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RESUMO 

 

Em meio à interculturalidade que vivemos hoje, em que a informação é compartilhada 

cada vez mais rápido e a um número maior de pessoas, o plurilinguismo é peça 

imprescindível para trocas culturais ao redor do globo. Todavia, ao lançar um olhar 

sobre o percurso histórico do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, é possível 

verificar que o acesso às línguas sempre foi um privilégio das elites socioeconômicas do 

país (VILLALTA, 2004). Considerando esse déficit na educação pública, a Secretaria 

de Educação do Estado do Rio e a Fundação Municipal de Educação de Niterói 

propõem dois projetos pilotos de ensino público de línguas estrangeiras: o primeiro 

oferecendo ensino bilíngue para adolescentes do Ensino Médio e o segundo 

promovendo o ensino de línguas estrangeiras nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental. A fim de lançar um olhar crítico a essas políticas linguísticas, este 

trabalho adotou uma metodologia de base qualitativa com análise documental e 

aplicação de entrevistas junto aos sujeitos atuantes nas políticas. O trabalho responde 

aos questionamentos apontados por Cooper (1997) – quem toma que decisões, por que, 

como, em que condições e com que efeitos – de forma a desenvolver uma avaliação 

desses dois projetos pioneiros no Brasil. Os resultados obtidos apontam para duas 

principais problemáticas encontradas ao longo da implementação dos projetos: a 

formação docente e a violência nas escolas, contribuindo, assim, para as pesquisas sobre 

avaliação de políticas linguísticas. 

 

Palavras-chave: Avaliação de política linguística. Ensino de língua estrangeira. 

Plurilinguismo. 

 



ABSTRACT 

 

Amid the interculturalism we live in today, where information is shared increasingly 

faster and to a greater number of  people, plurilingualism  is an essential part for cultural 

exchanges around the globe. However, when we look at the history of foreign language 

teaching in Brazil, one can see that access to languages has always been a privilege of 

the socioeconomic elites of the country (VILLALTA, 2004). Considering this deficit in 

public education, the Secretariat of Education of the State of Rio and the Municipal 

 Foundation of Education of Niterói propose two foreign language public teaching pilot 

projects : the first offering bilingual education for teenagers in high school and the 

second promoting the teaching of foreign languages in the early grades of Elementary 

School. In order to cast a critical glance at these language policies, this study has 

adopted a qualitative methodology based on documental analysis and interviews with 

the acting subjects in the policies. The work answers to questions pointed out by Cooper 

(1997) – who decides what, why, how, under what conditions and with what effects so 

as to develop an assessment of these two  pioneering projects in Brazil. The results 

point to two major pitfalls found during the implementation of both projects: the teacher 

training and the violence in the schools, thus contributing to the research on evaluation 

of linguistic policies. 

 

Keywords: Linguistic policy evaluation. Foreign language teaching. Plurilingualism . 

  



 
 

 
 

RÉSUMÉ 

 

Dans un monde interculturel, où les informations sont partagées à chaque fois 

rapidement et à un plus grand nombre de personnes, le plurilinguisme est essentiel pour 

les échanges culturels à travers la planète. Toutefois, si l'on jette un coup d'œil sur le 

parcours historique de l'enseignement des langues étrangères au Brésil, nous constatons 

que l'accès aux langues a toujours été un privilège des élites socio-économiques du pays 

(VILLALTA, 2004). En considerant ce déficit dans l'enseignement public, le 

Secrétariat à l'Education de Rio de Janeiro et la Fondation Municipale de l’Education à 

Niterói proposent deux projets pilotes d'enseignement de langue étrangère: le premier 

offre une éducation bilingue pour les adolescents de l'école secondaire et le deuxième 

propose l'enseignement des langues dans les premières années de l'école primaire.  

Afin de jeter un regard critique sur les politiques linguistiques, cette étude a adopté une 

méthodologie qualitative basée sur l'analyse de documents et l'application d’entretiens 

avec quelques sujets agissants dans les politiques mentionnées. Le travail répond aux 

questions proposées par Cooper (1997) - qui prend cette décision, pourquoi, comment, 

dans quelles conditions et avec quels effets - afin de développer une analyse de ces deux 

projets pionniers au Brésil. Les résultats indiquent deux principaux problèmes 

rencontrés lors de la mise en œuvre de ces projets: la formation des enseignants et la 

violence dans les écoles, contribuant ainsi aux recherches sur l'évaluation des politiques 

linguistiques. 
 

 

Mots-clés : Evaluation de politique linguistique. Enseignement de langue étrangère. 

Plurilinguisme.  
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1. INTRODUÇÃO 

Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas. 

(Rubem Alves) 

 

O ensino de línguas estrangeiras no Brasil vem se mostrando como um grande 

desafio para a educação no país. Se, por um lado, há uma demanda cada vez maior da 

sociedade por indivíduos que dominem outros idiomas, por outro observamos o pouco 

esforço feito pelos governantes no sentido de promover políticas linguísticas e 

educativas concretas e eficientes para a promoção do plurilinguismo.  

Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – doravante LDB - 

estabelecer que as escolas devem oferecer “o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna” (BRASIL, 1996), a maior parte dos estabelecimentos escolares 

interpreta a frase no singular, ofertando o ensino de apenas um idioma aos alunos: 

normalmente o inglês ou, após a lei 11.161/2005
1
, o espanhol.   

Entretanto, embora a oferta do ensino dessas duas línguas se dê de forma 

massiva na grande maioria dos estabelecimentos escolares do país, os resultados desse 

processo de ensino/aprendizagem nas escolas ainda não é, aparentemente, satisfatório, 

se considerarmos a grande procura por cursos livres de idiomas (ALVES, 2010, p.19). 

Buscando um modelo de ensino de língua estrangeira que atenda às demandas de uma 

sociedade intercultural, a cidade de Niterói propõe dois projetos pilotos: as escolas de 

Ensino Médio Intercultural e o projeto de Ensino de Língua Estrangeira na Rede 

Municipal de Niterói.  

Neste trabalho, percorreremos por esses caminhos ainda pouco explorados no 

cenário acadêmico, a saber, a avaliação de políticas linguísticas. Nosso objetivo, 

portanto, é traçar um panorama do ensino de língua estrangeira na cidade de Niterói, 

além de ampliar os horizontes na área de avaliação de políticas linguísticas, de modo a 

servir de base para futuras pesquisas nesse nicho de investigação.   

 

 

 

 

                                                           
1
A lei 11.161 de 2005 institui a oferta obrigatória do ensino de língua espanhola no ensino médio. 
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1.1  Ensino de língua estrangeira: um breve histórico de uma necessidade 

negligenciada 

 

Diante de um mundo intercultural, em que os muros fronteiriços mostram-se 

cada vez mais tênues e a livre circulação de pessoas - e, portanto, de línguas e culturas -

se faz presente, os indivíduos são a todo momento interpelados ao plurilinguismo. Com 

a complexidade das novas tecnologias de comunicação, as quais assimilam a 

multimodalidade e o multilinguismo, é impossível conceber, no século XXI, um modelo 

de educação que não passe pelo plurilinguismo (GARCIA, 2009).  

