alvo em atividades com fins comunicativos e a possibilidade de adquirir a 

LE através da comunicação, ou seja, em sua versão fraca, “aprender para usar”, e em sua 

versão forte, “usar a língua para aprendê-la”. 

 Em posição inversa à vocação mercadológica da revolução comunicativa está o 

letramento crítico sustentado por valores revolucionários. (CERVETTI; PARDALES; 

DAMICO apud MATTOS; VALÉRIO, 2009). O letramento crítico entende o texto como um 

produto de forças ideológicas e sociopolíticas, em um “local de luta, negociação e mudança” 

(NORTON, apud MATTOS; VALÉRIO, 2009). Essa abordagem também toma como base a 

pedagogia crítica de Paulo Freire e sua visão de linguagem como princípio libertador. 
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 O letramento crítico integra-se a valores como a justiça e luta contra as 

desigualdades, pois pretende realizar uma mudança na sociedade, promovendo e concedendo, 

aos grupos marginalizados, empoderamento para sua inclusão social e sua construção como 

cidadão consciente. Sobre essa temática, Freire (1974) considera que, “a práxis, porém, é 

reflexo e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a 

superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1974, p.52). 

 Logo, a abordagem comunicativa entende que o aluno aprende a LE a fim de 

interpretar, expressar e negociar significados, enquanto que, no letramento crítico, ele aprende 

a língua materna e/ou estrangeira para transformar a sociedade em que vive e a si mesmo, 

caso isso lhe convenha. Segundo Mattos e Valério (2009), “para o ensino comunicativo (EC), 

a língua é um instrumento de socialização; e para o letramento crítico (LC), ela é, em última 

análise, um instrumento de poder e de transformação social”. Assim como propõem os 

letramentos de reexistência.  

 Segundo Souza (2011), os letramentos de reexistência constituem-se pela reinvenção 

do uso da linguagem ao fazer referência às matrizes culturais historicamente negadas e, desta 

forma, marcada pelo esforço do auto reconhecimento. Essa abordagem reflete, igualmente, 

uma atitude cuja principal marca são as “microrresistências cotidianas ressignificadas na 

linguagem, na fala, nos gestos, nas roupas...” (SOUZA, 2011, p.37), ou seja, estratégias de 

subversão que possibilitam superar tanto as dificuldades em busca de uma educação 

emancipadora quanto a desigualdade de inserção dos negros na esfera escolar. 

 Os letramentos de reexistência, na pesquisa de Souza (2001), envolvem o universo 

hip hop, movimento marcado pela reflexão crítica às desigualdades sociais e raciais através da 

poesia, das falas, dos gestos, leituras, escritas e imagens. O hip hop, movimento cultural da 

juventude pobre de maioria negra das periferias, produz um discurso de denúncia e 

orientações mediante a intervenção de quatro figuras artísticas: o mestre/mestra de cerimônia 

– MC, o/a disc-jóquei – DJ, o dançarino ou a dançarina – b.boy ou b.girl, e o grafiteiro ou a 

grafiteira (SOUZA, 2011, p. 15). 

 O hip hop bem como o funk, também estiveram presentes em nosso trabalho 

enquanto professor de francês no projeto de LEC no munícipio niteroiense, mais precisamente 

na escola Anísio Teixeira. Através desses gêneros musicais, nossos alunos, que também são 

em maioria negra, puderam expressar seus anseios e saberes, além de legitimarem essa prática 

incorporando-a ao ensino de LE e letramento. Convertidos em música, os conhecimentos em 
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LE e letramentos de reexistencia faziam com que nossas lutas cotidianas se revestissem de 

esperança e alegria.  

 

3.5 Avaliação de políticas linguísticas 

 

O objetivo de planejamento pode compreender um extenso leque de opções, como a 

intervenção sobre as funções sociais, apenas a padronização formal da língua, o ensino de 

língua ou a aquisição, ou ainda, a resolução de problemas sociais que possuem uma 

componente linguística. 

Para Cooper (1997, p. 60), “o planejamento linguístico abarca os esforços deliberados 

para influenciar o comportamento de outras pessoas em relação à aquisição, à estrutura ou à 

atribuição funcional de seus códigos linguísticos” (tradução nossa).20 

 Esses esforços a que Cooper se refere podem ser verificados em diversas ações, 

como a promoção de uma língua nacional para a Noruega, a fundação da academia francesa 

em 1634, a ação das feministas americanas em relação à marca de gênero nas palavras, 

oficialização de línguas ou desenvolvimento de línguas nativas na África, entre outros. 

 A fim de avaliar uma política linguística, Cooper (1997) apresenta importantes 

questões que objetivam perceber de que forma compõem as ações que serão implementadas 

em direção à realização de uma determinada política linguística. Para essa análise, ao revisar 

doze conceitos de política linguística, o autor propõe maneiras de resolução de problemas 

envolvendo questões de natureza política linguística, em âmbito macro e micro (local), 

ponderando que os indicadores descritivos usados pelo planejamento linguístico levam em 

consideração algumas questões que, além de responder ao ‘que’ se planeja, ou a ‘quem’ 

planeja, considerem, de forma prioritária, o ‘por que’, o ‘como’ e o ‘quando’. Pressupõe-se, a 

partir desse ponto, que esses enfoques compreendem a política e o planejamento linguístico, 

como analisaremos a seguir. 

 Sobre o envolvimento dos participantes, temos as demandas: Quem e para quem. 

Esse item se ocupa das instâncias reguladoras/legisladoras envolvidas no planejamento das 

políticas linguísticas, abarcando, para tanto, os governos, organismos governamentais, os 

poderes executivo e legislativo, organizações civis de esferas administrativas, jurídicas, 

educacionais, midiática, as academias literárias, setores privilegiados da sociedade 

                                                           
20 “La planificación linguística comprende lós esfuerzos deliberados por influir en el comportamiento de otras 

personas respecto de la adquisición, la estructura o la asignación funcional de sus códigos linguísticos”. 
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(influentes), entre outros. Outra instância que sublinhamos nesse item são os atores 

envolvidos na gestão de políticas e planejamento linguístico que, como representantes 

oficiais, estão direta ou indiretamente atrelados às esferas governamentais. Segundo Cooper, 

essas ações estão voltadas, ou para um grupo maior de pessoas, como de fronteira nacional, 

ou menor como grupos étnicos, ocupacionais, religiosos, profissionais. O autor ainda afirma 

que as atividades de planificação linguística podem ocorrer tanto do nível macro 

(governamental) em direção ao micro (comunitário), quanto no sentido inverso. 

Quanto ao objeto de intervenção política e de planejamento linguístico, nos remetemos 

ao item, o quê. Para Cooper (1997, p.80), pode-se abordar esta pergunta a partir de dois 

pontos de vista: o da forma e o da função. Logo, a intervenção da política e planejamento 

linguístico envolve o planejamento de corpus e de status, ou seja, ações que visam 

modificações na estrutura ou no uso da língua no seio da comunidade. A primeira, inclui 

ações como: criação, reforma e padronização do sistema ortográfico, pronúncia, grafia, 

expansão de vocábulos e terminologia, alterações na gramática, valorização dos diferentes 

gêneros e estilos, produção de manuais, livros didáticos para a alfabetização, tradução, 

produção de dicionários e gramáticas etc. A segunda ação, referente ao status, concerne as 

intervenções nas funções e no prestígio das línguas.  

Outra questão levantada por Cooper objetiva saber as motivações que conduzem os 

participantes na elaboração da política a conceberem e aplicarem uma determinada política 

linguística, assim, o por quê, proposto pelo autor, representa a intenção das políticas em 

extinguir uma tensão estabelecida. Ellsworth e Stahnke (1976 apud COOPER, 1997, p.112), 

definem a tensão como a restrição da capacidade de governar das autoridades. A tensão se 

limitaria à formulação de políticas que afetam a sociedade em seu conjunto. Portanto, é 

preciso identificar o problema que se apresenta inicialmente, que tenha gerado o estímulo para 

a inovação. Conforme Cooper (1997, p.113), é plausível que a adoção de decisões em 

instituições não governamentais e em todos os planos de organização constitua igualmente 

uma resposta à tensão ou a intensão de evitá-la. 

As metodologias implicadas na política e planejamento linguístico referem-se ao 

domínio inerente à questão como. Nesse âmbito, examinam-se as formas de estudo, análise e 

aplicação da política e planejamento linguísticos que variam em função do nível de 

intervenção (macro, micro), a finalidade (planejamento do status ou do corpus), o enfoque 

(linguístico, cultural, linguístico-discursivo, discursivo, metodológico, etc.) e os participantes 

envolvidos (esferas oficiais, atitudes e crenças dos sujeitos ou práticas de interação), ou seja, 
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esse ponto trata de como as autoridades implementam suas decisões. Segundo Cooper (1997, 

p.13), um modelo coerente de adoção de decisões inclui: 1- a identificação do problema; 2 – a 

busca por informações; 3 – a elaboração de possíveis soluções; 4 – a eleição de uma das 

soluções 5 - a implementação da solução; 6 – comparação das consequências esperadas e 

efetivas da ação. Depois da resolução das situações acima elencadas, será preciso pensar nas 

leis em que essa política pode ser inserida, os acordos que deverão ser estabelecidos, além de 

outras questões concernentes à implementação de uma inovação. Conforme Severo (2013, 

p.458), devido à abrangência de possibilidades de intervenção, torna-se impossível a 

sistematização das metodologias utilizadas e aplicadas em política e planejamento linguístico, 

visto que os estudos da área têm cada vez mais se debruçado sobre temas complexos, como 

políticas linguísticas em sociedades pós-coloniais, multilinguismo na internet, relação entre 

línguas e tecnologias, multilinguísmo nas fronteiras e em situações de migração, entre muitos 

outros. 

Em que condições. Aqui são analisadas quatro categorias: os fatores situacionais, 

estruturais, culturais e ambientais que interferem em uma política linguística. Os grupos 

interessados são afetados por uma política determinada. Segundo Chaudenson (1996), em 

uma ação em que haja política e planejamento, deve-se averiguar as condições em que se 

encontra a comunidade alvo, o que frequentemente não se faz, com o objetivo de 

compreender e preparar o campo a fim de que a política linguística se realize de forma 

convincente. 

Quanto ao último item apontado por Cooper, a saber, com que efeitos, o autor anuncia 

que os resultados provocados por algumas políticas linguísticas implantadas nas comunidades 

nem sempre se apresentam logo de início. Algumas levam anos para aparecer. Cooper (1997), 

cita que, em algumas situações, a análise dos dados leva muito tempo e dinheiro e que, em 

muitos casos, é mais interessante, para os responsáveis por elaborar as políticas, a aparência 

de uma determinada atividade do que as consequências dessa atividade, toda vez que essas 

consequências não acarretem oposição a sua permanência no poder. Desta forma, a fim de se 

obter melhores resultados de uma política adotada, é importante que se mantenha um certo 

distanciamento da situação. Ainda segundo o autor, por vezes a obtenção desses resultados 

dá-se pela deliberação de objetivos mais modestos. 

Logo, ao tomar essas questões como referência, o pesquisador deve averiguar as 

relações desenvolvidas entre os participantes na elaboração da política e a comunidade em 

que a política será implementada, visto que Cooper (1997) também questiona a necessidade 
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de buscar saber quem sai beneficiado do planejamento e sobre que perspectiva da realidade 

social ele acaba promovendo uma verdadeira mudança. 

As questões envolvendo planejamento e avaliação, por vezes, nos mostram que, em 

diversos contextos, essas intervenções são consolidadas e disseminadas de cima para baixo. A 

realidade acaba sendo uma degeneração da proposta original, uma vez que esta visão vertical 

tende a nutrir que as ideias originais se desfiguram no meio do caminho, o que fomenta uma 

política de planejadores, uma subversão da ação política sem planejamento, manifestando que 

a política real está perto do cidadão. Assim, de meros executores a agentes glotopolíticos,  

professores também  promovem a gestão de políticas através de ações políticas-linguísticas in 

vivo21. Executando desta forma, o papel que caberia à esfera pública.  

Para melhor ilustrar toda essa ação, recorremos aos estudos do sociólogo Stephen Ball 

e seu colaborador Richard Bowe, que formularam uma proposta sobre o ciclo de políticas e a 

contribuição para a análise de políticas educacionais, argumentando que essa abordagem 

permite uma análise crítica de programas de políticas educacionais desde sua formulação até 

sua implantação na prática, o que sugere uma política em movimento, analisando ainda, seus 

resultados e efeitos. 

 
Os autores consideraram que os profissionais que atuam nas escolas não são 

totalmente excluídos dos processos de formulação ou implementação de políticas e 

usam os dois estilos de textos considerados por Roland Barthes (writely e readerly) 

para distinguir em que medida os profissionais que atuam na escola são envolvidos 

nas políticas.  (MAINARDES J. 2006, p. 50). 

 

 

Em outro texto sobre as contribuições de Stephen Ball na avaliação de políticas 

públicas educativas, Barreto e Vasconcelos (2016, p.175) discorrem sobre a complexidade 

deste campo que promove profundas contestações, sublinhando a importância em considerar o 

percurso teórico-metodológico em sua prática investigativa. As autoras também destacam que 

o percurso analítico utilizado para avaliação de política pública constitui um grande desafio 

para a área educacional.  De acordo com Souza (2018), seja qual for a política pública, sua 

avaliação constitui uma importante etapa para o êxito de toda intervenção, uma vez que, com 

o auxílio dela, “o governo pode planejar novas ações e adaptar proposições e projetos com 

vistas ao seu amadurecimento, ao aperfeiçoamento da ação governamental e à elaboração de 

ideias capazes de solucionar possíveis problemas” (SOUZA, 2018, p.40). 

                                                           
21 Refere-se ao modo como as pessoas resolvem os problemas de comunicação com que se confrontam 

cotidianamente. CALVET (2007), p.69, As Políticas Linguisticas. 
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Ademais, às políticas de avaliação, destaca-se a seleção de indivíduos, a averiguação 

de competência e a performance de alunos e escolas; esfera amplamente afetada por forças 

ideológicas e políticas, tendo o Estado como detentor dos mecanismos de avaliação ao 

legitimar a implementação de políticas educativas.   

Voltadas para a melhoria da qualidade da educação, medidas como o lançamento do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), pelo Ministério da Educação, em 2007, 

promovem ações relativas à educação básica e que compreendem, além da área de 

financiamento, a formação de profissionais da educação, gestão, avaliação e programas que 

apoiam a estrutura educacional. 

 Uma outra avaliação implementa desde 2015, a título de exemplo, é a Prova Brasil. 

Essa avaliação censitária é aplicada aos alunos de 5° e 9° anos do ensino fundamental público. 

Os resultados dessa avaliação compuseram, posteriormente, o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, o IDEB, uma das principais ações do PDE, que estipula, para cada unidade 

escolar, a publicação dos resultados obtidos à sociedade, o que determina uma relação entre a 

federação e a escola. (BARRETO, VASCONCELOS, 2016, p.175). Os resultados destes 

indicadores, caso estejam abaixo do desempenho esperado, determinam se a União fornecerá 

aparo financeiro aos municípios.  

 Em geral, a avaliação de políticas linguísticas ou públicas baseia-se na observação de 

sua eficácia e a determinação de critérios de análise bem definidos. 

 No capítulo a seguir, trataremos dos aspectos metodológicos que norteiam a presente 

pesquisa. 

 

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

  

Numa ciência, onde o observador é da mesma 

natureza que o objeto, o observador, ele mesmo, 

é uma parte de sua observação. 

(Lévi Strauss) 

 

 Esta pesquisa evidencia o estudo descritivo, de natureza qualitativa, e compreende 

diferentes momentos de elaboração. O cerne do presente trabalho encontra-se nas políticas 

de implantação e planejamento para o ensino de línguas estrangeiras, com destaque para o 
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francês, nos anos iniciais do Fundamental nas escolas do município de Niterói. Desse modo, 

a fim de executar os objetivos propostos neste trabalho, pretendemos recorrer aos seguintes 

instrumentos para o levantamento de dados:  

 Pesquisa bibliográfica;  

 Análise de documentos oficiais, como: PCNs e LDB/lei n° 13.415/2017; 

 Entrevistas22 (semiestruturadas) com os atores que participaram da implantação do 

projeto. 

Em virtude da maior importância desse último procedimento em nossa pesquisa (as 

entrevistas), tido como o mais usual no trabalho de campo, abordaremos as etapas que as 

integraram logo após discorrermos sobre o paradigma, a natureza e a classificação do estudo 

que conduz estes dados metodológicos: a pesquisa de tradição interpretativa, qualitativa-

descritiva. Os outros instrumentos de pesquisa também serão averiguados posteriormente. 

 O conceito de metodologia de pesquisa pertence à forma de pensamento e à prática 

empreendida na abordagem da realidade. Nesta perspectiva, a metodologia encontra-se no 

seio das teorias e está sempre referida a elas (MINAYO,1999, p.16). Segundo Lénin (apud 

MINAYO 1999, p. 16), “o método é a alma da teoria”.  