Diferenciamos, aqui, os termos multilíngue e plurilíngue baseando-nos na Carta 

Europeia do Plurilinguismo, redigida pelo Observatório Europeu do Plurilinguismo. 

 

No texto seguinte, chamamos de plurilinguismo a utilização de várias línguas 

por um indivíduo; tal noção se distingue da de multilinguismo, que significa 

a coexistência de várias línguas num grupo social. Uma sociedade plurilíngue 

é majoritariamente composta por indivíduos capazes de se exprimirem, em 

diversos níveis de competências, em várias línguas, ou seja, por indivíduos 

multilíngues e plurilíngues, enquanto que uma sociedade multilíngue pode 

ser formada, em sua maioria, por indivíduos monolíngues, ignorando a língua 

do outro. (Carta europeia do plurilinguismo, 2005) 

 

 Segundo essa perspectiva, o Brasil é um país multilíngue, mas nem todas as 

pessoas são plurilíngues, pois a coexistência de diversas línguas não implica, 

necessariamente, que um mesmo indivíduo faça uso desses vários idiomas de acordo 

com a situação de comunicação estabelecida.  

É inegável que aprender uma língua estrangeira – doravante LE - 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. Diante 

dessa constatação, percebemos uma grande preocupação com relação às necessidades 

comunicativas, como bem explicita Martinez (2011, p.3): 

 

Les besoins de communication entre gens qui ne parlent pas la même langue 

n’ont jamais été aussi grands. C’est le cas, par exemple, dans notre 

environnement géopolitique, avec les progrès de l’Union Européenne et 

l’ouverture des frontières à l’est du continent, avec les flux touristiques et 
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commerciaux dans un réseau désormais mondialisé des échanges ou encore 

les migrations de populations, libres ou contraintes
2
. 

 

 

 Essa urgência pela comunicação não se limita ao continente europeu, mas 

também está fortemente presente no nosso país. Por mais que o Brasil não faça parte da 

realidade geopolítica da União Europeia, a situação nas Américas não é diferente, seja 

com o fluxo econômico, através do MERCOSUL, seja com o grande número de turistas 

estrangeiros no país ou através de investimentos de empresas estrangeiras na região. 

Embora em um primeiro momento da chamada globalização vivenciássemos 

uma aparente derrubada de muros – metafóricos ou não –, proporcionando maior 

integração entre as populações do mundo, em uma análise mais atenta percebemos hoje 

que esse sentimento de inclusão abrange apenas uma parcela da população. Tendo o 

capitalismo como base político ideológica, a noção de globalização parte do pressuposto 

do sujeito individualista e competitivo, no que Santos (2001, p.20) classifica como uma 

globalização perversa: “a perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução 

negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos 

competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas”. 

No que diz respeito à educação, não podemos negar a existência dessa 

perversidade, visto que, embora o ensino seja oferecido a todos, através das escolas 

públicas, a grande maioria dessas instituições não corresponde às expectativas de um 

ensino de qualidade. Todavia, temos presenciado pequenas ilhas de referência no 

ensino, como as escolas federais e os colégios de aplicação vinculados a universidades. 

Em muitas dessas escolas, no entanto, a admissão é feita através de concurso público, 

limitando o amplo acesso. Essa restrição não é recente, visto que, desde a colonização 

do Brasil, a educação, de modo geral, foi destinada a uma minoria branca, favorecida 

econômica e socialmente. 

 

Em 1721, o governador de Minas, D. Lourenço de Almeida, recebeu ordem 

de d. João V para que, em cada vila, se pagassem mestres para ensinar a ler, a 

escrever, a contar e, ainda, o latim, à multidão de ilegítimos da capitania. 

Embora dissesse que cumpriria a determinação, o governador receou 

fracassar, porque os rapazes eram ‘filhos de negras’, acabando por não tomar 

qualquer iniciativa. (VILLALTA, 2004, p.350) 

 

                                                           
2
 As necessidades de comunicação entre pessoas que não falam a mesma língua nunca foram tão 

grandes. É o caso, por exemplo, do nosso meio geopolítico, com o avanço da União Europeia e a 
abertura de fronteiras do leste do continente, com os fluxos turísticos e comerciais em uma rede 
globalizada de trocas ou, ainda, as migrações de populações, livres ou restritas (tradução nossa). 
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Mais especificamente com relação às LEs, apenas a pequena parcela da 

população que constituía a elite tinha acesso ao ensino de outros idiomas, inclusive 

tendo a possibilidade de estudar em universidades europeias, como era o costume da 

época.  

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, durante o período colonial, o latim e o 

grego eram as principais línguas estrangeiras estudadas nas escolas – as quais, é 

necessário frisar, ainda eram voltadas apenas para uma minoria da sociedade. A partir 

da criação do Colégio Pedro II, em 1837, línguas modernas como o francês, alemão e 

inglês foram introduzidas no currículo (LEFFA, 1999).  

Considerado por Leffa (1999, p.12) os Anos Dourados do ensino de LE, as duas 

décadas que seguiram a Reforma Capanema, de 1931, privilegiaram o ensino de língua 

vivas. Embora de cunho altamente nacionalista, essa reforma ampliava o quadro de 

ensino de idiomas, objetivando proporcionar aos alunos das décadas de 40 e 50 “a 

aquisição efetiva da língua francesa [e outras], de maneira que ele possa ler 

correntemente os bons escritores, escrever com certo desembaraço, compreender a 

língua falada e falar, com relativa facilidade” (BRASIL, 1943).  

Com a LDB de 1961 e, em seguida, sua reformulação em 1971, o ensino de LE 

caiu em forte declínio no que se refere ao volume de horas nas escolas da rede pública. 

Se, durante as décadas de 40 e 50, era possível aprender até três idiomas nas escolas, 

trinta anos mais tarde, seria um privilégio se o aluno tivesse contato com ao menos uma 

LE. 

Em 1996 houve outra reestruturação da LDB, dessa vez incluindo 

“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" (Art. 26, § 5º). Ainda de acordo com essa lei, "será 

incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 

comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 

instituição" (Art. 36, Inciso III). Apesar da aparente liberdade dada às comunidades 

escolares para a escolha do idioma a ser ensinado, na prática, a sociedade não é ouvida e 

quem escolhe a LE que será ofertada é a própria direção da escola, geralmente de 

acordo com a disponibilidade de professores na rede de educação. É assim, portanto, 

que se justifica a maciça presença do inglês nas escolas, mesmo após a publicação da lei 

11.161/2005, a qual obriga a oferta de língua espanhola no Ensino Médio.  
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Com base nesse breve panorama histórico do ensino de LE no Brasil, 

constatamos um movimento de altos e baixos nas políticas educativas voltadas para as 

línguas. Verificamos que, apesar da LDB de 1996 e a lei de obrigatoriedade do ensino 

de espanhol no Ensino Médio, ainda há uma cultura de se buscar cursos privados a fim 

de aprender um novo idioma, já que, de acordo com o senso comum, as escolas – 

públicas e privadas – não oferecem um ensino adequado de línguas. 

Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) de 1998, percebemos que o Estado reconhece que o ensino de LE não se 

encontra totalmente sob sua égide: 

 

Embora seu conhecimento seja altamente prestigiado na sociedade, as línguas 

estrangeiras, como disciplinas, se encontram deslocadas da escola. A 

proliferação de cursos particulares é evidência clara para tal afirmação. Seu 

ensino, como o de outras disciplinas, é função da escola, e é lá que deve 

ocorrer. (BRASIL, 1998) 

 

 O Estado, portanto, embora considere que é nas escolas que o ensino de LE deve 

se dar, ele observa que há um deslocamento, deixando a tarefa ao encargo de cursos 

privados. Essa posição faz com que a população menos favorecida economicamente 

continue à margem do aprendizado de idiomas, logo, de trocas culturais e 

enriquecimento pessoal e profissional.  

 Mais à frente, no mesmo documento datado de 1998, destacamos outro trecho 

em que se constata a concepção que se tinha da (des) importância do ensino de idiomas 

na rede pública. 

 

No Brasil, tomando-se como exceção o caso do espanhol, principalmente nos 

contextos das fronteiras nacionais, e o de algumas línguas nos espaços das 

comunidades de imigrantes (polonês, alemão, italiano etc.) e de grupos 

nativos, somente uma pequena parcela da população tem a oportunidade de 

usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral, dentro ou 

fora do país. Mesmo nos grandes centros, o número de pessoas que utilizam o 

conhecimento das habilidades orais de uma língua estrangeira em situação de 

trabalho é relativamente pequeno. (BRASIL, 1998) 

 

Embora no excerto anterior o documento trate do prestígio e da valorização do 

ensino/aprendizagem de LE, aqui constatamos, mais uma vez, que esse aprendizado é 

dedicado exclusivamente à minoritária parcela da população que dispunha de meios 

para financiar uma viagem ao exterior. Para o restante da população, bastava o ensino 

superficial das habilidades de leitura e escrita, uma vez que, de acordo com o texto, 
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apenas os indivíduos que vivem em zonas de fronteira ou de grande número de 

imigrantes teria a possibilidade de empregar as competências orais de um outro idioma. 

Todavia, desde as políticas de relação externa do governo Lula, de 2003 a 2010, 

o país passou a receber um número maior de investimento de empresas estrangeiras, o 

que acarreta em um maior contato com essas línguas e, portanto, maior possibilidade de 

aplicar a competência oral desses idiomas no próprio país. Além disso, a política de 

internacionalização das universidades, tendo como principal símbolo o programa de 

mobilidade acadêmica Ciências Sem Fronteiras, proporcionou a ida de centenas de 

jovens brasileiros ao exterior para realizar parte dos estudos superiores. Através desse 

programa, ao contrário do que previam os PCNEM, os jovens universitários passaram a 

ter maior contato com as LEs também no exterior. No entanto, embora tenhamos 

avançado na área que se refere às políticas externas do país, há uma lacuna nas políticas 

linguísticas, visto que o ensino de línguas nas escolas e universidades não oferece os 

conhecimentos necessários para o convívio dos alunos brasileiros em universidades 

estrangeiras, comprometendo a eficácia daquele programa. (SOUZA, 2014) 

Com a reestruturação dos PCNEM, é possível perceber um viés mais 

intercultural do ensino de línguas nas escolas: 

 

Em síntese: é preciso pensar-se o ensino e a aprendizagem das Línguas 

Estrangeiras Modernas no Ensino Médio em termos de competências 

abrangentes e não estáticas, uma vez que uma língua é o veículo de 

comunicação de um povo por excelência e é através de sua forma de 

expressar-se que esse povo transmite sua cultura, suas tradições, seus 

conhecimentos. (BRASIL, 2000) 

 

Embora a perspectiva tenha se modificado, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio – OCEM -, de 2006, ainda atestam as dificuldades encontradas nas 

escolas para o ensino mais eficaz das LEs:  

 

Embora muitas interpretações possam emergir dessas duas informações [de 

que o local adequado para se aprender línguas estrangeiras é fora da escola], 

depreende-se que as falas dos alunos e dos pesquisadores defendem que o 

aprendizado de uma língua estrangeira se concretiza em cursos de idiomas, 

levando-nos a inferir que não há essa expectativa quanto à escola regular. 

Ressalvando as possibilidades interpretativas das mencionadas falas, 

entendemos que os quadros descritos por meio delas expressam o desejo de 

que as escolas disponham de condições mais favoráveis para o ensino de 

idiomas ou informam que os alunos não encontram motivação para essa 

aprendizagem na escola regular e que talvez esses fatores justifiquem que os 

objetivos não sejam alcançados no ensino formal. (BRASIL, 2006, p.89) 
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No Estado do Rio de Janeiro, o Currículo Mínimo (2012), assim como os 

Parâmetros Curriculares de 2000, também fazem referência a uma perspectiva mais 

comunicativa e integrada para o ensino de LE: 

 

1. reconhecer a potencialidade expressiva das artes, línguas e práticas corporais 

como manifestações culturais, históricas e identitárias, os princípios específicos 

de LE assim ficam definidos: 

2. conhecer as diferentes formas de expressão das diversas linguagens e as 

diferentes manifestações artísticas e culturais dos povos que se expressam em 

língua espanhola, francesa e inglesa; 

3. reconhecer as linguagens em suas diferentes manifestações como fontes de 

preservação, mudança, legitimidade e questionamento de diferentes tipos de 

interações. (RIO DE JANEIRO, 2012). 

 

 

 Apesar de as OCEM e de o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro 

sugerirem uma metodologia comunicativa, a estrutura observada na grande maioria das 

escolas é empecilho para que as atividades propostas por esses documentos aconteçam. 

Com uma média de trinta alunos por turma e cem minutos semanais – sem excluir o 

tempo de acalmar os alunos até que se possa, de fato, dar início à aula -, torna-se quase 

impossível colocar em prática atividades comunicativas, como a criação de um jornal 

televisivo, como sugere o Currículo Mínimo.   

 Diante dos obstáculos enfrentados para um ensino de LE mais aberto às relações 

interculturais e às práticas da língua, nossa pesquisa se delimita ao estudo de dois 

projetos implantados na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, voltados para o 

ensino de LE: as escolas de Ensino Médio Intercultural e o projeto de Ensino de Língua 

Estrangeira na Rede Municipal de Niterói. Averiguando esses projetos, este trabalho se 

insere no âmbito dos estudos de políticas linguísticas, no que se refere à avaliação 

dessas ações governamentais para a promoção de LE na cidade de Niterói, fixando-se, 

portanto, na linha de pesquisa História, Política e Contato Linguístico do Programa de 

Pós Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

1.2  Educação bilíngue e ensino precoce de língua estrangeira: dois projetos 

ambiciosos na cidade de Niterói 

 

 No que tange o ensino de LEs, a cidade de Niterói acolhe dois projetos pilotos 

que propõem um ensino diferenciado de idiomas nas escolas, indo de encontro à 
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mentalidade do senso comum brasileiro que acredita que o aprendizado de LE deve 

ocorrer nos centros de língua e não nas escolas regulares (LAGARES, 2013, p.186). 

Delimitaremos nosso estudo, portanto, em dois estabelecimentos, sendo 

respectivamente um estadual e outro municipal, em que ambos oferecem o ensino de 

língua francesa. O primeiro, o CIEP 449 Leonel de Moura Brizola Brasil-França, 

oferece Ensino Médio bilíngue português/francês, enquanto o segundo, a Escola 

Municipal Anísio Teixeira, propõe o ensino dessa língua nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental. 

 Se o CIEP 449 apresenta a primeira escola pública de ensino bilíngue do Brasil, 

o projeto de ensino de francês na municipalidade de Niterói mostra-se ousado ao 

implantar o ensino dessa língua para crianças ainda no primeiro ciclo do ensino 

fundamental. 

Partindo de uma perspectiva que considera o ensino de LE como uma forma de 

colocar o aluno em contato não só com a gramática, mas também com os aspectos 

culturais da língua, os projetos que constituem o foco de nossa pesquisa se mostram 

ambiciosos, no sentido em que objetivam oferecer aos alunos das classes menos 

favorecidas a oportunidade de ter um ensino de língua de qualidade no seio das escolas 

da rede pública.  

   

1.3 Justificativa 

 

 O presente estudo se justifica pelo seu caráter inovador, visto que o trabalho 

tem como alvo os projetos pilotos que implementam o ensino de língua francesa nos 

dois segmentos de ensino em Niterói. Sendo assim, nossa pesquisa se pretende pioneira 

na avaliação de políticas linguísticas para a promoção do ensino de LE na rede pública, 

mais especificamente nesse município.  

 Por conta da incipiência de ambos os projetos - visto que foram implantados 

em 2014 e, portanto, ainda passam por ajustes -, nossa avaliação se dará de forma 

preliminar, não nos cabendo avaliar os efeitos definitivos provocados por essas 

políticas, ou seja, a sua situação de chegada (BLANCHET, 2009). Pretendemos, no 

entanto, propiciar o maior esclarecimento das ações governamentais realizadas para o 

acesso às LEs, abrindo brechas para futuras pesquisas na área, já que ambos os projetos 

– estadual e municipal – podem servir de modelo para outros estabelecimentos do 

gênero nas demais localidades do país. 
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1.4 Objetivos da pesquisa 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Temos por objetivo no desenvolvimento desta pesquisa traçar um panorama 

geral das ações realizadas pelo município de Niterói e pelo estado do Rio de Janeiro nas 

políticas para o ensino de LE, contribuindo, assim, para as pesquisas sobre avaliação de 

políticas linguísticas. 

 

 1.4.2 Objetivos Específicos 

 

I. Elencar os atores que operam na implantação de dois projetos 

político-educativos voltados para o ensino de LE; 

 

II. Traçar um quadro comparativo da implantação de ambos os projetos 

– municipal e estadual; 

 

III. Analisar os caminhos percorridos e os obstáculos encontrados na 

execução desses projetos.  

 

1.5 Organização do trabalho 

 

A fim de atingir os objetivos propostos no item anterior, organizamos nosso 

trabalho da seguinte forma. No segundo capítulo, após a introdução, apresentamos a 

bibliografia teórica que nos fundamenta nessa pesquisa, tecendo considerações acerca 

dos estudos que se referem às políticas linguísticas e sua avaliação, além de conceituar o 

uso que fazemos de alguns termos utilizados ao longo do trabalho.  

No capítulo terceiro, descrevemos a metodologia adotada para a elaboração 

deste trabalho, explicitando os instrumentos de análise dos dados obtidos. Nesse 

capítulo, apresentamos ainda o contexto da pesquisa, desvendando um pouco da história 

da cidade de Niterói e sua relação com a língua e cultura francesa, além de explanarmos 

acerca da configuração dos projetos de ensino de LE que serão averiguados neste 

estudo. 
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Já no capítulo quatro, propomos uma comparação dos dois projetos, de forma a 

analisar as políticas de implantação e consolidação dos programas de ensino de LE. A 

partir dos dados apresentados, elaboramos um quadro comparativo a fim de melhor 

explicitar as políticas linguísticas adotadas em cada um dos projetos em análise.   

O quinto capítulo apresenta os caminhos e os percalços encontrados na execução 

e solidificação dos projetos, como a formação de professores e questões sociais que 

envolvem as áreas em que as escolas estão localizadas.  

 Por fim, nas considerações finais, apresentamos os resultados obtidos ao 

término da pesquisa a fim de compreender e avaliar de forma crítica as políticas 

linguísticas implantadas na cidade de Niterói para o ensino de LE nas escolas da rede 

pública.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A teoria sem a prática vira 

'verbalismo', assim como a prática 

sem teoria, vira ativismo.  No 

entanto, quando se une a prática 

com a teoria tem-se a práxis, a 

ação criadora e modificadora da 

realidade. (Paulo Freire) 

 

2.1 Sociolinguística e políticas linguísticas 

 

Nosso trabalho está situado na área da sociolinguística, por compreendermos que 

a noção de língua não deve se ater à esfera estrutural, mas ir mais além, englobando 

também aspectos históricos e socioculturais.  

Se, na concepção gerativista, a língua é vista como um fator biológico, por outro 

lado, para os sociolinguistas, ela é entendida como sendo um construto sócio-histórico 

intimamente relacionado à fala, ao uso: 

 

A base do conhecimento intersubjetivo na linguística tem de ser 

encontrada na fala – a língua tal como usada na vida diária por membros 

da ordem social, este veículo que as pessoas discutem com seus cônjuges, 

brincam com os seus amigos e ludibriam seus inimigos. (LABOV, 2008, 

p.13) 

 

 Embora tenha sido mais desenvolvida nos anos 1960, com o variacionista 

William Labov, essa visão social da língua já havia despertado a atenção dos estudiosos 

desde o Curso de Linguística Geral de Saussure. Aliás, Antoine Meillet, discípulo do 

mestre genebrino, foi o primeiro a discordar da visão estruturalista do linguista para 

voltar-se para a língua como fato social, ainda em 1906, durante uma conferência no 

Collège de France: 

 

Du fait que la langue est un fait social il résulte que la linguistique est une 

science sociale, et le seul élément variable auquel on puisse recourir pour 

rendre compte du changement linguistique est le changement 

social (MEILLET, 1906, apud CALVET, 1993, pp 7-8)
3
. 