A metodologia compreende princípios teóricos de abordagem e de técnicas que 

promovem a construção da realidade, além da capacidade criativa do investigador. Minayo 

(1999, p.16) informa que, enquanto conjunto de técnicas, a metodologia precisa ter um 

instrumento elaborado, claro, coerente, capaz de direcionar os dilemas teóricos para os 

fomentos da prática. Minayo (1999, p.16) ainda afirma que “O endeusamento das técnicas 

produz ou um formalismo árido, ou respostas estereotipadas. Seu desprezo, ao contrário, leva 

ao empirismo sempre ilusório em suas conclusões, ou a especulações abstratas e estéreis”. 

Portanto, mesmo que seja uma prática teórica, a pesquisa incorpora pensamento e ação. Ou 

seja, “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida prática” (MINAYO,1999, p.17).  

Em razão das últimas considerações, podemos deduzir que entre sujeito e objeto 

existe uma identidade. E assim como nas ciências humanas e sociais, as pesquisas 

linguísticas lidam com seres humanos que, por razões culturais, de classe, de crenças, de 

faixa etária ou por outro motivo qualquer, têm em sua essência algo comum com a 

                                                           
22 Nossos questionários foram elaborados com a colaboração dos trabalhos de Avaliação de Política, Rocha 

(2016), do Projeto de Ensino de Língua em Niterói, Souza (2015), e Formação Docente, Vasconcelos (2015). 
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identidade do investigador. Ele, que é parte do mundo que pesquisa, influencia o objeto de 

investigação, que é por ele influenciado.  

Fundamentada no paradigma interpretativista, a pesquisa em pauta se caracteriza pela 

tradição hermenêutica-dialética, feito que a distingue da tradição positivista. Privilegiando a 

razão analítica, o paradigma positivista busca explicações causais através de relações 

lineares entre fenômenos e se destaca por três postulados: I) -  a certeza sensível, que diz 

respeito às percepções do sentimento que constituem a realidade; II) - a certeza metódica, 

identificada pelos tratamentos rigorosos e sistemáticos típicos da investigação científica; e 

III) - a antinomia entre o sujeito cognoscente/pesquisador e o objeto cognoscível/pesquisado 

(BORTONI-RICARDO, 2008). No entanto, a pesquisa com base interpretativista atende de 

forma mais adequada a esse trabalho, pois é marcada pelo predomínio dialético em relação à 

razão analítica, visto que objetiva a interpretação dos fatos observados no seio de diversas 

manifestações culturais, políticas e ideológicas. 

A abordagem da dialética se propõe a incorporar o sistema de relações que constrói, 

além das representações sociais que traduzem o universo dos significados. A dialética busca 

encontrar nas partes o entendimento e a relação com o todo. Pretende-se, da mesma forma, 

trabalhar a complexidade, a especificidade e as distinções apresentadas nos problemas e/ou 

objetos sociais.   

O paradigma interpretativista está atrelado ao conhecimento do pesquisador, à sua 

capacidade de compreensão, visto que ele é o principal agente das transformações que 

pretende implementar com o seu projeto. A avaliação da política linguística de implantação 

do ensino de línguas estrangeiras às crianças e o desejo de manutenção e compreensão da 

importância do ensino de LEC, aqui aventados, desdobram-se não somente com base nos 

dados empíricos gerados no chão das escolas integrantes do projeto. Os saberes 

desenvolvidos ao longo de nossa trajetória profissional e acadêmica explicitam ideias, 

crenças e valores gerados a partir daí e que contribuíram para a geração de ferramentas, 

abordagens e métodos imprescindíveis ao cumprimento dessa empreitada. Os processos 

acorridos com base nessa experiência e como os atores sociais envolvidos os compreendem 

são objeto de análise da pesquisa de natureza qualitativa. 

A pesquisa qualitativa relaciona-se às ciências sociais em um nível não quantificável. 

Como trabalha com o macrocosmo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

compreende uma zona mais profunda das relações, dos processos e fenômenos que não são 

reduzidos à operacionalização de variáveis.  
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No qualitativo, habitam a intuição, o subjetivismo e a exploração; no quantitativo, o 

espaço do científico é por ele representado, traduzido de forma objetiva e em dados 

matemáticos (MINAYO,1999, p. 22). 

Nesta perspectiva, pretendemos compreender as ações inerentes aos participantes na 

elaboração da política e os gestores políticos implicados na implantação do projeto 

plurilíngue às crianças, além das práticas e realidades vividas por pedagogos, professores e 

os alunos nas dinâmicas sociais estabelecidas nos diversos espaços quotidianos e educativos 

integrantes desse universo, tendo a criança como figura central desta proposta. No tocante às 

teorias concernentes ao domínio sociológico, muitas críticas sublinham o empirismo e o 

subjetivismo dos sujeitos investigadores que deturpam a fala que ouvem e confundem o que 

percebem com a verdade científica (MINAYO, 1999). O envolvimento emocional do 

pesquisador com seu campo de trabalho também deve ser alvo de atenção, pois ante sua 

suposta imaturidade acadêmica, corre-se o risco de que a pesquisa discorra sobre os ditames 

do fascínio desenvolvido pelo sujeito cognoscente sobre o objeto cognoscível. 

Outro aspecto importante sobre a natureza qualitativa é que as orientações teóricas e 

os dados empíricos indicados pela pesquisa devem buscar os resultados mais fidedignos 

possíveis. No entanto, o pesquisador deve estar atento aos limites e riscos dessa modalidade, 

tais como: excessiva confiança do investigador como instrumento de coleta de dados, risco 

de que a excessiva análise das notas de campo possa dar conta do objeto estudado, o 

detalhamento insuficiente dos processos pelos quais as conclusões foram alcançadas, a não 

observação sobre enfoques diversos, certeza do pesquisador  em relação aos dados obtidos, a 

falsa sensação de domínio de seu objeto de estudo, entre outros (SILVEIRA, GERHARDT, 

2009, UFRGS, p.32). 

Quanto ao objetivo, a metodologia empregada se enquadra na definição qualitativa 

descritiva. Nessa modalidade, uma série de informações são exigidas do pesquisador sobre o 

que se deseja pesquisar. Este modelo pretende descrever os fatos e manifestações de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987 apud SILVEIRA, GERHARDT, 2009, UFRGS, 

p.35). Segundo Triviños (1987, p.112), a pesquisa qualitativa descritiva pode sofrer críticas 

caso haja uma descrição exata dos fatos e fenômenos, o que provocaria a fuga da perspectiva 

da verificação por meio da observação.  O autor ainda destaca o fato de o investigador não 

examinar de forma crítica suas observações, concebendo resultados equivocados e 

subjetividade nas técnicas de coleta de dados tais como: escalas, questionários e entrevistas, 

gerando dados quantificáveis e imprecisão.  
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4.1  Os instrumentos de pesquisa  

 

O universo de investigação da presente pesquisa compõe-se das escolas do 

Fundamental do município de Niterói que adotaram o ensino de espanhol, inglês, e francês 

para as crianças do primeiro segmento. Na impossibilidade de se investigar todas as escolas, 

foram selecionadas amostras que acreditamos ser suficientes e representativas visto que 

compreendem professores e gestores implicados com a política plurilíngue adotada na 

ocasião, além dos participantes na elaboração da política igualmente envolvidos nessa ação 

política-linguística. Para tanto, recorremos aos instrumentos para o levantamento de dados 

que serão listados a seguir.  

 

4.2  As entrevistas 

 

 Reconhecida como o processo mais usual no trabalho de campo, através das 

entrevistas o pesquisador obtém informações a partir da fala dos atores sociais inseridos de 

alguma forma no contexto da pesquisa. A conversa empreendida nesta situação não é 

despretensiosa e/ou neutra, é através dela que o pesquisador reúne os dados relatados pelos 

sujeitos-objeto da pesquisa, atores que vivenciaram a realidade em foco. As entrevistas podem 

ser realizadas individual ou coletivamente. Geralmente, ela é entendida como uma conversa a 

dois com intenções bastante definidas e que serve como meio de coleta de informações sobre 

determinados temas científicos (MINAYO, 1999). 

 As entrevistas podem ser estruturadas, quando as perguntas são previamente 

formuladas, e não-estruturadas, o que significa que são relativamente dirigidas. As formas que 

reúnem essas duas categorias definem-se como semi-estrutudas, e são elas que compõem o 

escopo de nossa pesquisa. 

Os questionários para a realização das entrevistas com os supramencionados agentes 

glotopolíticos23, foram desenvolvidos no intuito de melhor analisarmos os processos que 

constituíram a implantação do projeto plurilíngue em Niterói e dispormos de uma maior 

amplitude de informações a respeito da importância do ensino de LEC para as escolas 

públicas desse município.  

                                                           
23 Agentes glotopolíticos: aqueles que fazem política com sua ação pedagógica, gestora, implementando ações 

que modificam as relações sociais, englobando igualmente todos os fatos de linguagem que a sociedade, através 

de sua ação, reveste a forma do político. 
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Para a composição das perguntas, o modelo semi-estruturado mostrou-se mais 

adequado, visto que as mesmas foram previamente formuladas servindo de base para a 

elaboração de outras questões concebidas consoante a necessidade apresentada no decurso das 

entrevistas.  

Primeiramente, conforme recomendação do comitê de ética, acima mencionado, será 

entregue ao participante um termo de consentimento garantindo-lhe o anonimato, para isso, 

informar-se-á que o pesquisador responsável se compromete a não servir-se de qualquer 

identificação nominal quando houver necessidade de tornar públicos, nos meios acadêmicos e 

científicos, os resultados obtidos. O termo esclarece que a participação não é obrigatória e que 

a qualquer momento o participante poderá desistir de participar retirando seu consentimento 

sem nenhum prejuízo para o mesmo. Além disso, comunica-se o motivo do convite ao 

colaborar com a pesquisa, os riscos identificados, os benefícios em participar (caso existam), 

e a contribuição gerada pela pesquisa.   

Segundo Freitag (2014), toda a pesquisa deve exigir o consentimento livre e 

esclarecido dos participantes, indivíduo ou grupos, respeitando assim ao princípio de 

dignidade da pessoa. Freitag (2014) acrescenta que o Processo do Consentimento Livre e 

Esclarecido ocorre quando o sujeito convidado a participar da pesquisa é elucidado sobre as 

etapas de forma que ele participe de maneira autônoma, livre, consciente e esclarecida. 

É importante informar que as entrevistas com os sujeitos participantes iniciaram-se 

apenas mediante aprovação do CEP – Comitê de Ética em Pesquisa - perante o qual o projeto 

de pesquisa foi apresentado. 

Ao(s) participante(s) na elaboração da política, foram elaboradas questões com a 

intenção de buscar dados que informassem a respeito de como surgiu a ideia de implantação 

do projeto; de como se deu o processo de implantação; quais foram as etapas desse processo; 

quais foram os parceiros; o porquê do ensino para crianças; quais as prováveis medidas de 

auxílio ao profissional envolvido, entre outras. O objetivo dessas perguntas é promover uma 

reflexão sobre a aplicação das políticas-linguísticas nesse projeto plurilíngue para crianças e 

da importância em fomentar nos participantes na elaboração da política ações visando a 

reassunção de medidas em prol de uma vigorosa continuidade, de forma que os profissionais e 

alunos envolvidos, possam ter garantias de uma política pedagógica eficaz e continuadamente 

assistida. 

Para o(s) gestor(es), a formulação das questões que compuseram a entrevista 

intencionou  saber sobre as dificuldades iniciais da coordenação na implantação do projeto de 

ensino de línguas para crianças; de que forma procurou-se solucionar essas dificuldades; a 
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quantidade de professores que atuaram no momento da implantação e como se deu o processo 

de seleção dos mesmos; quantas crianças foram beneficiadas, além de uma avaliação final 

sobre o LEC e os três primeiros anos da implantação do mencionado projeto nas escolas do 

município niteroiense. O propósito dessas questões manifesta-se na investida de entender 

como a coordenação processou e suplantou as dificuldades iniciais inerentes às políticas 

implementadas e seu planejamento, além de esclarecer a importância e os critérios de escolha 

das formações oferecidas aos professores.  

O questionário elaborado para os professores traz perguntas concernentes às 

formações; se foram suficientes ou não, sua natureza; à opinião dos docentes sobre os 

desafios encontrados no início de suas atividades no projeto; se as escolas em que trabalharam 

ofereciam ferramentas e condições básicas para o ensino/aprendizagem do LEC; e ainda, 

quais ações poderiam, no futuro, ser implementadas para assistir os professores que 

continuam no projeto de ensino de línguas. Essas perguntas foram desenvolvidas com a 

finalidade de entender o universo e as condições nas quais os professores foram inseridos, 

assim como a importância em propor reflexões sobre a eficácia das formações que foram 

ofertadas e dos métodos e metodologias disponibilizadas para o LEC.  

Ainda no que concerne às entrevistas, elas foram realizadas no período de fevereiro a 

Julho de 2018. 

 

4.3  Os sujeitos participantes 

 

 Os participantes deste estudo são dois professores de francês que integraram o projeto  

nos três primeiros anos de contrato, ou seja, de 2014 a 2016; outros dois professores, também 

de francês, que entraram em 2016 e que, com os primeiros, atuaram em quatro das sete 

escolas municipais onde o francês foi implementado; outras duas professoras das outras duas 

línguas integrantes do projeto: inglês e espanhol; além da ex-coordenadora de francês; do 

principal responsável pela implantação do projeto, o ex-secretário de educação de Niterói e da 

Adida Cultural do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro.  

Como dissemos anteriormente, aos quatro professores de francês e sua ex-

coordenadora, ao ex-secretário de educação de Niterói e à Adida Cultural do Consulado 

Francês, foram desenvolvidas questões que objetivavam, através de gravações, saber de que 

forma esses atores entenderam e contribuíram para o projeto linguístico niteroiense. Já para os 

professores de inglês e de espanhol, essas questões foram enviadas por e-mail e puderam, 
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desta forma, contribuir para melhor e mais amplamente entendermos como se deu a 

implantação desse projeto de ensino de línguas estrangeiras para crianças. É preciso assinalar, 

contudo, que também enviamos esses questionários às coordenadoras de espanhol e inglês e à 

atual gestora, a secretária de educação de Niterói, para que pudessem contribuir com a 

pesquisa aqui desenvolvida. No entanto, depois de algumas tentativas, não obtemos resposta 

desses atores e decidimos, então, optar por não considerar os dados que delas proviriam.  

 

4.4  Análise de documentos oficiais 

 

 No intuído de contextualizar historicamente a implantação do projeto de ensino de 

LEC em Niterói, nos basearemos em alguns documentos oficiais que consideramos 

fundamentais para a sua compreensão.  Estes documentos contribuirão, juntamente com o 

aporte teórico aqui aventado, com a análise de dados proposta no quinto capítulo desta 

dissertação. 

  A pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica, de forma que, 

ocasionalmente, torna-se difícil distingui-las, Fonseca (apud SILVEIRA, GERHARDT, 2009, 

UFRGS, p. 37). Esse procedimento de coleta de dados caracteriza-se pela investida em 

diversificadas fontes desprovidas de tratamento analítico. Dentre esses diversos elementos 

que constituem a pesquisa documental, citamos aquele que mais nos compete: os documentos 

oficiais.  

Desta forma, a fim de melhor entendermos as diretrizes que regem o ensino de LE no 

Brasil, tendo igualmente como desígnio encontrar orientações concernentes ao ensino de 

LEC, recorreremos aos documentos oficiais mais significativos para esta análise.  

A experiência deste professor de LEC no projeto aqui discutido me leva a crer que, 

diante de uma turma de LEC com uma média de 26 alunos, é praticamente impossível dar 

aulas somente em língua francesa, ou ao menos, continuadamente. Diante dessas e de outras 

condições, nos demos conta de que, quanto ao ensino de LEC, ele também pode fazer parte de 

um processo de sensibilização à língua e a outras culturas. 

A pesquisadora Busso (2016), por exemplo, compartilha da ideia de que a 

ineficiência do processo de ensino-aprendizagem se dá pela falta de clareza dos objetivos para 

o ensino de línguas estrangeiras. Para o ensino voltado aos primeiros anos do Fundamental, 

menos ainda, visto que as legislações, sobretudo a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 

(BRASIL, 1996), preveem a obrigatoriedade do ensino de uma LE apenas a partir do sexto 
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ano do ensino fundamental, o que nos remete a uma escassez de políticas linguísticas para 

esta modalidade. Ou seja, não há previsão do ensino de LE para os anos iniciais na LDB, o 

que passa a ser concebido a partir da Resolução n. 7/2010. A legislação nos ajuda a entender 

como elas funcionam, assim como as escolhas dos participantes na elaboração da política.  

Em virtude das últimas considerações, notamos que algumas decisões 

governamentais têm ligação direta com o quotidiano da sala de aula: o já citado decreto da lei 

11.161/2005, a “lei do espanhol”, e a implantação do ensino desse idioma nas escolas do país, 

inclusive nas escolas do município de Niterói, é um dos exemplos dessa estreita relação. 

Também não é por acaso que as OCEM, que foram publicadas no ano seguinte, em 2006, 

tinham um caderno para as línguas estrangeiras modernas e um outro específico para o 

espanhol. Antes, em momento algum, falava-se sobre o ensino dessa língua, apenas sobre as 

línguas estrangeiras modernas. A própria LDB de 1996, que foi promulgada em um momento 

de declínio do ensino de LE na escola regular, resultante das leis que a precederam (LDB, 

61/71), já não obrigavam o ensino de LE na Educação Básica, o que nos demonstra que esses 

documentos oficiais, além de ações governamentais como o PNLD e o ENEM, são exemplos 

de como se configura o ensino de LE no país, muitas vezes tido como ineficaz, esparso e 

contraditório. 

 Uma das maiores antinomias dos últimos anos é, decerto, a também já citada Lei N° 

13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que modifica a lei N°9.394, a degenerada lei da reforma 

do ensino médio. Dentre outras tantas incongruências, aquela que mais atinge o ensino de LE 

são as alterações presentes no artigo 26, parágrafo 5 da referida lei. Se antes da reforma, na 

parte diversificada do currículo, era incluído, obrigatoriamente, a partir da “quinta série”, o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficava a cargo da 

comunidade escolar, agora, com a atual lei, o inglês volta a reinar soberano com a 

obrigatoriedade da sua oferta no EF e de seu ensino no EM.  Para se ter uma ideia de como 

essa legislação afeta a organização e o planejamento político-pedagógico das escolas, o CIEP 

449 Leonel de Moura Brizola Brasil-França, em Niterói, precisará, a partir de 2020, 

implementar o ensino da língua inglesa, fazendo com que o ensino de francês perca carga 

horária, por exemplo.  

Nesse sentido, um outro fato importante é que, em determinado momento deste 

estudo, aventou-se a possibilidade de uma ligação entre o CIEP Lionel Brizola e o ensino de 

francês nas escolas do município de Niterói. Segundo pessoas envolvidas com a implantação 

do projeto, e com os contatos obtidos, enquanto professor de francês de LEC do município, 

em uma apresentação feita para os adolescentes do referido Liceu, existia o desejo de retomar 
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a orientação inicial de realizar a continuidade entre os dois projetos, isso se daria por meio da 

proposta que levaria os alunos das escolas municipais, até o Liceu Brasil-França em Charitas, 

também em Niterói. Essa proposição se justifica pelo fato de os alunos das escolas municipais 

já estarem sensibilizados com o francês e, por esse motivo, chegariam muito mais preparados 

linguisticamente para outro encontro com a língua francesa, desta vez, no Brasil-França.  

Uma outra situação envolvendo a importância dessa continuidade é que, em 

concordância com o que dissemos acima, o consulado da França se deu conta de que os 

alunos que chegavam ao CIEP 446 não estavam devidamente preparados, exatamente por não 

possuírem uma base anterior e, por esse motivo, apresentavam muita dificuldade em prestar o 

exame do DELF, o que pressupõe a necessidade de uma preparação prévia pelas escolas do 

município, a fim de que os alunos já possam vir minimamente preparados para ingressarem 

no Lionel Brizola, ou seja, chegarem com uma base consistente e atingirem um bom nível 

desejável. Logo, a aproximação entre o município e o CIEP representaria o fortalecimento 

desta política. 

Paiva (apud BUSSO, 2016, p. 51) destaca: 

 
[...] a incoerência existente entre os documentos do ensino médio e do ensino 

fundamental. Segundo ela, “o MEC, ao encomendar os textos dos PCN para 

profissionais com crenças e filiações ideológicas diferentes, acaba por fornecer à 

comunidade uma política de ensino de LE contraditória”.  

De fato, os documentos do ensino médio e fundamental possuem concepções 

distintas sobre o que é ensinar LE e de seus objetivos, o que impede uma 

continuidade do ensino, nos diferentes segmentos [...]. 

 

 

Com relação às últimas considerações, é preciso destacar que, apesar da relevância 

da proposta de continuidade do ensino da língua, há um hiato no ensino de francês em Niterói, 

visto que a oferta do ensino desse idioma, ela atende sobretudo os anos iniciais do EF e o EM, 

o que revela uma expressiva lacuna entre essas duas etapas, ou seja, do 6° ao 9° ano do 

Fundamental II. 

 Ao retomar a questão da implantação do projeto de LEC em Niterói, consideramos 

oportunas as seguintes questões:  o que impulsionou essa mudança? Como surgiu essa 

política? Uma das justificativas que circulam em torno do projeto refere-se à Lei n °11.738 de 

16 de julho de 2008, que garante ao professor regente da Educação Básica, 1/3 de suas aulas 

destinado às chamadas atividades extraclasse, como planejamento de aulas, reuniões 

pedagógicas, correção de atividades etc. Abordar essa possibilidade nos ajuda a entender as 

dificuldades da implantação do ensino de LEC no projeto, visto que, diante da necessidade do 

cumprimento dessa lei, a implementação  teria acontecido através de propósitos que não se 
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justificariam pelas motivações político-pedagógicas anunciadas para o ensino dessa 

modalidade.  Em suma, a implantação desse projeto, segundo considerações de pessoas 

ligadas à FME de Niterói, seria um “tapa buraco” diante da urgência que a determinação 

dessa lei exigia.  Os outros motivos apontados para justificar o surgimento dessa política 

serão discutidos a partir das entrevistas com os sujeitos participantes no capítulo sobre a 

análise de dados. 

 Outro documento oficial que nos chama a atenção por sua incongruência é a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). Por um lado, temos as orientações voltadas 

apenas para o ensino de uma única LE, a língua inglesa, e por outro, na parte concernente ao 

ensino da língua portuguesa, dados que tratam do plurilinguísmo, da existência de mais de 

250 línguas no Brasil.  

 Diante das profundas e inquietantes mudanças engendradas pelas últimas legislações, 

e das consequências desastrosas que essas decisões podem gerar para toda a sociedade, é 

premente que toda a comunidade escolar e acadêmica discuta o que se pode esperar quanto ao 

futuro do ensino de LE e quais decisões serão tomadas para que esse atual e obscuro cenário 

político-linguístico não alcance proporções irreversíveis.   

Na próxima seção, retomaremos algumas das proposições aqui aventadas para 

melhor entendermos o amplo contexto através do qual se desdobrou a implementação do 

projeto de ensino de LEC em Niterói. 

 

 4.5  O contexto do projeto de ensino de LEC no município de Niterói. 

  

Em novembro de 2009, a capa do jornal britânico The Economist24, intitulada: “O 

Brasil Decola”, ilustrava a “decolagem” do Cristo Redentor, cartão postal da cidade do Rio de 

Janeiro, simbolizando o histórico momento da ascensão econômica do Brasil e também dos 

países que compuseram o acrônimo BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. A matéria destacava 

que, já em 2001, os economistas do Goldman Sachs acreditavam que esses países viriam a 

dominar mundo, e que o Brasil, apesar de todos os seus históricos problemas relacionados à 

corrupção, à instabilidade político-econômica crônica e à sua infinita capacidade de 

desperdiçar seu potencial, finalmente estava em alta, pois apresentava uma excelente 

                                                           
24 Disponível em https://www.economist.com/leaders/2009/11/12/brazil-takes-off (Último acesso em 05 de 

novembro de 2018). 

 

 

https://www.economist.com/leaders/2009/11/12/brazil-takes-off
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perspectiva econômica. Com uma economia que prometia ainda mais crescimento, à medida 

que fossem implementados os novos campos petrolíferos em águas profundas, além do 

crescente interesse dos países asiáticos em nossos alimentos e minérios, o Brasil finalmente 

parecia desfrutar da abundância dos recursos que compõem seu gigantesco território, como 

uma agroindústria vigorosa e enormes riquezas minerais e energéticas.  

A grande expectativa sobre o Brasil, naquele momento, decorria das características 

que lhe atribuíam prestígio se comparado aos outros países que compunham o BRIC: ao 

contrário da China, por exemplo, destacava-se a democracia. Não temos os mesmos 

problemas étnicos, religiosos e de vizinhos hostis como a Índia. Tratávamos os nossos 

investidores estrangeiros com respeito, além de não restringirmos nossa exportação ao 

petróleo e armas, como fazia a Rússia. Assim, o Brasil finalmente entrava no cenário mundial, 

o que foi simbolicamente representado pela sua escolha como sede da Copa do Mundo de 

2014, seguida pelos Jogos Olímpicos de 2016, sediados na cidade do Rio de Janeiro. No 

entanto, as melhorias na educação e na infraestrutura, atribuídas ao governo do então 

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda estavam atrás da China e Coreia do Sul.  

Com a entrada do Brasil nos trilhos do desenvolvimento, a expectativa era de que em 

pouco tempo o Brasil se tornasse a quinta economia mundial, superando, por exemplo, 

Inglaterra e França. Em uma matéria do conceituado jornal de economia no mundo, o 

Financial Times, dizia-se que a melhor região para se investir no Brasil era o Nordeste. 

Segundo uma matéria da revista Exame, que trazia dados do IBGE, a região nordeste tinha 

superado o PIB da região sul daquele momento.25 O Brasil como quinta economia do mundo e 

o Nordeste como segunda região mais rica do país. Parecia inverídico, mas não era. 

Ao dizer que o presidente Lula “era o cara”, o então presidente estadunidense, 

Barack Obama, evidenciava a mudança de tratamento que os EUA vinham dando ao Brasil. 

No Mercosul, Lula e Hugo Chávez tratavam da entrada da Venezuela no bloco, e da parceria 

entre os dois países em uma refinaria de Pernambuco. Aos que apostavam no 

enfraquecimento do Mercosul, “restou a frustração da derrota”, disse o presidente brasileiro 

na época.  

                                                           
25 Disponível em: https://www.algosobre.com.br/administracao/brazil-takes-off.html (Último acesso em 03 de 

janeiro de 2019). 

https://www.algosobre.com.br/administracao/brazil-takes-off.html
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Em uma matéria de julho de 2009, o portal de notícias da Globo G1 publica que o 

Mercosul terminaria o ano com taxas de crescimento positivas na economia, apesar dos 

efeitos da crise global.26 

É neste contexto de boas perspectivas econômicas e políticas e esperançosos acordos 

internacionais que em 2005, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, o então secretário de 

Educação de Niterói alvitra a possibilidade da implantação de áreas de formação como o 

ensino de línguas, de educação física e artes para além do segundo seguimento das escolas 

municipais niteroienses. Preconizando a ampliação do repertório cultural e o desenvolvimento 

de valores altruístas e humanistas, o projeto visava garantir essas três áreas também para os 

primeiros anos do ensino fundamental. 

Em 2006, um importante evento realizado na cidade contribui para a tomada de 

decisão que viria a seguir. A experiência e a ambiência do “Encontro Cultural Niterói com a 

Espanha”, fizeram com que os secretários de educação e cultura na ocasião, mais a ajuda da 

então diretora do Instituto de Letras da UFF, Lívia Reis, desenvolvessem um projeto que, 

logo em seguida, culminaria com a implantação do ensino da língua espanhola para as escolas 

do segundo seguimento, como já acontecia com a língua inglesa que, até então, reinava 

soberana. 

É preciso lembrar que, conforme citado anteriormente, a lei 11.161 de 5 de agosto de 

2005 dispõe sobre a oferta obrigatória do ensino de língua espanhola. É evidente que neste 

contexto, estando o Brasil cercado por países de língua espanhola e protagonizando nas 

relações com o Mercosul, não havia condição mais favorável ao fortalecimento e à 

implantação de políticas linguísticas que viabilizassem o ensino de espanhol no país. Em 

2007, a experiência com o ensino de espanhol continuou nas escolas municipais de Niterói. E 

em 2008, finalmente, é lançado o primeiro concurso público para professor de espanhol. 

Enquanto isso, ainda estava sendo elaborado o projeto de implantação de línguas estrangeiras 

para os anos iniciais do ensino fundamental.  

 Em 2013, depois de um intervalo de quatro anos, o já citado Secretário de Educação 

retorna à Secretária de Educação e Tecnologia de Niterói para assumir o cargo que ocupava 

anteriormente. No mesmo ano, depois de participar da solenidade de encerramento do 

Congresso de Professores de Francês realizado em Niterói, ele retoma a ideia que já vinha 

desenvolvendo em parceria com a Aliança Francesa da cidade e a Associação de Professores 

                                                           
26 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1240282-5602,00-

MERCOSUL+DIZ+QUE+ECONOMIA+DO+BLOCO+CRESCERA+EM.html (Último acesso em 06 de 

novembro de 2018). 

 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1240282-5602,00-MERCOSUL+DIZ+QUE+ECONOMIA+DO+BLOCO+CRESCERA+EM.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1240282-5602,00-MERCOSUL+DIZ+QUE+ECONOMIA+DO+BLOCO+CRESCERA+EM.html
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de Francês do Rio de Janeiro (APFERJ) de implantar o ensino de LEC nas escolas 

municipais, além do ensino de língua francesa para a mesma faixa etária. Temos então, em 

2014: a implantação do projeto de ensino de LEC, inglês; espanhol e francês para os 

primeiros anos do Fundamental, e a implantação da língua francesa (última língua a integrar 

as escolas do município niteroiense) em sete escolas do município.  

 Ainda em 2016, último ano do contrato da maior parte dos professores de LEC que 

integraram o projeto, têm-se o concurso que contempla o professor de francês. Como o edital 

previa apenas a chamada de dois professores; em 2017, das sete escolas que tinham o francês 

como língua estrangeira, apenas duas prosseguiram com a chamada desses dois concursados. 

As outras cinco escolas, no entanto, ficaram sem professor dessa língua, visto que seus 

contratos expiraram. 

 Conforme citado anteriormente, com a modificação da lei N° 9.394 pela Lei N° 

13.415, de 2017, o cenário para os projetos políticos-linguísticos em todo o Brasil não é dos 

mais favoráveis, visto que também passa a vigorar a alteração que atenua o plurilinguísmo ao 

trazer a obrigatoriedade da oferta e do ensino do inglês a partir do sexto ano do ensino 

fundamental e no ensino médio, respectivamente. Ademais, em diversas instituições de ensino 

no país, discute-se os impactos das arbitrariedades e contradições que acarretaram na 

revogação da supracitada lei 11.161/2005, que retira o compromisso da oferta da língua 

espanhola no ensino médio. Compreendemos, à vista disso, que tal processo não pode ser 

bruscamente interrompido sem consulta e discussão com a sociedade nos seus mais diversos 

âmbitos de representação, sobretudo por confirmar uma atitude antidemocrática e antiquada, 

rompendo com processos educacionais já consolidados, não esquecendo, igualmente, a defesa 

da importância do francês e de outras línguas no contexto histórico-geográfico do Brasil.  

 É preciso mencionar que, ainda no que concerne ao contexto, esta pesquisa compõe-

se pelas escolas municipais do ensino fundamental que adotaram o francês, o espanhol e o 

inglês nos anos iniciais, localizadas, em sua grande maioria, em comunidades menos 

favorecidas da cidade de Niterói, ou em seus entornos, onde concentram-se, majoritariamente: 

jovens pobres, negros e moradores de periferia. 

 

4.6 Considerações metodológicas da análise de dados. 

 

Entendemos que a análise de dados qualitativos relaciona-se ao processo sistemático 

envolvendo a pesquisa, as transcrições das entrevistas, o olhar atento para os dados obtidos e 
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os outros instrumentos integrantes de um estudo. Além de objetivar o aprofundamento por 

meio desses aspectos, esse procedimento visa à organização, à classificação, à sintética 

aplicação e distribuição dos mesmos nessa etapa. A análise final, último elemento dessa 

sequência, é desenvolvida com base numa fundamentação teórica bem definida, identificando 

o que é relevante e promovendo, desta forma, um elo entre a teoria e a prática, o concreto e o 

abstrato, e que servirá a outros pesquisadores em um dado momento. Com base em Minayo, 

(1999, p.68),  

 

Há autores que entendem a “análise” como descrição de dados e a “interpretação” 

como articulação dessa descrição com conhecimentos mais amplos e que extrapolam 

os dados específicos da pesquisa. Outros autores já compreendem a “análise” num 

sentido mais amplo, abrangendo a “interpretação”.   

 

A autora também propõe um método de interpretação qualitativa de dados. Seu 

método hermenêutico-dialético, consiste no fato de que a fala dos atores sociais “é situada em 

seu contexto para melhor ser compreendida” (MINAYO, 1999, p.77).   