                                                           
3
Já que a língua é um ato social, a linguística é uma ciência social, é o único elemento variável ao 

qual podemos recorrer para dar conta da mudança linguística é a mudança social (tradução nossa). 
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 Segundo Meillet, a linguística não deveria dissociar-se do seu aspecto social, 

pelo contrário, para ele, a linguística deveria ser considerada uma ciência social. 

Confirmando esse postulado, Calvet (1993, p.3) dirá que “les langues n’existent pas 

sans les gens qui les parlent, et l’histoire d’une langue est l’histoire de ses locuteurs.”
4
 

 De acordo com essa lógica, o conceito de língua deixa de ser abstrato e passa 

para um plano concreto (BAGNO, 2012), isto é, a língua deixa de ser vista como uma 

abstração intocável para ser estudada no local em que ela é de fato produzida, ou seja, 

junto aos falantes. 

 

Significa olhar para a língua dentro da realidade histórica, cultural, social em 

que ela se encontra, isto é, em que se encontram os seres humanos que a 

falam e escrevem. Significar considerar a língua como uma atividade social, 

como um trabalho empreendido conjuntamente pelos falantes toda que se 

põem a interagir verbalmente, seja por meio da fala, seja por meio da escrita 

(BAGNO, 2012, p.19). 

 

 

 Seguindo o pensamento de que só há linguagem se houver falantes, a 

sociolinguística floresceu  para aproximar a linguística formal dos aspectos sociais. Os 

estudiosos da área começaram a deixar suas salas para atuar in loco junto à comunidade 

de fala. Assim, quando atentamos o olhar para a sociedade, percebemos, entre outras 

forças atuantes, aquelas relativas aos jogos de poder, status e ideologias, ou seja, à 

política.  

O presente trabalho está vinculado aos conceitos desenvolvidos nos estudos 

sobre Políticas Linguísticas, aproximando-se tanto de questões sociais quanto 

linguísticas, tendo, portanto, entre seus objetivos, não verdades e fatos, mas opiniões e 

valores (RAJAGOPALAN, 2013).  

A intervenção do Estado nas línguas, ditando modificações em sua forma e 

status, é um fato bastante corriqueiro desde que se há registro de governos e idiomas. É 

a partir dos anos 1950, entretanto, que os estudos nessa área começaram a surgir 

conforme temos hoje, seguindo o binômio “política linguística e planejamento 

linguístico”, em que o primeiro trata das medidas institucionais e o segundo das ações 

para colocá-las em prática (CALVET, 2007): 

 

Nous considérons la politique linguistique comme l’ensemble des choix 

conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, 

et plus particulièrement entre langue et vie nationale, et la planification 

                                                           
4
As línguas não existem sem as pessoas que as falam, e a história de uma língua é a história de seus 

falantes (tradução nossa). 
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linguistique comme la recherche et la mise en oeuvre des moyens nécessaires 

à l’application d’une politique linguistique. (CALVET, 1993, p.110).
5
 

 

 

Se, para Calvet, o termo políticas linguísticas é indissociável do aspecto prático, 

da elaboração da lei até sua implantação, Garcia (2009, cap.4), seguindo os preceitos de 

Spolsky (2004), considera três eixos para compor a noção de política linguística: I) 

planejamento linguístico; II) práticas linguísticas; III) ideologias linguísticas. O 

primeiro corresponde aos esforços diretamente relacionados à manipulação da língua 

(seja no seu corpus ou no seu status), enquanto o segundo faz referência à seleção de 

variedades que compõem determinado repertório linguístico. Por fim, considerando o 

componente da ideologia, a pesquisadora inclui também as noções das crenças das 

línguas e dos seus usos para sua pesquisa.  

Blanchet (2009), entretanto, prefere retomar o termo denominado por Guespin e 

Marcellesi como glotopolítica, o qual engloba todos os estudos de política da língua em 

um só eixo de pesquisas. Sabendo que toda atividade humana se dá através da 

linguagem e, portanto, toda prática linguística é social (GUESPIN, MARCELLESI, 

1986, apud BLANCHET, 2009), a glotopolítica se faz presente a todo o momento, 

abarcando aspectos micro e macro das relações sociolinguísticas.  

No nosso trabalho, todavia, daremos preferência à nomenclatura empregada por 

Calvet, dentro do binômio política-planejamento já que analisaremos especificamente as 

medidas institucionais tomadas, seguidas de sua aplicação na implantação de projetos 

de ensino de LE.  

Se o planejamento linguístico depende de uma política previamente concebida, 

percebemos que nem sempre o contrário se dá (BAYLON, 1996). É mais comum do 

que se gostaria o fato de muitas políticas linguísticas serem concebidas em gabinetes – o 

que Calvet (1993) denomina “política in vitro” – e, logo em seguida serem esquecidas 

na gaveta, sem que haja o planejamento e a estrutura adequada para que essa política 

seja implementada.  

Chaudenson (1996) caracteriza quatro tipos de políticas linguísticas: 

I. Política com planejamento; 

II. Política sem planejamento; 

                                                           
5
 Consideramos a política linguística como o conjunto de escolhas conscientes efetuadas no domínio das 

relações entre língua e vida social e, mais especificamente, entre língua e vida nacional, e o 
planejamento linguístico como a pesquisa e a implementação dos meios necessário à aplicação de uma 
política linguística (tradução nossa). 
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III. Planejamento sem política; 

IV. Nem política, nem planejamento. 

A primeira concerne a política ideal, em que a decisão é tomada pela instituição 

e todos as ações cabíveis para que essa política linguística se instale são realizadas. Para 

que isso ocorra, é essencial que haja uma estrutura articulada entre aqueles que tomam 

as decisões e o restante da sociedade. Isto é, é preciso que a comunidade na qual a 

política linguística será aplicada seja consultada a fim de que as deliberações estejam de 

acordo com as necessidades daquele grupo de falantes.   

O caso da política sem planejamento é aquele em que a decisão é tomada, mas, 

por algum motivo, ela não é aplicada. Conforme comentamos acima, muitas vezes esse 

fato ocorre justamente por não haver diálogo entre a esfera decisória e a comunidade em 

que essa política será implementada, havendo unicamente uma tomada de decisão in 

vitro, sem o planejamento devido e, portanto, a aplicação adequada.   

Já o planejamento sem política se dá quando não há envolvimento de instituições 

formais na intervenção linguística, mas elas se dão mesmo assim, através da 

participação da comunidade de falantes. Seguindo a denominação de Calvet (1993), 

essas seriam políticas in vivo, ou seja, concebidas no seio da sociedade civil. Esse tipo 

de política é bastante comum, por exemplo, em famílias expatriadas, em que uma ou 

mais línguas são adotadas para serem faladas em casa. Dessa forma, há uma política 

linguística efetiva sem que haja interferência de uma instituição governamental. 

Por fim, no que Chaudenson (1996) denomina de “nem política, nem 

planejamento” temos a opção por consentir que as línguas sigam o seu fluxo natural, 

sem qualquer tipo de intervenção, o que, a nosso ver, não deixa de ser uma decisão 

política.  

As políticas linguísticas podem se basear em dois aspectos: o corpus e/ou o 

status da língua em questão (HAUGEN, 1983, apud LAGARES, 2011). As intervenções 

no corpus linguístico dizem respeito a peculiaridades de cunho normativo (da norma; 

padrão), que incluem alterações ortográficas, lexicais, fonéticas, etc. É o caso, por 

exemplo, do acordo ortográfico firmado entre os países de língua portuguesa, em 1990, 

ou a criação de escrita para uma dada língua ágrafa. Por outro lado, as intervenções no 

status de uma língua concernem questões socioculturais acerca do funcionamento desta, 

como é o caso, por exemplo, da escolha da língua oficial de um país ou daquela que será 

ensinada no sistema escolar de determinada região. 
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Não podemos esquecer, contudo, que toda intervenção tem seu cunho 

ideológico. Se a política linguística está inserida no domínio da sociolinguística, 

estamos, pois, analisando essas questões através de um olhar voltado para os jogos de 

poder e tensões que afloram nessas políticas. Calvet (2007, p.36) nos alerta que “na 

política linguística há também política e que as intervenções na língua ou nas línguas 

têm um caráter eminentemente social e político”.  

Justamente lembrando-se do termo política, Rajagopalan (2013), afirma que as 

decisões discutidas nessa área demandam a atuação de todo e qualquer cidadão. Para o 

professor, o fato de ser um linguista não o coloca em posição de vantagem nas 

discussões da área, visto que todo cidadão pode e deve se posicionar no que diz respeito 

à língua utilizada por seus pares.  

Conforme observamos, o nicho de pesquisa em Políticas Linguísticas é bastante 

vasto, abrangendo diversas áreas, desde a escolha do idioma nacional, até mudanças na 

forma de uma língua. Nossa pesquisa se enquadra, de forma mais restrita, na área que 

concerne à avaliação de uma política linguística já adotada.   

 

2.2 Avaliação de políticas linguísticas 

 

 No que se refere à avaliação de políticas linguísticas, linha a que nos propomos 

nesse estudo, utilizaremos por base a obra de Cooper (1997), que trata do planejamento 

linguístico como um meio de mudança social. Ao comparar quatro fatos linguísticos 

distintos em torno do mundo – a fundação da Academia Francesa, em 1634; a promoção 

do hebreu na Palestina, na década de 1880; a publicação, em 1963, de La mística 

feminidad, nos Estados Unidos; e a campanha de alfabetização massiva na Etiópia, em 

1974 -, o pesquisador nos traz, nessa obra, um olhar bastante prático e crítico sobre 

como avaliar uma política linguística.  

 Ao cotejar esses quatro eventos linguísticos, o pesquisador compreende que “la 

planificación linguística tiene diversos fines y abarca diversos medios”
6
(COOPER, 

1997, p.41). Isto é, “la planificación linguística comprende lós esfuerzos deliberados 

por influir en el comportamiento de otras personas respecto de la adquisición, la 

                                                           
6
 O planejamento linguístico tem diversos fins e abarca diversos meios (tradução nossa). 
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estructura o la asignación funcional de sus códigos lingüísticos”
7
 (COOPER, 1997, 

p.60). 

 Para a avaliação de uma política linguística, Cooper propõe alguns 

questionamentos interessantes a fim de melhor perceber esses esforços que compõem as 

deliberações e as ações que serão implementadas para que uma dada política linguística 

ocorra. O pesquisador sugere, portanto, algumas questões fundamentais para traçar essa 

análise (COOPER, 1997), conforme veremos a seguir. 

 

I. Quem adota  

São os sujeitos envolvidos na adoção de uma dada política linguística, ou seja, 

aqueles que tomam as decisões e aqueles que fazem uso –ou não- delas. 

Em se tratando de políticas em um meio macro, de acordo com Ellsworth e 

Stahnke (1976 apud COOPER, 1997, p.110), esses sujeitos podem ser elites oficiais, 

influentes ou autoridades. O primeiro grupo diz repeito a pessoas oficialmente 

responsáveis por decisões, como presidente, governador, deputados ou até mesmo 

diretores de uma escola. Já o grupo dos chamados influentes é relativo a um conjunto de 

pessoas que fazem parte de um setor privilegiado da sociedade e, portanto, têm forte 

poder de influência sobre as deliberações, pressionando e forçando as decisões. Por fim, 

de acordo com os autores apresentados por Cooper (1997), somente as autoridades de 

fato adotam as decisões de uma política, podendo ser parte constituinte do grupo de 

pessoas das elites e/ou de influentes.  

Por outro lado, quando falamos em adotar uma política, é preciso pensar também 

nos “usuários”, isto é, a sociedade que acatará –ou não- as ações implantadas.  Segundo 

Cooper (1997), não há ainda muitos estudos que se aprofundaram em examinar porque 

uma determinada parcela da sociedade acolhe mais depressa uma política do que outras, 

ou, ainda, porque alguns grupos preferem rechaça-la. Para esse autor, há diversas 

questões que envolvem a adoção de uma política linguística por uma determinada 

comunidade de falantes, as quais vão desde a consciência do indivíduo pela determinada 

questão linguística até a habilidade em empregar a mudança, implicando, de fato, no uso 

da política.  

 

                                                           
7
 O planejamento linguístico compreende os esforços deliberados para influir no comportamento de 

outras pessoas no que diz respeito à aquisição, à estrutura ou à atribuição funcional de seus códigos 
linguísticos (tradução nossa). 
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II. Que decisões 

Esse tópico se refere ao caráter das decisões, as quais podem promover uma 

inovação a partir de dois eixos: atuar sobre o corpus ou sobre o status da língua, no que 

Cooper (1997) denomina de forma ou função. “Por forma se entiende la estructura de 

la innovación”
8
 (Cooper, 1997, p.81), enquanto que “Por función se entiende el 

propósito con que se planifica la innovación” 
9
(Cooper, 1997, p.82). Dessa forma, 

avalia-se nesse item se a política linguística agirá modificando a estrutura da língua ou o 

seu uso dentro da comunidade. 

 

III. Por quê 

Aqui o objetivo é observar quais são as motivações que levaram os agentes 

decisores a elaborarem e adotarem uma determinada política linguística. De acordo com 

Ellsworth e Stahnke (1976 apud COOPER, 1997, p.112), as políticas são um meio de 

dissipar uma tensão estabelecida. Cabe, portanto, nesse tópico, distinguir a problemática 

encontrada na situação inicial que tenha servido como gatilho para a inovação.   