 Em nossa pesquisa, a análise do material qualitativo se dá pela técnica teórico-prática 

da análise de conteúdo que, conforme Bardin (1979, p.42), configura um conjunto de 

técnicas de análise de informações comunicativas, visando a obtenção de indicadores 

(qualitativos ou quantitativos) que possibilitem a inferência de conhecimentos concernentes às 

condições de recepção e produção de mensagens, por meio de procedimentos objetivos e 

sistemáticos de descrição do conteúdo das mesmas. Esta materialidade linguística, mediante 

as condições empíricas do texto (que representa o meio de expressão do sujeito), determina 

categorias para a sua interpretação, justificando nossa escolha por essa metodologia de 

análise. 

 Desta forma, a análise de conteúdo se estabelece pela leitura das falas obtidas por 

meio das transcrições das gravações. Os dados obtidos através das entrevistas com os sujeitos 

participantes do projeto são, em um segundo momento, analisados e interpretados à luz do 

quadro teórico aqui prescrito. Outrossim, recorrermos, pontualmente, à revisão bibliográfica, 

bem como à análise dos documentos oficiais acima dispostos, tendo como objetivo principal, 

analisar o projeto de política linguística implementado em 2014 para os anos iniciais da Rede 

Municipal de Educação de Niterói, com ênfase no ensino de língua francesa, bem como 

discutir os problemas manifestados na sua implantação. Do mesmo modo, a análise proposta 

no seguinte capítulo, compreende os objetivos específicos da pesquisa e as questões 

formuladas ao(s) participante(s) na elaboração da política, coordenador(es) e aos professores. 
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E é por meio dessas indagações (delineadas no item 3.2.1: as entrevistas) que iniciamos o 

processo de refletir, interpretar e analisar seu conteúdo no presente estudo. 

Não podemos nos esquecer que, no intuito de garantir o anonimato dos participantes, 

conforme indicado no termo de consentimento desenvolvido junto ao comitê de ética para 

este estudo, optamos por não mencionar os seus nomes nesta análise de dados, bem como não 

disponibilizar, nos anexos, as transcrições das entrevistas, visto que a preservação da 

identidade é uma maneira de não gerar nenhuma possibilidade de risco para a imagem da 

pessoa perante a Instituição Pública na qual trabalha.  Logo, à vista dessas orientações, 

indicamos os participantes por meio das abreviações e da ordem da realização das entrevistas, 

conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Abreviações dos sujeitos participantes da pesquisa 

 

Sujeitos participantes da pesquisa Abreviações 

Participante na elaboração da política PEP 

Ex-coordenador de francês ECF 

Adida Cultural do Consulado Francês ACCF 

Professor francês contrato 1 PFC1 

Professor francês contrato 2 PFC2 

Professor francês 3 PF3 

Professor francês 4 PF4 

Professor inglês PING 

Professor espanhol PESP 

 

 

5  ANÁLISE DE DADOS 

 

Em luta contra essas condições sociais, a crítica 

não é uma paixão cerebral, mas o cérebro da 

paixão. Não é um escalpelo, é uma arma. 

                                                            (Karl Marx) 
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Para melhor organizar esta análise dos dados e, assim, atingir os objetivos desta 

pesquisa, seguimos a ordem das questões elaboradas para o participante na elaboração da 

política, para o gestor (a ex-coordenadora de francês), e para os professores. Obviamente, a 

fim de simplificarmos este processo, em diversas situações intercalamos as respostas de 

variados participantes às perguntas realizadas.  

As primeiras perguntas referem-se ao surgimento da implementação do projeto em 

Niterói, de como se deu esse processo e quais foram as etapas, as parcerias e as dificuldades 

encontradas.  

 

5.1  O surgimento da política linguística de implantação de LEC em Niterói: primeiras 

reflexões. 

 

A respeito da origem do projeto plurilíngue em Niterói e de suas etapas, parcerias e 

adversidades, cada participante expressou uma opinião distinta. PEP, por exemplo, relata que 

o surgimento do projeto político-linguístico em Niterói, resultou de uma série de 

acontecimentos até a sua efetiva implantação. PEP aponta que, inicialmente, em 2005, a sua 

intenção, enquanto secretário de educação, e a do prefeito de Niterói na ocasião, Godofredo 

Pinto, era “jogar mais peso na formação geral dos alunos ...” de “ampliar o repertório cultural 

dos alunos”, e “ter a capacidade de aprofundar valores altruístas, humanistas, capacidade de 

percepção estética, enfim, não é apenas um lugar para [...] aprender os conteúdos que 

compõem o currículo, embora isso seja muito importante também”, afirma PEP. Dessa 

maneira, o participante declara que determinadas áreas de formação como: “a língua 

estrangeira, a educação física, as artes não precisavam ficar restritas ao segundo seguimento”. 

Como já relatamos anteriormente, em 2006, segundo PEP, houve um projeto piloto 

para o ensino de espanhol, envolvendo as secretarias de educação e cultura da prefeitura de 

Niterói e a então diretora do Instituto de Letras da UFF.  No entanto, o projeto ainda era 

voltado para o segundo seguimento do ensino fundamental. Em 2008, essa ação se efetiva 

com o concurso que contemplou o professor desse idioma. No caso da implantação da língua 

francesa para os anos iniciais do Fundamental, a ideia ganha força no congresso dos 

professores de francês, realizado em 2013 na cidade de Niterói. Logo após, em 2014, tem-se a 

implantação não apenas do francês, mas também do inglês e do espanhol para as séries 

iniciais do ensino fundamental, com a chamada de professores contratados para esta 

empreitada.   
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De acordo com PEP, a escolha dos idiomas: inglês, francês e espanhol, ficaria a 

cargo das diretoras das escolas que deveriam optar por ordem decrescente de preferência.  “A 

maioria arrasadora preferiu o inglês ou o espanhol”... “E aí, como a preferência não recaia 

sobre o francês, nenhuma, eu fiz o seguinte: a escola que eu ia inaugurar de imediato, que era 

a Anísio Teixeira, eu falei [...] essa vai ser francês”.  PEP ainda relata que em outras duas 

escolas onde o francês era a segunda opção, mais outras três escolas que não responderam o 

oficio no prazo, ele, e as respectivas diretoras dessas escolas, acabaram decidindo pela 

implantação do ensino dessa língua. No total, foram sete escolas que tiveram o ensino de 

língua francesa em sua grade.  

Já ACCF aponta a parceria entre o consulado e a coordenação do projeto em Niterói. 

Segundo a participante, a cooperação tem início com “um encontro, e depois foi outro 

encontro, e a gente estava construindo juntos essa parceria, essa decisão da Fundação 

Municipal e, quando o consulado podia ajudar, o consulado ajudou. Mas sempre com os 

objetivos do Município”.  

Quanto à contribuição com a política linguística de implantação de LEC, ACCF 

destaca que o consulado não participou da implantação, e que essa foi uma decisão política 

atribuída à prefeitura niteroiense. Para ACCF, “a parte do consulado é a parte que apoia a 

política linguística do município”. O participante relata que, em 2014, quando chegou ao 

Consulado Francês, encontrou os parceiros do município e do estado para fazer uma 

estimativa linguística, a fim de verificar a situação da língua francesa. Para ACCF, o projeto 

envolvendo as sete escolas que adotaram o francês para crianças dos primeiros anos do 

Fundamental parecia um projeto inovador, visto que esse modelo de projeto de implantação 

não existe em nenhum outro lugar do Brasil.  

ECF, por sua vez, enfatiza que o projeto do francês foi vislumbrado pelo PEP e que, 

ao seu ver, foi uma boa ideia, visto que saiu da hegemonia do inglês, [...] pela valorização do 

plurilinguísmo e da diversidade linguística. ECF também destaca a parceria com o consulado 

francês, além dos contatos com os consulados da Bélgica, da Suíça e do Canadá. O 

participante aponta a importância dessa união para a elaboração de formações e projetos, além 

de considerar que os projetos interdisciplinares e os voltados para a Francofonia ganharam 

notoriedade com a vinda de autores francófonos, de atletas - por conta dos jogos olímpicos 

realizados no Rio de Janeiro, em 2016 - e das formações com psicopedagogos.  

Ao retomar a questão sobre os motivos que inspiraram a implantação do ensino de 

LEC e a importância da inserção de línguas estrangeiras/adicionais para as crianças nas 

escolas de Niterói, PEP sublinha que, diante da difícil realidade socioeconômica dessas 
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crianças e de suas famílias, que vivem frequentemente em situação de desigualdade face as 

crianças mais abastadas, é necessário garantir oportunidades, abrir a visão do aluno para 

outras realidades, outras línguas e culturas, ampliando, assim, seu repertório cultural. No caso 

especifico do francês, o participante cita que o ensino do idioma remete a uma vontade muito 

pessoal, a uma etapa muito importante de sua vida: o francês, a França. Ele ainda diz que 

gostaria de ver alguns desses garotos, adolescentes desenvolverem, também, esse mesmo 

gosto. 

No que diz respeito à contribuição com a política linguística para o Ensino de LEC, 

conforme ACCF, um dos primeiros passos do Consulado foi verificar quais eram as 

necessidades das escolas, as necessidades de formação dos professores. E afirma que essa foi 

a primeira ação: trabalhar sobre a formação desses profissionais, além de trazer especialistas 

do ensino de LEC da França para ajudar na formação. Isso teria sido o segundo passo. Assim 

como ECF, ACCF cita a contribuição de artistas, atletas e autores franceses nas escolas, “para 

mostrar aos alunos que a língua francesa não é só uma língua dentro do livro, é uma língua 

que é viva, que não está morta, que é uma língua que a gente pode precisar para se comunicar, 

e de certa forma, não é só aprender uma língua, mas aprender uma cultura”.  

ACCF acredita que um dos objetivos principais da coordenação e do projeto de 

ensino de LEC é a possibilidade de ampliação do horizonte e de visão de mundo do aluno, o 

que seria primordial. Ainda segundo ECF, “mais do que o aspecto linguístico, ao meu ver, 

nessa idade, é a formação cidadã”. Fala que aponta a relevância em considerar o objetivo e o 

aspecto formativo, também presente no ensino LEC. 

Entretanto, para que os objetivos do projeto pudessem ser atingidos, era necessário, 

também, o desenvolvimento de parcerias. 

PEP acredita que é preciso consolidar boas parcerias institucionais, “como por 

exemplo, no caso do francês, com o Consulado da França”. Segundo o participante, isso deve 

ser consolidado, a Rede procura “intensificar as parcerias com as instituições francófonas, 

espanofônicas e anglófonas”, sejam elas niteroienses ou cariocas. PEP ainda cita outras 

parcerias. No caso do espanhol, por exemplo, o Instituto de Letras, para o francês, como já foi 

dito, o Consulado Francês e sua importância em disponibilizar “autores francófonos, 

franceses, enfim, [...] de língua francesa, que o consulado viabilizou que viessem até a Rede, 

conversar com os alunos, conversar com os professores [...]”. O que dinamiza a atividade com 

a língua, conforme PEP. 
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ACCF, conforme citação acima, destaca a parceria do Consulado da França com o 

estado e, no caso do município, com a Fundação Municipal de Educação de Niterói, que 

estabelecia os objetivos para o referido projeto.  

ECF destaca que, para conseguir manter as formações para os professores do projeto, 

era preciso buscar parcerias internas e externas. As internas envolveram: a Fundação 

Municipal, a coordenação de primeiro e segundo ciclo, além das parcerias que contribuíram 

com a elaboração de projetos interdisciplinares, como a parceria com a coordenação de arte e 

educação física. As externas compreenderam: as parcerias com o SCAC-RJ (do Consulado 

Francês), com a Associação dos Professores do Estado do Rio de Janeiro (APFERJ), com o 

Instituto de Letras da UFF e com a própria UFF. ECF reitera que, ao final de seu contrato no 

projeto de LEC, estava fechando parcerias com os Consulados da Suíça, do Canadá e da 

Bélgica, conforme já havíamos mencionado. 

No que concerne às dificuldades encontradas, além dos participantes já mencionados, 

apresentaremos, igualmente, os relatos dos professores aqui entrevistados.  

PEP acredita que a maior dificuldade continua sendo a questão de corpo docente. No 

caso do francês, sobretudo. O participante considera que é preciso ter, “já agora, um número 

de professores de francês na Rede muito maior do que esses dois que estão convocados [...] 

Então, nós temos a dificuldade de consolidar corpo docente, [...] de consolidar também 

produção e trabalho com material pedagógico, não só a aquisição”, que, segundo PEP, 

também é importante. Porém, o participante sublinha a necessidade de os professores da Rede 

produzirem suas metodologias, suas dinâmicas, e, quem sabe, seu material de apoio. Então, 

para PEP, essas são as duas maiores dificuldades para a manutenção do projeto: a 

consolidação de um corpo docente para as línguas estrangeiras e, “uma dificuldade ainda 

importante em relação a disponibilidade de material pedagógico, seja para a aquisição, seja 

para o mecanismo de produção própria no âmbito da Rede”. 

ECF considera que, inicialmente, a dificuldade estava na falta de formação do 

professor, visto que “uma das principais dificuldades é que a gente, professor de língua, aqui, 

nós não recebemos, aqui na licenciatura, uma formação voltada para os anos iniciais do 

ensino fundamental”.  

ECF ainda chama atenção para a questão inclusiva na escola pública e a necessidade 

de administrar um grande número de alunos especiais em uma mesma turma. O participante 

também destaca que “boa parte desses professores de francês, eles nunca tinham dado aula 

efetivamente. Tanto para os anos iniciais quanto em uma escola pública. Muitos deles 

atuavam somente em cursos como a Aliança Francesa, dando aulas para adultos...” Logo, para 
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ECF, as dificuldades para o ensino de LEC também residem no fato da necessidade de 

adequação a metodologia empregada, assim como a necessidade de saber gerenciar o tempo 

com os menores em sala de aula, que é bem diferente para outras faixas etárias. 

 ECF considera a falta de material didático adequado, um outro problema a ser 

enfrentado no projeto niteroiense. Essa adversidade se dá, principalmente, pela discrepância 

social e contextual entre os conteúdos dos métodos existentes para o ensino de LEC e a 

realidade cultural e socioeconômica dos alunos que integram as escolas da Rede Municipal de 

Educação de Niterói. Diante desse impasse, ao final dos três anos do projeto de LEC, foi 

proposto um desafio aos profissionais envolvidos. Este desafio consistia na elaboração de um 

material pedagógico próprio, mais próximo da realidade encontrada nas salas de aula do 

referido projeto. No entanto, depois de todos os esforços envolvendo a produção dos cadernos 

pedagógicos para os cinco anos do Fundamental I: inglês, francês e espanhol, a FME decidiu 

não publicá-los.  Os motivos pelos quais essa decisão foi tomada, não os conhecemos. 

Ainda segundo ECF, uma outra dificuldade muito frequente no início do projeto era 

a rotatividade de professores. Para o participante, essa situação se dava por diversos motivos, 

como: a aprovação em outro concurso, uma oportunidade melhor, a falta de adaptação à 

escola ou à direção etc... 

Os docentes, por sua vez, relatam inúmeros desafios encontrados no decorrer de suas 

experiências enquanto professor de LEC.  

PFC1 considera que o maior desafio estava dentro da escola que trabalhou, visto que, 

“a princípio, não queria o francês. Solicitavam uma outra língua estrangeira que não era o 

francês...” PFC1 vê essa reação como uma barreira que os professores de francês precisaram 

quebrar. A resistência da escola ou da direção representava um grande desafio. Ainda 

segundo o participante, foram quase três meses sendo chamada de professora de inglês pelas 

crianças. No entanto, com o passar do tempo, isso foi mudando, “e mudamos muito, acho que 

a gente revolucionou. ”  

Em outro momento da entrevista, PFC1 destaca que um dos maiores desafios para o 

professor de LEC é a falta de preparo para trabalhar com crianças da faixa etária em questão, 

ou seja, de uma formação normal e, também, de uma formação inicial, “antes de pisar no chão 

da escola”.  O participante também salienta a grande quantidade de crianças em uma mesma 

turma como um agravante. Também relata que, ao final da experiência, o francês já não era 

mais preterido, e que os professores dessa língua já haviam conquistado as crianças, as 

escolas, enfim, seu espaço no projeto. 
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Assim como PFC1, o participante PFC2 considera a falta de formação acadêmica 

para o ensino de LEC como um dos desafios do projeto. O participante também declara como 

desafio as diversas dificuldades de aprendizado da criança do ensino público e sua inicial 

rejeição ao ensino/professor de francês, a falta de interesse geral em aprender. PCF2 atribui a 

essa dificuldade a questão da indisciplina e da falta de atenção, “que é natural deles”. [...] 

Ainda segundo PFC2, “a maior dificuldade foi não saber lidar com essas crianças e não ter 

um apoio didático que me direcionasse a melhor forma de trabalhar com eles”. No entanto, 

PFC2 refere-se à internet como um grande auxílio para a preparação de atividades mais 

lúdicas para os alunos no primeiro ano do projeto.  Ademais, com a chegada do livro “Ludo” 

no segundo ano do projeto, PFC2 menciona que foi possível empregar algumas atividades 

para determinadas turmas. Porém, “não consegui aplicá-lo de forma plena”, o método adotado 

não “lidava com questões mais próximas da realidade deles”, visto que vivem em um 

ambiente extremamente difícil, carregado de problemas relacionados à família, à violência 

pública em torno de onde moram. Logo, diante desse contexto, será na escola, mais 

especificamente em sala de aula, que o aluno refletirá, excessiva e agressivamente, essa 

coerção cotidiana, relata PFC2.  

“Os maiores desafios, além da questão do comportamento das crianças, que afeta 

muito, dificulta bastante o ensino mesmo, é a questão da valorização do francês”. Essa 

questão contempla tanto a direção quanto os pais dos alunos, relata PF3, que também cita a 

falta de material didático como sendo um outro grande desafio ao lecionar para o projeto de 

FLE. O participante diz que já visitou escolas onde era evidente a preferência pelo inglês, tido 

como uma língua mais útil. Também ouviu comentários do tipo: “ah, as crianças não vão 

lembrar o que estão aprendendo aqui”. O que corrobora a ideia da desvalorização da língua, 

segundo PC3. 

Já PF4 acredita que a busca por material representa um grande desafio ao lecionar 

para o projeto de LEC, visto que, “boa parte do material que a gente tem de LE, 

principalmente de francês, ele não conversa muito com a maior parte dos alunos [...] no 

sentido que não interessa, sabe? ” Segundo o participante, para que os materiais adotados para 

o ensino de LE sejam interessantes, é preciso um trabalho de “sedução” muito bem feito. PF4 

também questiona sobre a real motivação para o aluno aprender francês no ensino 

fundamental, uma vez que, para o participante, a suposta necessidade em aprender francês 

seria tão arbitrária como se determinassem: “precisa aprender alemão, precisa-se aprender 

japonês, precisa aprender italiano, entende? [...] Entre muitas aspas, naturalmente, o inglês ou 

o espanhol você conseguiria alguma justificativa mais imediata”.   
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Além das dificuldades supracitadas, PF4 considera que, com as condições materiais e 

pessoais encontradas no Ensino de LEC, com turmas de trinta alunos em média, os desafios 

também residem no trabalho de produção oral e de compreensão auditiva, visto que, por 

vezes, não é possível nem mesmo ser ouvido em português. PF4 também sublinha a questão 

dos objetivos e seus prováveis contratempos; se o objetivo for trabalhar a compreensão 

leitora, como adaptá-lo a um público extremamente jovem, com alunos de primeiro ano que 

ainda não leem, e ainda conseguir materiais lúdicos? E na hipótese de esse objetivo realmente 

não ser o mais adequado? Trabalha-se apenas sensibilização? Como fazer? “Isso precisa ser 

necessariamente em francês? Que tipo de conhecimento sobre língua a criança deve ter? É um 

conhecimento meramente lexical? ”  Ou seja, fica-se um ano ensinando palavras para as 

crianças? Tenta-se a formação de frases? Com que objetivo?  Pergunta o participante.  

Em outro momento da entrevista, PF4 é enfático ao falar sobre os diversos problemas 

em não ter uma sala específica para o francês, e que dividi-la com o professor de artes tem 

seus contratempos. Um deles reside na necessidade que o participante tem em fazer 

compreender que aquele espaço, em sua presença, é do francês, “e não é a aula de artes”, 

apesar da produtiva interdisciplinaridade desenvolvida.  

PF4 também destaca a necessidade de pontuar sobre o lugar do professor específico 

dentro da escola. Segundo o participante, “[...] em um contexto de ensino integral, o professor 

específico de fato vem cumprir com a necessidade de um terço de planejamento dos 

professores regentes”. Diante desse panorama, PF4 salienta que alguns professores não 

entendem bem que a aula específica: seja de artes, de música, ou de LEC, “não é recreio do 

professor”, deixando transparecer para os seus alunos que ao entregá-los na aula específica, 

estariam “se livrando” deles e vice-versa, levando-os a crer, que, mesmo estando ali outro 

professor, estariam em um momento de recreação. O que não corresponde com a seriedade e a 

importância desse ensino para esses aprendizes, e com a atitude da maioria dos regentes “que 

fazem transparecer justamente o contrário, fazem transparecer o respeito”. Que ao entregar 

seus alunos dizem: “oh, agora é aula de francês, bom dia, professor [...]” e não: “ Toma aqui, 

eu vou lá fazer meu planejamento”, relata PF4. 

PING, ao expor seus desafios ao lecionar no projeto, destaca “a falta de formação, de 

material didático e de orientações curriculares, inclusive à nível nacional”. PESP, por sua vez, 

assim como PING, acredita que, “ além da carente formação do currículo de Letras, somam-

se a carência de material voltado para o ensino de espanhol para crianças no Brasil”. PESP 

também cita como adversidade a falta de estrutura fornecida pela Rede para o que o professor 

pudesse atuar no primeiro seguimento, visto que, para PESP: 
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[...] a entrada da Língua Estrangeira no Fundamental I foi uma solução encontrada 

pela FME, para cumprir com a Lei 11.738/2008 que garante que o professor da 

educação básica tenha 1/3 da sua carga horária destinada para atividades de 

planejamento e aperfeiçoamento profissional, porém de que maneira isso seria feito 

e/ou a melhor forma de implementar, não foi pensada. 

 

Uma outra situação acrescentada por PESP é a resistência que os professores de LEC 

enfrentam por parte dos diretores das escolas do primeiro segmento, pois os mesmos 

acreditam que outra atividade deveria entrar, a fim de garantir a carga horária de planejamento 

do professor, além de  não compreenderem o LEC como uma disciplina capaz de auxiliar no 

processo de letramento dos alunos, e sim como uma atividade aleatória, que só tem 

importância para levar visibilidade às escolas com as apresentações das crianças em LE, em 

determinados eventos.  

Na seção a seguir, tentaremos responder, a partir dos dados fornecidos pelas 

entrevistas, de que forma procurou-se solucionar as dificuldades acima mencionadas, a 

quantidade de professores que atuaram no momento da implantação e como se deu a seleção 

dos mesmos, quantas crianças foram beneficiadas com o projeto de LEC, especificamente 

para o ensino de língua francesa e, ainda, quantas escolas implantaram o ensino dessa língua 

em sua grade. 

 

5.2  O LEC em ação: tensões e superações no projeto plurilíngue. 

 

 Quando perguntado sobre as ações futuras para a garantia de uma política linguística 

mais eficaz e assistida, ou seja, que beneficiem, sobretudo, os profissionais envolvidos no 

projeto, PEP cita novamente a necessidade de criar condições para resolver a questão do 

corpo docente e do material pedagógico: “Essas são as prioridades”. PEP também retoma a 

importância da consolidação de boas parcerias institucionais. 

 Em outro momento, entretanto, quando perguntado sobre o motivo pelo qual o 

ensino de francês permaneceu apenas em duas das sete escolas do projeto “Francês na Rede” 

e, ainda, se não teríamos reposição de professores de francês nessas escolas, PEP disse não 

estar atualizado e não ter elementos para responder a essa questão, alegando que, após a sua 

saída da Secretaria de Educação, em abril de 2014, não mais acompanhou a dinâmica interna 

desde então. O participante considera que a questão tem a ver com o problema de expiração 

de contratos, e demora na contratação de outros professores, e que, depois de sua saída, a 
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professora Flávia, que é a atual Secretária de Educação, ficou responsável pela questão, pois 

ela teria forte ligação com a língua francesa. Para PEP, a Secretária de Educação também 

deveria participar do estudo (entrevista) aqui proposto. No entanto, como dissemos 

anteriormente, após algumas fracassadas tentativas de contato com a atual gestora e com os 

coordenadores de espanhol e de inglês para os anos iniciais do Fundamental, decidimos não 

considerar os dados que daí proviriam. 

 Para ACCF, as ações do consulado em prol de melhorias para o projeto aconteceram 

por meio da oferta de formações com especialistas brasileiros e franceses, como 

HélèneVanthier, do CLA de Besançon; com o envio de professores para formações na França 

e com a presença de artistas e esportistas franceses nas escolas do projeto.  

 Sobre a possibilidade do consulado (SCAC-RJ) continuar ajudando o projeto 

linguístico em Niterói, ACCF reitera que o SCAC-RJ “tem uma política linguística que 

prioriza o ensino bilíngue”.  O consulado continua apoiando todos os projetos relacionados ao 

bilinguismo, mesmo que a proposta para o projeto de LEC não seja bilíngue, afirma o 

participante. ACCF também relata sua frustração com a permanência de apenas duas das sete 

escolas do projeto de LEC que adotaram o ensino de francês, e declara que “quando se faz 

política linguística, você tem que ter a consciência de perpetuar as ações, você tem que dar 

continuidade”. Ainda conforme ACCF, o município deve decidir a política, tentar perpetuá-la, 

cabendo ao consulado, apoiá-la, “isso faz parte do trabalho da cooperação”. 

 ECF, por sua vez, destaca que, no intuito de solucionar as dificuldades encontradas, a 

coordenação de francês primou pelo desenvolvimento de parcerias e pelas formações dos 

professores de francês ao longo dos três anos do projeto de LEC, que, segundo o participante, 

beneficiou mais de 2000 mil crianças de meios sociais desfavorecidos até 2016, nas sete 

escolas que integraram o idioma em sua grade curricular. Se considerarmos as escolas que 

tinham o inglês e o espanhol, esse número aumenta consideravelmente.  

Quanto ao processo de seleção dos docentes para o projeto de LEC, houve a 

elaboração de um edital após a abertura de um concurso público específico, seguido pela 

análise do currículo para a contratação dos professores de inglês, de espanhol, e dos 11 

professores de francês convocados inicialmente. No entanto, considerando a rotatividade já 

mencionado, ECF aponta um número maior de professores de francês ao longo do projeto, 16 

no total. Ao final, já em 2016, havia 9 docentes atuando nas sete escolas que ensinavam o 

francês para o Fundamental I. Em 2017, com a saída dos contratados e a chegada dos 

concursados de 2016, apenas duas escolas permaneceram com o ensino da língua francesa.  
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 Ainda no que concerne as adversidades ao lecionar no projeto, PFC1 menciona que 

elas só começaram a diminuir com o passar do tempo, com a conquista das crianças, dos 

colegas, ou seja, do espaço em geral. A participante também relata que conseguiu trabalhar 

durante um bom período com o método adotado, diferentemente de outros colegas. PFC1 

informa que intercalava o método com atividades extras que encontrava em outras fontes. 

Quanto a discrepância entre o conteúdo abordado no método e a realidade das crianças, a 

participante reforça essa distância, mas diz que, apesar disso, quando trabalhava uma 

determinada lição, tentava “puxar para aproximar aquilo deles”, e que, contudo, existia algo 

nos livros que atraia os jovens alunos: “ aquela coisa da tecnologia, do robô, por ser também 

diferente, aguçava mais a curiosidade deles”. Já PFC2, de maneira oposta, alega não ter 

conseguido utilizar o livro de forma plena, exatamente por não lidar com questões mais 

próximas da realidade dos alunos.  Os meios para solucionar esse problema, segundo o 

participante, eram as fotocópias e a disponibilidade de materiais didáticos que a escola lhe 

proporcionava, apesar de alguns contratempos com outros recursos didáticos.  

 Acerca dos recursos didáticos, diferentemente de PFC2, PF3 declara ter fácil acesso 

aos recursos audiovisuais em sua escola, além de contar com os diversos jogos disponíveis, 

que segundo PF3, mesmo tendo que adaptá-los, auxiliam bastante no ensino de FLE. 

 PF4, por seu turno, anuncia que suplanta as adversidades pedagógicas, 

metodológicas, materiais e humanas com criatividade. Visto que, por diversos motivos, por 

exemplo, é preciso adaptar o método adotado.  Para o participante, as condições encontradas 

nas escolas do projeto não são ideais, como: o já mencionado excesso de alunos, a “falta” de 

objetivos para o ensino de LEC, entre outros, o que faz com que o participante não considere 

a contribuição do método vantajosa. Segundo PF4, o método “ajudaria, assim, se fosse uma 

classe totalmente ideal, no sentido de que eu tenho no máximo quinze alunos, de que eu tenho 

mais ou menos os objetivos definidos, mas com trinta alunos eu acho bastante difícil”. Para 

PF4, mesmo considerando a ampla ludicidade do material e a complexidade em reproduzir 

atividades coloridas e equivalentes, diante das dificuldades supracitadas, não lhe apraz usar 

um método específico e, por essa razão, acaba lançando mão de outros métodos, da internet e 

de distintos recursos para ter mais ideias.  

 Em seguida, as questões abordarão a importância e os critérios de escolha das 

formações oferecidas aos professores de LEC no projeto, se foram ou não suficientes, sua 

natureza, se as escolas ofereceram condições básicas para o ensino/aprendizagem do LEC e, 

ainda, quais ações poderiam, no futuro, ser implementadas para assistir os professores que 

continuam no projeto de ensino de LEC. 
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5.3  A gestão, as condições e a manutenção no projeto de LEC: como foi? O que 

esperar? 

 

  Vimos anteriormente que, depois da implantação da política linguística para o 

ensino de línguas estrangeiras para crianças em Niterói, manifestou-se a necessidade de 

garantir aos professores envolvidos as formações necessárias para um melhor aproveitamento 

pedagógico no projeto. Logo, aqui nesta seção, traremos as questões concernentes às 

formações que foram oferecidas aos professores e suas reflexões sobre elas, além da demanda 

de informações referentes à garantia de condições básicas a esses profissionais, visando à 

condução e manutenção do projeto aqui estudado. 

 Para este propósito, consideramos, como nas seções acima dispostas, as declarações 

dos participantes nesse estudo. Para tal fim, invertemos um pouco a ordem proposta no final 

da seção anterior e, inicialmente, consideramos a fala de PEP sobre as ações futuras que 

poderiam assistir os profissionais envolvidos no projeto.  

Ao responder a essa questão, PEP declara que, primeiramente, deve-se ter uma 

posição assertiva a fim de resolver, tanto a questão do material pedagógico quanto a da 

consolidação de um corpo docente. PEP também trata da necessidade de consolidar parcerias 

institucionais, como o caso do consulado da França. Ademais, o participante salienta a 

necessidade de investimento permanente em formações continuadas para esses professores de 

língua estrangeira.  

O consulado, por sua vez, diz pretender continuar apoiando o projeto linguístico, 

sobretudo com a continuidade das formações para os professores de francês. No entanto, 

mesmo com a declaração de ACCF sobre a frustração de “colocar toda a energia durante dois 

anos e depois ficarem só duas escolas com o francês”, além de toda a dificuldade política e 

estrutural do país, o Consulado da França confirma a continuidade do trabalho de cooperação 

junto às escolas envolvidas com o ensino da língua francesa.  

 Já para ECF, as formações para os professores de francês envolveram a participação 

de formadores francófonos, brasileiros, pedagogos e psicopedagogos. Já quando perguntado 

se as formações eram as mais adequadas às realidades vivenciadas pelo professor, ECF diz 

que, como já havia uma noção sobre as prováveis dificuldades que os professores teriam, 

acredita que o professor precisaria “saber lidar com a falta de material, de tudo. Você saber 

adaptar o material didático que você já possui”, ou seja, “cabe ao professor se adaptar à 
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realidade”, relata o participante, acrescentando, posteriormente, que, se adaptar, no entanto, 

exige uma formação.  

 PFC1 cita que foram diversas as formações e que se lembra da formação em que, 

nós, os professores de francês, fomos convidados a assistir na Aliança Francesa do Rio de 

Janeiro, além da formação que fez na França, em Besançon, visto que o participante foi 

contemplado com uma bolsa do consulado. Já PFC2, cita o sentimento de despreparo para 

atuar no projeto, face a uma formação acadêmica desconectada com o ensino voltado para a 

faixa etária em questão. PFC2 ainda aponta que, posteriormente ao primeiro ano de trabalho 

no projeto, os professores de LEC passaram a ter formações que lhes deram um norte, “algum 

apoio didático para trabalhar com as crianças, mas até então a experiência ajudou, a vivência”. 

 Do mesmo modo que PFC1, o participante PF3 cita a importância da formação 

realizada em Besançon, na França, voltada para o público juvenil. PF3 destaca a relevância 

dessa oportunidade, na medida que trouxe muitas ideias para sua prática docente. Por parte da 

FME, PF3 cita a formação organizada pela Fundação e sua participação ao apresentar seu 

trabalho com as crianças. A participante também menciona ter sido sua primeira formação e 

espera que essa boa iniciativa tenha continuidade. 

 PF4 relata que o mais perto que a FME ofereceu como formação para o ensino de 

LEC foi o seminário acima citado pela participante PF3. Seminário esse que, segundo PF4, 

“começou a conversar um pouquinho” com o ensino de LEC, porém nada muito específico. 