 

IV. Como 

Neste ponto nos questionamos a cerca da maneira em que essa política será 

implementada, delimitando qual o problema que se deseja solucionar e quais são as 

possíveis formas de resolvê-lo. A partir daí, é preciso pensar nas leis em que essa 

política pode ser enquadrada, os acordos que serão necessários estabelecer, além de 

diversas outras questões estruturais a fim de que a inovação seja colocada em prática. 

 

V. Em que condições 

Neste tópico são analisados os fatores situacionais, estruturais, culturais e 

ambientais que influenciam em uma determinada política linguística. Em uma ação 

considerada por Chaudenson (1996) como havendo política e planejamento, é preciso 

averiguar atentamente as condições da comunidade alvo, de modo a compreender e 

preparar o terreno para que a política linguística atinja maior eficácia.  

 

VI. Com que efeitos 

                                                           
8
 Por forma se entende a estrutura da inovação (tradução nossa). 

9
 Por função se entende o propósito com que se planeja a inovação (tradução nossa). 
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  Por fim, este item determina quais os efeitos, as reações, provocadas por essas 

políticas na comunidade em que elas foram aplicadas. Para melhor analisar esse ponto 

de chegada, é necessário um distanciamento a fim de melhor perceber os resultados 

obtidos através da política adotada.  

 

Tomando essas questões como base, o pesquisador deverá ser capaz de averiguar 

as relações estabelecidas entre aqueles que decidem e o grupo social em que a política 

será aplicada, de forma a esmiuçar e perceber os interesses em jogo:  

 

[la planificación lingüística] intenta determinar quién define el problema que 

se ha de resolver o el comportamiento en que se ha de influir, qué interesses 

están em juego, cómo se adoptan las decisiones respecto de los objetivos, la 

especificación de lós medios y los resultados de la ejecución, por una parte, y 

entre cada uno de esos aspectos y el contexto social en que se enmarca la 

planificación.(COOPER, 1997, p.59)
10

 

 

É preciso levar-se em conta que, para o bom funcionamento de uma política 

linguística, é essencial o conhecimento minucioso da dinâmica sociolinguística da 

comunidade em que essa intervenção será implementada (CHAUDENSON, 1996), ou 

seja, a situação sociolinguística de chegada (BLANCHET, 2009). O que temos 

percebido é que, muitas vezes, essas decisões são tomadas sem que haja um real estudo 

da área, o que propicia a política linguística sem planejamento, conforme citado acima. 

Blanchet (2009) elenca, ainda, cinco tópicos fundamentais para a avaliação de 

políticas linguísticas:  

 

- évaluation de la situation sociolinguistique de départ ; 

- évaluation a priori de la pertinence de la situation sociolinguistique 

d’arrivée visée ; 

- évaluation de la mise en œuvre des interventions décidées ; 

- évaluation des effets et des changements provoqués ; 

- évaluation a posteriori de la nouvelle situation, la situation 

d’arrivée.(BLANCHET, 2009)
11

 

 

 

                                                           
10

[a planificação linguística] tenta determinar quem define o problema que será resolvido ou o 
comportamento que será influenciado, que interesses estão em jogo, como se adotam as decisões em 
relação aos objetivos, a especificação dos meios e resultados da execução de uma parte e entre cada um 
desses aspectos e o contexto social em que se dá o planejamento. (tradução nossa) 
11

 Avaliação da situação linguística de partida /avaliação a priorida pertinência da situação linguística de 
chegada visada /avaliação da implantação das intervenções decididas /avaliação dos efeitos e mudanças 
provocadas /avaliação a posteriori da nova situação, a situação de chegada. (tradução nossa). 
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 Para o pesquisador francês, portanto, é fundamental que se faça uma análise 

progressiva da política implantada, averiguando a situação de partida e a de chegada, 

perpassando pela implantação das ações e as modificações provocadas na sociedade ao 

longo dessas ações.  Como analisaremos aqui projetos ainda incipientes, não nos será 

possível seguir os dois últimos passos propostos pelo estudioso, mas deixamos aqui a 

brecha para futuras pesquisas na área. 

 Ao propor uma análise primária das políticas de implantação de dois projetos de 

ensino de LE em Niterói, pretendemos responder às questões levantadas por Cooper 

(1997) a fim de perceber, justamente, se houve um real planejamento e de que forma ele 

se deu. Assim, poderemos não só identificar os sujeitos envolvidos e as características 

dessas políticas, mas também alocá-las em uma das categorias propostas por 

Chaudenson (1996). 

 

2.3 Políticas públicas educacionais para o ensino de línguas estrangeiras 

 

Reconhecer o caráter político do ensino de línguas é aspecto primordial para as 

discussões que tangem a avaliação das intervenções governamentais no ensino de LE 

nas escolas e, portanto, para a elaboração de nossa pesquisa. Se as políticas públicas 

educacionais dizem respeito às ações – ou omissões- do governo relativas ao ensino 

formal (OLIVEIRA, 2010), então os aspectos que tratamos nesse trabalho são, 

justamente, as medidas governamentais voltadas para o ensino de LE no espaço escolar.  

Tomando por base a Constituição Federal de 1988, “a educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família,” (art. 205) é forma de assegurar aos indivíduos o pleno 

exercício da cidadania. Diante da sociedade plurilíngue e pluricultural que vivemos, a 

promoção do ensino de LE na escola básica deve ser parte essencial à garantia da 

formação do papel cidadão do aluno.  

 Sendo a língua um capital simbólico inerente à estrutura social em que é 

utilizada (BOURDIEU, 2007), a escolha de qual língua será ensinada nas escolas – e de 

que forma esse ensino se dará – faz parte de uma política linguístico-educativa que, a 

priori, deve zelar pelo bem-estar geral da sociedade (GRIN, 2005). Todavia, para que 

esse bem-estar se dê de fato, é fundamental que, na fase de avaliação da situação de 

partida haja um levantamento do perfil dos falantes da sociedade em que a política será 

implantada: 
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L'organisation des politiques linguistiques éducatives doit évidemment tenir 

compte du paysage linguistique dans lequel elle va s'insérer, des besoins en 

langues, actuels et à venir, pour les individus et les Etats (quelles langues, 

quelles compétences dans ces langues ?) (BEACCO, BYRAM, 2003, p.49)
12

. 

 

 

 A fim de delinear essa paisagem, é preciso que a sociedade civil – por meio de 

associação de moradores e outros conselhos comunitários – e instâncias governamentais 

discutam juntos as melhores soluções para as necessidades linguístico-educativas 

daquela comunidade (Cf. BOHN, 2000). 

 As políticas educacionais para o ensino de LE, portanto, por se tratarem de 

medidas que intervêm na vida cotidiana da sociedade, deveriam ser debatidas em 

exaustão entre aqueles que serão diretamente tocados por elas, fato que não percebemos 

no dia-a-dia do cidadão brasileiro. Se a escola é uma microesfera da sociedade como um 

todo, então percebemos que ainda há muito a ser feito para assegurar o direito integral 

dos indivíduos à cidadania. 