Em outro momento, o participante destaca que a prática lhe apontou o fato de o ensino 

praticado nas escolas ser diferente do que é proposto em um curso de línguas, cursos livres ou 

em uma oficina que se faz em uma escola. Outra coisa que o incomoda é o fato de os cursos 

serem elaborados visando uma abordagem mais comunicativa, e não necessariamente 

considerando a realidade escolar ou os objetivos da questão escolar, sublinha PF4. O 

participante também acredita no distanciamento existente entre algumas teorias e a prática, 

visto que relata a sua empolgação com alguns ateliês que fizera no Congresso de Professores 

de Francês de Sergipe para o ensino de LEC, mas que, no momento de colocar em prática 

tudo o que viu, as etapas não funcionaram e, por isso, sentiu uma enorme frustração: “foi um 

dia horrível”, desabafa PF4. 

Aos seis professores aqui entrevistados: de inglês, de espanhol e de francês, 

procurou-se saber como descreveriam sua formação para o ensino de LEC. Para tanto, as 

opções dispostas como múltipla escolha no questionário eram: totalmente suficiente, 

suficiente e insuficiente. Dessa maneira, dos seis professores participantes, quatro professores 

consideraram sua formação para o LEC como insuficiente. Os motivos para tal resposta foram 
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diversos e já disponíveis, em algum momento, nesta análise de dados: como a falta de 

formação do curso de Letras que, segundo PESP e PF3, não contemplava as series iniciais da 

educação básica.  

Já PF4, prefere “brincar” com o pouco suficiente, visto que o insuficiente lhe 

transmite uma ideia de completa nulidade, o que não representa uma verdade pois, segundo o 

participante, teve uma professora muito competente que “tinha abertura para falar um pouco 

da prática dela com as crianças”, fato que, conforme PF4, acabou ficando em sua memória, 

possibilitando-lhe reutilizar essas ideias em sua prática na escola em que atua. 

Dentre os 6 professores citados, apenas PFC2 considera sua formação para o ensino 

de LEC como suficiente, destacando que isso deve-se ao fato dos três anos de vivência, ou 

seja, o dia a dia com as crianças do projeto terem sido imprescindíveis para a sua formação 

profissional. A participante ainda considera que poderia ser mais eficiente caso os professores 

tivessem mais recursos para melhorar o ensino.  

 A propósito, uma das perguntas visava averiguar se as escolas ofereciam condições 

básicas para o ensino/aprendizagem do LEC. Segundo ECF, a realidade de uma escola 

pública impõe seus limites e, desta forma, é preciso que o professor se adapte. A participante 

também destaca que o projeto possibilitou algo aos alunos que provavelmente nunca teriam a 

oportunidade de fazer, como: ir ao cinema, ao teatro, fazer um rap em francês, se 

apresentarem em um palco, conhecer outras culturas, ou seja, abrir seus horizontes. Para ECF, 

no projeto de LEC a formação cidadã ainda seria mais relevante que o aspecto linguístico. 

PFC1 relata que a escola que lecionou não fornecia condições ideais para o ensino de 

LEC. PFC1 chama a atenção para a falta de recursos audiovisuais para trabalhar os áudios do 

livro e que diante de tal restrição acaba levando seu próprio aparelho para reproduzir os 

áudios para os alunos. O participante também aponta a dificuldade em trabalhar filmes e, 

sobretudo, a necessidade de ter uma sala para o francês, uma sala só para a língua estrangeira. 

PFC2, por sua vez, informa que teve um bom apoio da diretora da escola em que 

trabalhou. O participante cita a facilidade com fotocópias e com o material de papelaria, no 

entanto, no que concerne os recursos audiovisuais, PCF2 revelou ter tido dificuldades. 

Do mesmo modo que PFC2, PF3 aponta ter tido facilidade com materiais, com as 

cópias do material que prepara e com os recursos audiovisuais disponíveis na escola.  

Já PF4 menciona o computador, um projetor de vídeo e uma extensão como material 

de uso cotidiano. O participante também menciona o uso de papel em branco e cópias, 

caderno com as turmas avançadas e materiais que o participante chama de lúdicos, como: 

lápis de cor entre outros. Quantos às cópias, o participante relata ser muito grato à direção, à 
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toda equipe escolar, pois nunca lhe faltou nada. PF4 declara trazer seu computador para as 

aulas, porque, caso o da escola dê defeito, ele não tenha que improvisar. “E por mais que a 

gente faça: ‘Ah, mais aí você tem que ter um jogo de cintura’”. O participante diz não achar 

que as coisas funcionem dessa forma, visto que existe um planejamento. PF4 também retoma 

a necessidade de ter uma sala específica e do desejo de ter menos alunos em sala.  

Por sua vez, PING afirma não contar com nenhum suporte material didático, “além 

da cota de impressões ser muito limitada”. No entanto, o participante diz que as ferramentas 

tecnológicas como: televisão, data show, aparelho de som, celular, internet e computador têm 

contribuído para atender à demanda. 

PESP anuncia que sempre teve que prover o material de LE usado em suas aulas e 

que, em 2015, a FME enviou aos professores de espanhol o livro didático para trabalhar com 

as crianças. O participante também reitera que, inicialmente, a escola considerava seu pedido 

de xerox muito grande, pois o normal era um pedido de 30 cópias por uma professora regente 

e, “eu, que atendia a doze turmas, pedia em média 360, sendo assim, meu pedido não era visto 

como prioridade, muitas vezes eu chegava para dar aula e, mesmo tendo pedido com 

antecedência, meu material não estava pronto, o que me fez prover minhas fotocópias 

também”. Além disso, PESP manifesta que, no que concerne à estrutura física, não tem uma 

sala apropriada para o ensino de LEC e, no mais, a sala multimídia nem sempre está à sua 

disposição nos seus dias de trabalho na escola. 

Quanto às ações que poderiam ser implementadas para assistir os profissionais que 

continuam no projeto de ensino de LEC, recorremos igualmente à ajuda dos sujeitos 

participantes desse estudo. Obviamente, algumas das análises feitas nessa questão, esbarrarão 

com as inferências acima relatadas e, por esse motivo, serão brevemente retomadas. 

Para PEP, essas ações se concentram na necessidade de criar condições para resolver 

a questão do corpo docente, do material pedagógico, da consolidação das parcerias 

institucionais e da formação continuada dos professores. 

O consulado, por sua vez, diz pretender continuar cooperando com todo projeto que 

tem relação com o bilinguismo e, igualmente, com o projeto de ensino de LEC em Niterói, 

mesmo ele não sendo orientado por essa abordagem.   

O participante PFC1 considera que as formações que teve no decorrer do projeto 

contribuíram bastante, mas que o ideal é que elas aconteçam antes, como uma preparação, um 

treinamento. PFC1 também menciona a necessidade de ter um método ou material 

pedagógico mais voltado e adequado para esse grupo de crianças. 
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 Segundo PFC2, a questão do material didático e das ferramentas audiovisuais são 

muito importantes para o ensino de LE. PFC2 também retoma a dificuldade que ela e outros 

professores de francês do projeto de LEC tinham com as aulas verticais, ou seja, as aulas que 

duravam uma hora e meia. Para a participante, quando as aulas eram “quebradas”, logo, 

quando tinham a duração de cinquenta minutos, elas se adequavam melhor à essa faixa etária. 

  Já PF3 cita a necessidade de ter uma coordenação na área de francês. Segundo o 

participante, encontros com a coordenação ajudariam o professor a melhor pensar e elaborar 

sua prática, sem contar o seu fundamental papel enquanto gestor responsável pela 

implementação de formações. 

 PF4 acredita que, primeiramente, é preciso que os professores se encontrem. Assim 

como PF3, o participante PF4 aponta, em segundo lugar, a necessidade de um coordenador de 

francês, visto que, depois de 2016, não assumiram esse posto. E, em terceiro, que se consiga 

reduzir o número de alunos em sala de aula, sobretudo se um dos nossos objetivos for 

preparar os alunos para a prova de proficiência em francês, DELF Prim. 

  PING prima pela necessidade de legitimar o ensino de inglês para os anos iniciais do 

ensino fundamental a fim de que sejam construídas as diretrizes nacionais, “além da 

possibilidade desse segmento ser amparado pelo Programa Nacional do Livro Didático”. O 

participante também aventa a possibilidade da criação de orientações curriculares e de um 

material didático pelos professores. A oferta de formação continuada também é citada por 

PING. 

 Por fim, PESP também enfatiza a necessidade de capacitações que contemplem o 

ensino de língua estrangeira para crianças. No mais, o participante destaca como de 

fundamental importância que se fizesse um trabalho de conscientização das direções das 

escolas do Fundamental I, no sentido de esclarecer que a relevância da presença do professor 

de LEC nas séries iniciais, “não é para que sirvamos como mero professor reserva que atuará 

na ausência do regente, mas sim como parte integrante do corpo docente, com um papel 

fundamental para que o processo de letramento dos discentes seja potencializado”. 

 Consequentemente, acerca do aporte dos letramentos para o ensino de LEC, nosso 

questionário também objetivou saber como o professor do projeto em questão trabalhou a 

produção de sentidos entre a realidade dos alunos e a disciplina.  

Para tal fim, foram dois os participantes que contribuíram com suas experiências. 

Conforme PING, o trabalho com as crianças se desenvolve através da abordagem por gêneros. 

O participante diz selecionar os gêneros mais relevantes socialmente, sobretudo aqueles com 

que os alunos têm mais contato em língua inglesa e “os trabalhos nos primeiros anos da 
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Educação Básica, pois são neles que a língua se materializa em seu uso real”. PING relata 

que, “a partir de gêneros discursivos multimodais, busca trabalhar com os multiletramentos de 

uma maneira interdisciplinar”. Para isso, PING diz levar em consideração “o Projeto Político 

Pedagógico da escola, as propostas da secretaria municipal de educação de Niterói e os 

projetos desenvolvidos na escola e pelos professores regentes”. O participante também 

destaca a relevância em considerar as necessidades e os interesses dos alunos, o que se dá por 

meio de rodas de conversa realizadas em todas as aulas.   

A despeito da falta de recursos aqui citada por PESP e tendo em vista a preocupação 

de que sua disciplina fizesse sentido na vida dos alunos, o participante assinala que começou a 

pensar como o ensino da língua espanhola poderia auxiliar no processo de letramento das 

crianças. Segundo PESP, foi a partir da leitura do livro Frida Kahlo, da Coleção 

Antiprincesas, que surgiu a ideia de trabalhar com pintores hispânicos com esses aprendizes. 

A partir daí, PESP contou a história de Frida Kahlo com base em um livro de história. Depois, 

propôs a leitura de vários autorretratos da pintora e “a leitura de algumas intertextualidades, 

como a Frida de Maurício de Souza: Mônica vestida de Frida [...]”. PESP ainda descreve 

muitas outras atividades desenvolvidas e baseadas em Frida Kahlo, como o desenho do rosto 

da pintora, o próprio autorretrato dos alunos com o auxílio de um espelho e, na última aula, a 

produção de uma bonequinha da Frida com um palito de picolé.  

Ao final, com a correção das atividades, PESP pôde perceber o quanto os alunos 

assimilaram bem o conteúdo, “mediante a riqueza de detalhes dos desenhos que fizeram, 

melhor do que com as palavras, interpretaram muito bem a história que lhes contei”, descreve 

o participante, que ainda considera como sendo muito produtivo, o resultado desse trabalho. 

PESP também diz que, a partir deste primeiro projeto, e “trabalhando em língua materna (na 

maioria das vezes), porém com um conteúdo hispânico, trabalhando através da arte” e 

lançando mão da interdisciplinaridade, os alunos já viram vários artistas como: Picasso, Dalí, 

Miró e Botero.  Para o participante, um outro fator importante para a continuidade desse 

trabalho interdisciplinar, “foi refletir que, talvez se não fosse por estas aulas, muitas destas 

crianças, amanhã adultos, nunca teriam o conhecimento de quem foram/são estas 

personalidades”. 

A última pergunta dessas entrevistas concentrou-se no participante na elaboração da 

política e nos gestores. Ela teve como objetivo a proposição de uma avaliação dos resultados 

dos três primeiros anos do projeto de ensino de LEC. Logo, o participante PEP entende como 

muito positiva a experiência das escolas que praticaram o francês, e complementa dizendo 

que nunca se esquecerá de quando foi pela primeira vez visitar a Escola Municipal Anísio 
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Teixeira depois da implantação da língua francesa, “algum tempo depois, ao longo de um dia 

letivo, e fui lá visitar e entrei em uma turma e todos os alunos me saudaram em francês. Isso 

foi para mim muito marcante: ‘Bonjour monsieur, comment ça va?27 ’ Então assim, a mim me 

emocionou muito, não é? ”  PEP também destaca a alegria presente nestas escolas e de como 

lhe chamou a atenção o engajamento dos professores na tentativa de sensibilizar os alunos, 

sublinhando, mais uma vez, a importância da parceria desenvolvida com o consulado.  

Em outro momento, o participante compreende que, nesses três anos, o saldo foi 

positivo, mas que, considerando os anos letivos subsequentes, essa experiência passou a ser 

perturbada pouco depois de 2016, “em função de problemas de professor, em função de 

restrições orçamentárias que inviabilizam que as escolas tivessem material pedagógico 

adequado... Isso foi uma falta, isso foi um acordo que precisa ser preenchido”. Por fim, PEP 

reitera que a experiência tenha tido saldo positivo, mas insiste que é preciso resolver, 

“especificamente no tocante ao francês, a questão do corpo docente, que por sinal, o francês já 

diminuiu de sete para duas escolas, não é? ”  

PEP, inclusive, retoma a importância do ensino da língua francesa para as crianças ao 

afirmar que 

 
O francês tem a marca de ser a língua de uma civilização que é berço de muitas 

áreas do conhecimento, de muitas teorias, correntes de pensamento, escolas de 

pensamento. Então, ter algum nível de conhecimento em francês, algum nível de 

apropriação do francês pode permitir que se tenha acesso a autores, a leituras, enfim, 

que são fundamentais na formação da civilização contemporânea. Então eu acho que 

tem esse apelo também. 

 

 

Por outro lado, no que concerne as línguas estrangeiras, no geral, PEP acredita que 

precisa solucionar “de maneira sustentável, duradoura, a questão do material pedagógico”.  

Ao avaliar os três primeiros anos do projeto, ACCF considera complicado medir com 

exatidão o impacto dessas ações implementadas, visto que nunca houve uma pesquisa no 

sentido de averiguar exatamente os resultados daí provenientes. Para ACCF, quando há um 

encontro entre alunos e artistas, ou seja, com a cultura, abre-se uma porta para um outro 

mundo, para outras possibilidades e isso, conforme ACCF, não se pode avaliar. “Porque uma 

coisa vai me dizer mais de coração do que de números, sabe? De alunos ... não é uma coisa 

objetiva. É uma abertura. Então, avaliar abertura é complicado”. O participante retoma a 

questão da redução das escolas que ensinam o francês, afirmando que, quando se faz uma 

avaliação quantitativa e defronta-se com a diminuição desse quadro, “[...] a avaliação é feia, 

porque você perdeu a coordenação, perdeu-se a política linguística de continuar a implantar o 

                                                           
27 Bom dia professor, como está? 
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francês. Isso para mim é ... é complicado”. ACCF também considera que o francês que é 

implementado dentro das escolas funciona, o que se justifica pela boa formação dos 

professores de LEC para essa língua. E finaliza dizendo que “ o importante é atingir os alunos 

que não têm essa sorte de sair do contexto meio complicado do dia a dia”. 

 Por sua vez, ECF avalia os três primeiros anos de implantação como totalmente 

positivo. O participante destaca que, se o objetivo era abrir o horizonte dos alunos para uma 

outra cultura, formar os professores, possibilitar aos alunos a saída da escola para irem ao 

cinema e verem um filme francófono, participar de um concurso com outras escolas, não 

apenas da Rede Municipal, se “o objetivo era propiciar o novo? Então deu certo. E foi uma 

ação em prol do plurilinguísmo inovador?  Foi. Então para mim deu certo”.  O participante 

também cita que, nos fóruns científicos que participou, o projeto foi muito elogiado, pois se 

estava trazendo o novo “para um local que realmente necessitava de um olhar diferenciado”. 

No entanto, ECF entende que problemas existiram ao afirmar que “ a gente sabe que o chão 

da escola pública não é fácil”, mas ao olhar para o aluno, o ganho que obtiveram, a felicidade 

em seus olhares, “tudo vale a pena depois quando você vê o resultado final de tudo isso. De 

todo o seu trabalho, de toda a correria, de tudo... eu acho que só teve positivo”, sustenta ECF. 

 A seguir, retomaremos alguns dados da análise acima proposta cotejando-os com os 

documentos oficiais, com a revisão bibliográfica e com o aporte teórico que embasam a 

presente pesquisa.   

 

5.4  O empírico e o teórico no projeto político linguístico para o ensino de LEC em 

Niterói. 

 

 Após dispormos os dados inferidos através das entrevistas com os diferentes 

participantes, partimos para uma sucinta análise cujo embasamento, conforme já explicitado, 

tem como referências os documentos oficiais, as pesquisas anteriores ao projeto e o aporte 

teórico concernente às políticas-linguísticas e aos estudos de letramento para o ensino de 

LEC. 

 Desta forma, iniciamos esta reflexão partindo das respostas do participante na 

elaboração da política, dos gestores e dos professores, todas provenientes das entrevistas, não 

deixando de considerar, igualmente, os objetivos propostos para esta dissertação. 

 No que tange às políticas linguísticas, sobretudo as políticas voltadas para o ensino 

de língua, enquanto política pública, elas são ações implementadas pelas esferas de poder, ou 

seja, pelo Estado (CALVET, 1996,1997; SOUZA, PEREIRA, 2016) e, dentro dessa 
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perspectiva, devem atender aos anseios da sociedade (GUESPIN e MARCELLESI, 1986; 

COOPER, 1997), sobretudo daqueles que estarão diretamente envolvidos e atingidos por 

essas políticas, quando as mesmas alcançam o setor educacional público (SOUZA 2018, 

p.17). Neste sentido, acreditamos que o planejamento para a implantação do projeto 

plurilíngue em Niterói não cumpriu todas as condições prescritas para que a execução dessa 

medida fosse ideal. Quando PEP nos relata a sucessão dos acontecimentos e processos que 

levaram a sua efetiva implementação, percebemos que, de fato, a sociedade diretamente 

implicada com o ensino das LE, não teria participado, muito menos opinado na política e no 

planejamento para o projeto em questão, embora o participante tenha citado a participação de 

especialistas, o que é imprescindível na implantação de políticas. No mais, reconhecemos a 

importância dessa proposta para a valorização do plurilinguísmo e para a contribuição cultura 

e social às crianças envolvidas. 

Em outro momento, baseados em Chaudenson (1996), dissemos que nem toda política 

é devidamente assistida por um planejamento linguístico, e que a política aplicada à 

implantação do ensino de LEC em Niterói não foi, segundo as tipologias de políticas 

linguísticas apontadas pelo teórico, a ideal, ou seja, a política com planejamento. As 

articulações envolvendo o participante na elaboração da política e as comunidades envolvidas, 

não teriam ocorrido. E neste caso, quando a sociedade não é consultada no processo de 

elaboração de uma política, configura-se um outro quadro definido pelo autor, ocorrendo 

somente uma tomada de decisão in vitro, isto é, a política sem o planejamento 

(CHAUDENSON, 1996).  

 Consequentemente, quando Calvet (2007) considera que os instrumentos de 

planejamento linguístico se manifestam in vivo e, a partir disso, esses fenômenos são 

adaptados e utilizados in vitro, nos deparamos com outra conclusão do teórico, a que expõe os 

problemas de coerência relacionados aos objetivos do poder e as soluções intuitivas postas em 

prática pelo povo, “a fim de não deixar os ‘decididores’ fazerem o que bem entendam” 

(CALVET, 2007). O que nos remete à possibilidade de que, para pessoas ligadas à FME, 

assim como para o participante PESP, a implantação do projeto em Niterói tenha sido única e 

exclusivamente motivada pela necessidade do cumprimento da Lei 11.738/2008, que garante 

ao professor regente, 1/3 de sua carga horária destinada ao planejamento, e não propriamente 

para atender aos interesses linguísticos e aos de formação integral dos alunos, como “a 

capacidade de aprofundar valores altruístas, humanistas, capacidade de percepção estética 

[...]” conforme dissera PEP.  
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Essa situação também nos leva a um outro aspecto relevante se pensarmos na 

implementação de políticas para o ensino de LE, o da continuidade. Se para Cooper (1997) e 

Ball (apud MAINARDES, 2006) a avaliação política constitui um importante momento das 

políticas, compreendendo seus diferentes ciclos e suas pressupostas continuidades, podemos 

dizer que, com a nossa frustrada tentativa de contato com os atuais gestores do projeto 

plurilíngue, e o fato do participante na elaboração da política não estar mais atualizado sobre 

o projeto, cabendo à atual e principal gestora cuidar dessas questões; a luta pelo 

plurilinguísmo nas escolas torna-se ainda mais árdua. Isso sem contar com as disparidades da 

já citada Lei N° 13.415/17, e tudo o que isso provoca. 

PEP, por sua vez, critica energicamente a lei acima citada. Ao responder nossa 

pergunta sobre sua avaliação da política do então governo Temer, que priorizando o Inglês no 

ensino médio, vai em direção oposta ao projeto de promoção do plurilinguísmo em Niterói, o 

participante afirma ser essa uma “reforma desastrosa, autoritária”, além de dizer que ela 

representa uma medida empobrecedora da formação geral dos alunos. Na entrevista, o 

participante também considera que 

 
Na verdade, a lei da reforma do ensino médio, que é do início do ano passado, ela é 

um elemento desse quadro de violento retrocesso que o Brasil vive em função do 

golpe de estado, em função da ascendência de um novo ciclo, de forte ascendência 

do capital internacional sobre o Brasil. Enfim, então eu acho que é um elemento que 

não pode ser lido, que não pode ser analisado fora desse contexto geral de ruptura da 

ordem democrática, enfim, desapreço à Constituição, legislação como um todo [...] e 

tem mais, nesse caso nunca é demais lembrar, essa reforma do ensino médio atinge o 

ensino médio... que mostra a dimensão tacanha das elites e sobretudo desse grupo 

golpista que assumiu de assalto o poder no Brasil. Porque essa reforma, como eu 

dizia, atinge o ensino médio exatamente no momento que tardiamente, mas antes 

tarde do que nunca, o Brasil declarou o ensino médio etapa obrigatória, isso é bom 

também nunca perder de vista, quer dizer, quando as elites se deram conta: “olha, o 

ensino médio vai ser obrigatório não há o que fazer” Não ia reverter isso aí porque aí 

era demais, então vamos empobrecê-lo, vamos apequená-lo o máximo possível. 

 

Ao retomar a questão da importância da continuidade, ACCF declara que “quando se 

faz política linguística, você tem que ter a consciência de perpetuar as ações, você tem que dar 

continuidade”, e complementa dizendo que cabe ao município decidir a política, além de 

tentar perpetuá-la, esforço que, ao nosso entendimento, não existe por parte dos atuais 

gestores do projeto de LEC.    

Entretanto, se pensarmos nos aspectos positivos concernentes à implantação dessa 

política, eles são numerosos. Neste sentido, PEP, ECF e ACCF citam a importância do projeto 

para o aprofundamento de valores que contribuirão para formação integral da criança. 

Formação esta que, para Marcuschi (1975) e Rajagopalan (2003, 2008), vai muito além do 
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aspecto linguístico, ela representa, sobretudo, a contribuição para o desenvolvimento do 

cidadão crítico e globalizado, apto a interagir em diversas situações que encontrará em sua 

vida. 

PEP entende como muito positiva a experiência das escolas que praticaram o francês, 

assim como ACCF, que considera que o francês que é implementado nas escolas funciona. 

ECF, por sua vez, foi bem enfática ao dizer que o ganho que os alunos obtiveram, a felicidade 

em sues olhares, “tudo vale à pena quando você vê o resultado final de tudo isso [...]”. O 

participante também alude o sucesso do projeto à abertura do horizonte dos alunos, à 

possibilidade que muitos deles tiveram de ir ao cinema pela primeira vez e verem um filme 

francófono, de participarem de um concurso envolvendo alunos de outras escolas, entre 

outros.  

De forma análoga e em linhas gerais, os professores participantes desta pesquisa 

acreditam que, mesmo diante das dificuldades encontradas no decorrer do projeto, a política 

de implantação do ensino de LEC tem ampla relevância se pensarmos nos benefícios em prol 

de uma melhor educação para esses jovens alunos, o que vai desde a formação do indivíduo, 

passando pelo desenvolvimento cognitivo e linguístico, até a superação de suas tensões, 

geralmente provenientes de suas vulnerabilidades cotidianas.  Assim, a socialização proposta 

pelos processos de aprendizagem da LE, reformulará a experiência da criança, transformando-

a e desenvolvendo “uma identidade social selada através da linguagem” (MARCUSCHI, 

1975, p. 22). 

  Hoje, sabemos que os benefícios em estudar línguas estrangeiras são diversos, mas 

que há muitas dúvidas quanto à eficácia do ensino de LE quando voltado aos primeiros anos 

do ensino fundamental, levando-nos, como vimos anteriormente, à necessidade de identificar 

e refletir sobre o aporte do estudo de LEC. Na revisão bibliográfica para este estudo, foram 

vários os especialistas que trataram do ensino de LEC, dentre eles, Cláudia Rocha, uma das 

teóricas que embasam esta dissertação, segundo Rocha (2007, p. 165), a pressão para que se 

inicie cada vez mais cedo o aprendizado de LE, origina-se pela “pressuposição de que a 

criança tem condições de aprendê-la mais facilmente que o adulto”, o que remete à “hipótese 

do período crítico (LENNEMBERG apud ROCHA 2007)”, o que segundo outros teóricos 

aponta para o: quando mais cedo melhor (GROUX; PORCHER, 1998). 

 No entanto, Rocha (2007) destaca que, no âmbito da linguística aplicada, “este é um 

tema bastante polêmico, sobre o qual teóricos ainda não chegaram a um consenso”. A autora 

considera que o objetivo central do ensino de LEC recai sobre o desenvolvimento da 
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interculturalidade, contribuindo para a formação integral do aluno, ou seja, para a formação 

do ser humano (ROCHA, 2006,2007; ROCHEBOIS, 2013).  

Já para Rubbo (2016), a contribuição do ensino de LEC não deve estar atrelada às 

necessidades e objetivos do universo adulto, visando a inserção no mercado de trabalho 

(RUBBO, 2016). Assim como Rocha (2007), Rubbo (2016) acredita que “não se pode 

negligenciar o aspecto cultural intrínseco das LE”.  

Em sentido oposto às considerações de alguns especialistas do ensino de LEC, Puren 

(2014, p. 1) considera que não há sentido algum em afirmar que a aprendizagem precoce de 

línguas estrangeiras, apresenta “melhores resultados que a aprendizagem posterior” (PUREN, 

2014, p. 1). 

Quanto ao aporte dos estudos de letramento para o ensino de línguas para crianças, 

Rocha (2007) destaca que “o sentido central no ensino-aprendizagem de LEC, embasado em 

gêneros discursivos, é levar o aprendiz a desenvolver competências que possibilitem que ele 

‘aprenda a fazer’ e ‘a agir’”. A autora também trata da interculturalidade como “elemento 

propulsor da aprendizagem e da criticidade” (ROCHA, 2006).  

Mattos e Valério (2010), por sua vez, citam o letramento critico como uma abordagem 

que tem como referência a pedagogia crítica de Paulo Freire, na qual a linguagem é tida como 

princípio libertador, no sentido de que integra valores relacionados à justiça e à luta contra as 

desigualdades. O letramento crítico também intenciona promover e conceder, aos grupos 

marginalizados, empoderamento para a inclusão social e desenvolvimento do cidadão 

consciente, apto a intervir criticamente em diversas situações de seu cotidiano e com vistas à 

transformação social. 

Conforme vimos na seção anterior, o participante PING, a respeito dos letramentos 

para o ensino de LEC no projeto, destaca, assim como Rocha (2007), o trabalho que 

desenvolve com as crianças através da abordagem por gêneros, o que se dá por meio da 

seleção dos gêneros mais relevantes socialmente.  

Para PESP, a produção de sentidos entre a disciplina e a realidade dos alunos se deu a 

partir do livro de Frida Kahlo, da Coleção Antiprincesas. Segundo o participante, foram 

diversas as atividades desenvolvidas com base no livro de Frida. Posteriormente a esse 

projeto, PESP relata que seus alunos já viram vários artistas como: Picasso, Miró, Dali e 

Botero e finaliza dizendo que se não fossem essas aulas, “muitas crianças, amanhã adultos, 

nunca teriam o conhecimento de quem foram/são estas personalidades”.  
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Logo, segundo a especialista em língua francesa para crianças, Hélène Vanthier 

(2009), as crianças constroem uma representação do mundo, das outras culturas e das outras 

línguas em função do ambiente cultural, social ou familiar aos quais pertencem e têm acesso.  

Enfim, nos três anos que, enquanto professor de francês, este pesquisador integrou o 

projeto, foram diversas as tentativas de superar as tensões que se desdobravam no percurso. 

Em determinado momento, para além dos objetivos linguísticos, imperava a necessidade de 

algo novo. Foi considerando a vontade e a realidades dos alunos que foi inserida a música em 

nossas aulas. Logo, além de recorrer às músicas francesas para crianças, as famosas 

comptines, estiveram presentes em nossas aulas o funk, o hip hop e a música francesa, todas 

exercendo um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do francês. Era o 

ensino de LEC com a contribuição da música, reativando o essencial para aquela faixa etária, 

o lúdico.   

Por conseguinte, estava ali a legitimação daquilo que faz parte de seus cotidianos, mas 

que, geralmente, é reprimido e marginalizado. “Assim resistíamos! Assim reexistíamos!” Tal 

qual a abordagem proposta por Souza (2011), os letramentos de reesxistência. Reexistência 

que, em nossas aulas de língua francesa, realiza-se através da escrita, dos gestos, da dança e 

da música, estivesse ela em língua materna ou em francês. 

 

Figura 1: Foto de uma atividade musical envolvendo a língua francesa na Escola 

                                 Municipal Anísio Teixeira, em 2016.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                                                                              

                                                                                    Vamos festejar a violência 

            E esquecer a nossa gente 

           Que trabalhou honestamente a vida inteira 

            E agora não tem mais direito a nada 

(Legião Urbana) 

 

O ensino de línguas estrangeiras para crianças ainda está envolto por incertezas e 

tensões. Logo, caso não considerarmos que as limitações desse campo de estudos também 

estejam relacionadas a políticas e planejamentos inadequados, correremos o risco de 

continuar, injustamente, atribuindo aos alunos e professores as vicissitudes do ensino de LEC 

na educação pública.  

Segundo Calvet (2007, p. 7), a origem da disciplina política linguística está associada 

à gestão do plurilinguísmo. Hoje, o autor concebe a política linguística como intervenções 

conscientes por parte do Estado nos campos de funcionamento das línguas, isto é, na dinâmica 

social das línguas (CALVET, 2002). Nessa perspectiva, se realmente queremos que nossos 

alunos estejam devidamente instrumentalizados para um mundo cada vez mais multicultural e 

plurilíngue e assim, ter sua cidadania ampliada, é preciso dar continuidade a toda e qualquer 

política que tenha, como principal objetivo, ensinar LE com qualidade aos alunos da rede 

pública de ensino, sobretudo àqueles em contexto de vulnerabilidade. Entendemos, 

consequentemente, que o ensino de LEC é um fator de inclusão social, levando o indivíduo a 

viver e a contribuir na construção de uma sociedade mais igual, mais justa e mais 

democrática.  

Conforme vimos em Bernstein (apud, Marcuschi, 1975), a linguagem condiciona a 

estrutura social do indivíduo/aluno e vice-versa. Por conseguinte, o savoir-faire e a 

experiência (linguística) do aprendiz terão estreita relação com as oportunidades que lhes 

forem facultadas. A continuidade do projeto de LEC, nesse sentido, promoveria a 

oportunidade do empoderamento do aluno do projeto niteroiense por meio da permanência da 

oferta de bens culturais essenciais ao seu desenvolvimento enquanto cidadão e sua inserção no 
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mundo. No entanto, caso os apontamentos de Cooper (1997) e Ball (apud MAINARDES J., 

2006) sobre a avaliação de políticas não forem considerados e, consequentemente, os 

participantes na elaboração e na implantação do projeto de LEC não apreenderem a política 

em toda a sua dinâmica, isto é, perpassando pela sua formulação, implantação até a 

verificação de seus resultados e efeitos, corre-se o risco de, com a já enfraquecida  política 

linguística em questão, conforme apontam os dados acima propostos, muito em breve, o 

plurilinguísmo não mais integrará as escolas públicas de Niterói. Como apontamos 

anteriormente, a avaliação de qualquer política pública caracteriza uma etapa relevante para o 

êxito de todo o processo, dado que, com a sua contribuição, novas ações são planejadas, 

projetos são adaptados, destinando-se “ao seu amadurecimento, ao aperfeiçoamento da ação 

governamental e à elaboração de ideias capazes de solucionar possíveis problemas” (SOUZA, 

2018).   

Isto posto, reiteramos que este estudo teve como objetivo analisar o projeto político-

linguístico de implantação do ensino de LEC, em Niterói, bem como refletir e identificar o 

aporte dos estudos de LEC e de letramentos para o mesmo projeto, além garantir-lhe 

continuidade.   

Se por um lado esta pesquisa apontou para as dificuldades dos profissionais 

envolvidos no projeto e suas diversas demandas e para a dificuldade na continuidade do 

projeto, sobretudo no que concerne o ensino da língua francesa, por outro, ficou a importância 

e a necessidade de garantir a continuidade desta política, visto que ela trouxe e ainda traz 

benefícios para uma formação mais ampla do aluno. Formação que, além do aspecto 

linguístico, que também é imprescindível, aponta para a relevância em desenvolver o cidadão 

crítico, sobretudo neste delicado contexto político atual, onde, a cada dia, o cidadão brasileiro 

tem um direito usurpado, inclusive o direito de poder escolher a língua estrangeira a ser 

estudada.  

Esta pesquisa também apontou para a necessidade de implementar ações a fim de 

assistir os gestores, professores e alunos do projeto aqui estudado. Segundo os participantes 

entrevistados, estas medidas compreendem: a necessidade de investimento permanente em 

formações continuadas para os professores do projeto, sobretudo a necessidade de 

capacitações que contemplem o ensino de língua estrangeira para crianças; a garantia de uma 

sala exclusiva e com mais recursos para o ensino de LEC; a redução da quantidade de alunos 

em sala de aula; a extinção das aulas verticais (1h30 de aula); um trabalho de conscientização 

das direções das escolas do Fundamental I, no sentido de esclarecer a relevância da presença 
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do professor de LEC nas séries iniciais; a necessidade de haver uma coordenação para a área 

do francês; a criação de um material pedagógico pelos professores; a consolidação de um 

corpo docente; a necessidade de consolidar parcerias institucionais, entre outros.  

Ademais, espera-se que este estudo possa contribuir para futuras reflexões sobre esta 

e outras políticas voltadas para o ensino de LEC e que, definitivamente, as esferas de poder 

revejam a necessidade e a importância de considerar a contribuição de professores, de alunos, 

de linguistas e, principalmente, da sociedade no planejamento de suas políticas. Como vimos 

anteriormente, Calvet (2007) as define como in vivo, visto que este é o modo por meio do 

qual os mesmos buscam resolver suas questões concernentes à língua. Consequentemente, 

deve-se buscar saber quem são os beneficiados pelo planejamento, e “sobre qual perspectiva 

da realidade social ele acaba promovendo uma verdadeira mudança” (COOPER, 1997). 

Afinal, “os homens não existem para servir às línguas mas as línguas para servir aos homens” 

(CALVET, 2007).    
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ANEXO A 

 

Questões para a entrevista com os professores de língua francesa das Escolas Municipais em 

Niterói. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

 

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

 

Dados pessoais: 

Idade: __________________Sexo: F (   ) M (   ) 

Dados profissionais: 

Tempo de magistério como professor de FLE: ____________________ 

Tempo de magistério como professor de FLE para crianças: _____________________ 

Escola onde leciona: ___________________________________________________ 

Informe sobre sua formação acadêmica 

(   ) Graduação  (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Pós-doutorado  

(   ) Outros : 

Instituição onde cursou: _________________________________________________ 

 

1 - Como você descreveria sua formação para o ensino de língua francesa para crianças hoje? 

(   ) Totalmente suficiente          (   ) Suficiente          (   ) Insuficiente 

 

2 - A quais fatores você atribui a sua resposta anterior? 

___________________________________________________________________________ 

 

3 - Na sua opinião, quais são seus maiores desafios ao lecionar no projeto?  

___________________________________________________________________________ 
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4 - A escola em que você leciona oferece ferramentas e condições básicas para o 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças? Justifique.  

___________________________________________________________________________ 

 

5 - Na sua opinião, quais ações futuras poderiam ser implementadas para assistir os 

professores que continuam no projeto? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B  

 

Questões para a entrevista com dois ex-professores de língua francesa para crianças das 

Escola Municipais em Niterói. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

 

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

 

Dados pessoais: 

Idade: __________________Sexo: F (   ) M (   ) 

Dados profissionais: 

Tempo de magistério como professor de FLE: ____________________ 

Tempo de magistério como professor de FLE para crianças: _____________________ 

Escola onde lecionou: ___________________________________________________ 

Informe sobre sua formação acadêmica 

(   ) Graduação  (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Pós-doutorado  

(   ) Outros : 

Instituição onde cursou: __________________________________________________ 

1 - Como você descreveria sua formação para o ensino de língua francesa para crianças hoje? 

(   ) Totalmente suficiente          (   ) Suficiente          (   ) Insuficiente 

 

2 - A quais fatores você atribui a sua resposta anterior? 

___________________________________________________________________________ 

 

3 – Na sua opinião, quais foram seus maiores desafios quando começou a lecionar no projeto?  

___________________________________________________________________________ 

 

4 - A escola em que você lecionou oferecia ferramentas e condições básicas para o 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças? Justifique.  
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___________________________________________________________________________ 

5 - Na sua opinião, quais ações futuras poderiam ser implementadas para assistir os 

professores que continuam no projeto? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

 

Questões para a entrevista com a ex-coordenadora de língua francesa da Fundação Municipal 

de Educação em Niterói. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

 

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

Entrevista com a ex-coordenadora de francês da Rede Municipal de Educação de 

Niterói. 

 

1 - Quais as dificuldades iniciais da coordenação de francês na implantação do projeto de 

ensino de línguas estrangeiras para crianças do município? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2 - Como a coordenação procurou solucionar essas dificuldades? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3 - Quantos professores atuaram no momento da implantação? Como eles foram 

selecionados? 

___________________________________________________________________________ 

 

4 - Quantas crianças foram beneficiadas com a implantação do projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Como a senhora avalia o projeto ao final de três anos de implantação? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO D 

 

Questões para a entrevista com o ex-secretário de Educação de Niterói e atual Deputado 

Estadual. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

  

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

Entrevista com o Ex-secretário de Educação de Niterói, atual Deputado Estadual – 

Principal responsável pela implantação do projeto de ensino de línguas estrangeiras às 

crianças na Rede Municipal de Educação de Niterói. 

 

1) Como surgiu a ideia de implantar, na Rede Municipal de Educação de Niterói, o ensino de 

espanhol, inglês e francês nos anos iniciais do ensino fundamental? 

___________________________________________________________________________ 

   

2) Quais foram as etapas para a implantação do projeto?  

___________________________________________________________________________ 

 

3) Quais foram as dificuldades encontradas na implantação do projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Qual é a importância da inserção de língua estrangeira/adicional nas Escolas do Município 

de Niterói? 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Na opinião do Sr., quais ações futuras podem assistir os profissionais envolvidos no 

projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Quais foram as parcerias para a implantação do projeto? 

___________________________________________________________________________ 
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7) Porque o ensino de francês permaneceu apenas em duas das nove escolas do projeto 

“Francês na Rede”? Não teremos reposição de professores de francês nas outras escolas? 

___________________________________________________________________________ 

 

8) Como o Sr. avalia a política do atual governo, que, priorizando o Inglês no ensino médio, 

vai em direção oposta ao seu projeto de promoção do plurilinguísmo? 

___________________________________________________________________________ 

 

9) O Sr. poderia fazer uma avaliação dos resultados dos primeiros três anos do projeto?  

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO E 

 

Questões para a entrevista com a atual Secretária de Educação da Fundação Municipal de 

educação em Niterói. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

  

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

Entrevista com a Secretária de Educação de Niterói. – Atual gestora do projeto de 

ensino de línguas estrangeiras às crianças na Rede Municipal de Educação de Niterói, 

implantado em 2014. 

 

1) Qual é a importância da inserção de língua estrangeira/adicional para crianças nas Escolas 

do Município de Niterói? 

__________________________________________________________________________ 

 

2) Como se deu, em 2017, a convocação dos professores de língua estrangeira no último 

concurso? Quanto ao francês, porque somente dois professores foram chamados, visto que 

inicialmente tínhamos sete escolas que adotaram o francês como língua estrangeira? 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Porque o ensino de francês permaneceu apenas em duas das sete escolas do projeto 

“Francês na Rede”? Não teremos reposição de professores de francês nas outras escolas? E 

para a coordenação de francês? Já temos um profissional para esta função? 

 

 

4) Por que o “Francês na Rede” permaneceu apenas na Anísio Teixeira e na Bolívia Gaheto? 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Na opinião da Sra., quais ações futuras podem assistir os profissionais envolvidos no 

projeto? 

 

 

6) A Sra. poderia fazer uma avaliação dos resultados dos primeiros três anos do projeto?  

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO F 

 

Questões para a entrevista com a coordenadora de língua espanhola das Escola Municipais em 

Niterói. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

 

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

Entrevista com a Coordenadora de Espanhol da Rede Municipal de Educação de 

Niterói. 

 

1 - Quais as dificuldades iniciais da coordenação de espanhol na implantação do projeto de 

ensino de línguas estrangeiras para crianças do município de Niterói? 

___________________________________________________________________________ 

 

2 - Como a coordenação procurou solucionar essas dificuldades? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3 - Quantos professores atuaram no momento da implantação? Como eles foram 

selecionados? 

___________________________________________________________________________ 

 

4 - Quantas crianças foram beneficiadas com a implantação do projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Como a senhora avalia o projeto ao final de três anos de implantação? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO G 

 

Questões para a entrevista com a coordenadora de língua inglesa das Escola Municipais em 

Niterói. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

 

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

Entrevista com a Coordenadora de Inglês da Rede Municipal de Educação de Niterói. 

 

1 - Quais as dificuldades iniciais da coordenação de inglês na implantação do projeto de 

ensino de línguas estrangeiras para crianças do município de Niterói? 

___________________________________________________________________________ 

 

2 - Como a coordenação procurou solucionar essas dificuldades? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3 - Quantos professores atuaram no momento da implantação? Como eles foram 

selecionados? 

___________________________________________________________________________ 

 

4 - Quantas crianças foram beneficiadas com a implantação do projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Como a senhora avalia o projeto ao final de três anos de implantação? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO H 

 

Questões para a entrevista com um professor de espanhol da Fundação Municipal de 

Educação em Niterói. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

 

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

 

Dados pessoais: 

Idade: __________________Sexo: F (   ) M (   ) 

Dados profissionais: 

Tempo de magistério como professor: ____________________ 

Tempo de magistério como professor de Língua estrangeira para crianças: 

_____________________ 

Escola onde leciona: ___________________________________________________ 

Língua Ensinada: (   ) Espanhol (   ) Inglês (   ) Francês 

Informe sobre sua formação acadêmica 

(   ) Graduação  (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Pós-doutorado  

(   ) Outros : 

Instituição onde cursou: _________________________________________________ 

 

1 - Como você descreveria sua formação para o ensino de espanhol para crianças hoje? 

Justifique. 

(   ) Totalmente suficiente          (   ) Suficiente          (   ) Insuficiente 

___________________________________________________________________________ 

 

2 - Na sua opinião, quais são (foram) seus maiores desafios ao lecionar no projeto?  

___________________________________________________________________________ 
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3 - A escola em que você leciona (lecionou) oferece (ofereceu) ferramentas e condições 

básicas para o ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças? Justifique.  

___________________________________________________________________________ 

 

4 - Na sua opinião, quais ações futuras poderiam ser implementadas para assistir os 

professores que continuam no projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Professora, como você trabalha/trabalhou a produção de sentidos entre a realidade dos 

alunos e a disciplina? 

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO I 

 

Questões para a entrevista com um professor de inglês da Fundação Municipal de Educação 

em Niterói. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

 

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

 

Dados pessoais: 

Idade: __________________Sexo: F (   ) M (   ) 

Dados profissionais: 

Tempo de magistério como professor: ____________________ 

Tempo de magistério como professor de Língua estrangeira para crianças: 

_____________________ 

Escola onde leciona: ___________________________________________________ 

Língua Ensinada: (   ) Espanhol (   ) Inglês (   ) Francês 

Informe sobre sua formação acadêmica 

(   ) Graduação  (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Pós-doutorado  

(   ) Outros : 

Instituição onde cursou: _________________________________________________ 

 

1 - Como você descreveria sua formação para o ensino de inglês para crianças hoje? 

Justifique. 

(   ) Totalmente suficiente          (   ) Suficiente          (   ) Insuficiente 

___________________________________________________________________________ 

 

2 - Na sua opinião, quais são (foram) seus maiores desafios ao lecionar no projeto?  

___________________________________________________________________________ 

 

3 - A escola em que você leciona (lecionou) oferece (ofereceu) ferramentas e condições 

básicas para o ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças? Justifique.  
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___________________________________________________________________________ 

 

4 - Na sua opinião, quais ações futuras poderiam ser implementadas para assistir os 

professores que continuam no projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Professora, como você trabalha/trabalhou a produção de sentidos entre a realidade dos 

alunos e a disciplina? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO J 

 

Questões para a entrevista com a Adida Cultural do Consulado Francês.  Parceira na 

implantação do projeto de ensino de línguas estrangeiras às crianças na Rede Municipal de 

Educação de Niterói. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

INSTITUTO DE LETRAS  

  

Pesquisa sobre os desafios (tensões) e superações na implantação do projeto político-

linguístico de ensino de francês para crianças no município de Niterói.  

Entrevista com a Adida cultural do consulado francês.   Parceira na implantação do 

projeto de ensino de línguas estrangeiras às crianças na Rede Municipal de Educação de 

Niterói. 

 

1 – Como se deu (iniciou) essa parceria entre o consulado francês e a coordenação do projeto 

em Niterói? 

___________________________________________________________________________ 

 

2 – De que forma o consulado francês participou e contribuiu com a política linguística de 

implantação de línguas estrangeiras para crianças nas escolas do município de Niterói? Quais 

foram as ações implementadas que contribuíram para esse projeto? 

___________________________________________________________________________ 

 

3 -  Como o consulado avalia o resultado dessas ações implementadas? 

___________________________________________________________________________ 

 

4 -  O consulado (SCAC) pretende continuar ajudando o projeto linguístico em Niterói?  

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO K 

 

Parecer final do comité de ética sobre a presente pesquisa 
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Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar 

Bairro: Centro CEP: 24.030-210 

UF: RJ Município: NITEROI 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Uma avaliação da política linguística para o ensino de francês para crianças na rede 

municipal de Niterói Pesquisador: GILBERTO FERREIRA DE SOUZA Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 79094017.2.0000.5243 

Instituição Proponente:Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.492.511 

Apresentação do Projeto: 

O projeto ora valiado eticamente tem como objetivo analisar a política para o ensino de francês na rede 

municipal de Niterói tomando como ponto de ancoragem o modo como sujeitos nela envolvidos a avaliam e 

encaram. O projeto apresenta relevância conjunturalmente maior se se considerar a política regressiva tomada 

na conjuntura do governo Temer em relação ao ensino de línguas. O projeto é claro, com recorte simples e, 

nesta submissão, deixa clara que a metodologia a ser utilizada na investigação é a análise de conteúdo tal 

como proposta por Bardin. 

Objetivo da Pesquisa: 

A pesquisa, uma vez fornecidos os esclarecimentos solicitados, apresenta objetivos claros, coerentes e 

factíveis com o desenho proposto. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Desta submissão, a avaliação de riscos e benefícios está correta, bem organizada e anuncia as providências 

para tentar remediar os riscos identificados. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa apresenta importante contribuição no sentido de esclarecer como trabalham e pensam os atores 

envolvidos em determinado programa educacional que envolve o ensino de língua estrangeira na rede pública 

municipal de Niterói. Em um desenho simples, a pesquisa será capaz de revelar como pensam e veem a 

política aqueles que nela participam. Entretanto, é necessário 
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tomar cuidado porque não é possível, deste ponto, e com o método utilizados, extrapolar 

conclusões sobre o Programa em si mesmo, uma vez que o material da pesquisa é o discurso 

dos participantes eles mesmos. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos de apresentação obrigatória estão todos presentes, incluindo as cartas de anuência 

das instituições em que se realizará a pesquisa, além de corretamente preenchidos e 

organizados. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_984019.pdf 

28/11/2017 

20:40:36 

 Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEmodificado.docx 28/11/2017 

20:38:42 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

SOUZA 

Aceito 

Outros CARTA_RESPOSTA_A_PENDENCIA.d 

ocx 

28/11/2017 

20:37:42 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

Aceito 

Outros EntrevistaprofWaldeck.docx 04/09/2017 

19:11:12 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

Aceito 

Outros Entrevistaprofs.docx 04/09/2017 

19:10:17 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

Aceito 

Outros cartaaceiteBoliviaGaetho.pdf 04/09/2017 

19:08:14 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

Aceito 

Outros cartaaceiteAnisioTeixeira.pdf 04/09/2017 

19:06:33 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

Aceito 

Outros cartaanuencia.pdf 04/09/2017 

19:05:10 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

Aceito 
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TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLEprojeto.docx 04/09/2017 

19:03:13 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

SOUZA 

Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projpesquisa.docx 04/09/2017 

19:01:08 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

SOUZA 

Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 04/09/2017 

19:00:23 

GILBERTO 

FERREIRA DE 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 08 de Fevereiro de 2018 

 

Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 