  

2.4 Políticas linguísticas para o ensino bi/plurilíngue 

 

Embora a primeira aparição do termo bilinguismo tenha surgido em 1918, com 

Meillet, como sendo “o ato de praticar duas línguas” (apud GRAVE-ROUSSEAU, 

2011), a definição para esse fenômeno continua, quase cem anos depois, divergindo 

entre os estudiosos da área. 

 Entretanto, se no meio acadêmico há tantas discussões para definir o conceito 

de bilinguismo, o senso comum é bastante categórico ao afirmar que o indivíduo 

bilíngue é aquele capaz de falar duas línguas como um nativo. Contudo, essa ideia que 

só considera o sujeito como bilíngue se ele for capaz de usar ambos os idiomas de 

forma “perfeita” vem sendo refutada desde os anos 80 pelos acadêmicos da área, como 

Grosjean e, mais recentemente, Savedra : 

 
Defino bilinguismo como a situação em que coexistem duas línguas como 

meio de comunicação num determinado espaço social, ou seja, um estado 

situacionalmente compartimentalizado de uso de duas línguas. 

‘Bilingualidade’ representa os diferentes estágios de bilinguismo, pelo qual 

os indivíduos, portadores da condição de bilíngue, passam na sua trajetória de 

vida (SAVEDRA, 2009, pp.127-128).  

 

                                                           
12

 A organização das políticas educacionais deve, evidentemente, compreender a paisagem linguística 
dentro da qual ela será inserida, as necessidades linguísticas, atuais e as que estão por vir, para os 
indivíduos e os Estados (quais línguas, quais competências dentro dessas línguas (tradução nossa). 
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Ou seja, qualquer que seja o nível de aquisição dessas línguas, consideraremos 

bilíngues aqueles indivíduos que, em uma dada situação de comunicação, são capazes 

de fazer uso de dois códigos distintos, adaptando sua utilização em função da situação 

vivida. A noção de bilingualidade trazida por SAVEDRA (2009) é igualmente 

interessante, pois abrange os diferentes momentos da vida de um indivíduo bilíngue, 

caracterizando níveis de bilingualidade. Nessa pesquisa, entretanto, não traçaremos os 

graus de bilingualidade, pois tratamos o conceito de bilinguismo de maneira mais 

global.  

Fazemos uso do termo plurilinguismo e não bilinguismo por compreendermos 

que, na sociedade em que vivemos hoje, o indivíduo está em contato com diversas 

línguas e, portanto, não podemos negligenciar os conhecimentos adquiridos desses 

diversos idiomas. Considerando que estamos tratando de um país multicultural e 

plurilíngue, e, principalmente, de uma região de grande dinamismo de comércio e 

pessoas como o Rio de Janeiro, seria um descuido da nossa parte pensar que os 

indivíduos têm a noção de apenas um idioma estrangeiro. No que se refere ao Ensino 

Médio, sendo a língua espanhola de oferta obrigatória nas escolas, o aluno que 

frequenta, por exemplo, o CIEP 449, estuda, além da língua específica da escola – o 

francês - também o espanhol. Sendo assim, esses aprendizes são considerados 

plurilíngues por deterem conhecimentos de mais de dois idiomas. 

De acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, o 

ensino através de uma abordagem plurilíngue parte do princípio de que o indivíduo 

bi/plurilíngue é capaz de construir um conhecimento uno de uma ou mais línguas e 

culturas, e esse aprendizado não estaria, portanto, em compartimentos estanques e 

diferenciados para cada idioma. 

 

A abordagem plurilinguística ultrapassa esta perspectiva e acentua o facto de 

que, à medida que a experiência pessoal de um indivíduo no seu contexto 

cultural se expande, da língua falada em casa para a da sociedade em geral e, 

depois, para as línguas de outros povos (aprendidas na escola, na 

universidade ou por experiência directa), essas línguas e culturas não ficam 

armazenadas em compartimentos mentais rigorosamente separados; pelo 

contrário, constrói-se uma competênciacomunicativa, para a qual contribuem 

todo o conhecimento e toda a experiência das línguas e na qual as línguas se 

inter-relacionam e interagem. (Quadro europeu comum de referência para as 

línguas, 2001) 

 

 Para melhor exemplificar o modo como os conhecimentos são 

formulados em um indivíduo bilíngue – ou plurilíngue, seguindo a mesma lógica -, 
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Garcia (2009) nos leva a comparar a imagem de uma bicicleta com aquela de um 

veículo 4x4. “More than a bicycle with two balanced wheels, bilingual education must 

be more like a moon buggy or all-terrain vehicle, with different legs and that extend and 

contract in order to the ground itself in the ridges and craters surface” (GARCIA, 

2009, cap.1)
13

. Essa imagem nos parece bastante eficaz, já que o ensino bilíngue não 

deve ser um somatório L1 + L2, mas um mecanismo complexo que permite ao 

indivíduo ter acesso a diversos níveis culturais.   

Assim, tomando a noção de plurilinguismo como a coexistência de duas ou mais 

línguas como meio de comunicação social (SAVEDRA, 2009), há uma vasto leque de 

opções de modalidades de ensino bi/plurilíngue. Consideraremos para essa pesquisa 

aquele que, de acordo com Garcia (2009) e Gajo (2009), oferece o aprendizado de um 

conteúdo “não linguístico” tendo a língua alvo como intermediária. Dessa forma, o 

modelo de ensino de tipo Ensino de uma Matéria por Integração de uma Língua 

Estrangeira (EMILE) fornece aos alunos os recursos linguísticos necessários ao 

aprendizado de uma outra matéria e vice-versa, de forma a associar e integrar os 

conhecimentos. 

 

L’enseignement bilingue peut être défini comme l’enseignement complet ou 

partiel d’une ou de plusieurs (ou d’une partie de) disciplines non linguistique 

(DNL – par exemple, les mathématiques, l’histoire, la biologie) dans une 

langue seconde ou étrangère (L2). Il donne ainsi à la L2, qui devient langue 

d’enseignement/scolarisation, un statut privilégié dans la contruction des 

savoirs. (GAJO, 2009, p.16)
14

 

 

 

 Esse tipo de ensino se caracteriza como bilíngue pelo fato de que o aprendiz será 

capaz de construir conhecimento em uma disciplina (a princípio) não linguística 

fazendo uso da língua alvo. Dessa forma, a língua alvo torna-se língua de escolarização, 

auxiliando e apoiando o ensino da língua em si.  

 É preciso dizer que, embora essa modalidade de ensino não seja tão comum no 

Brasil, desde os anos 1990 o ensino bilíngue através do EMILE se popularizou na 

Europa (GRAVE-ROUSSEAU, 2011) e hoje é bastante comum encontrar 

                                                           
13

Mais do que uma bicicleta com duas rodas equilibradas, a educação bilíngue deve ser mais parecida 
com um veículo explorador da lua ou um carro 4x4, com diferentes pernas e que se estendem e se 
contraem, a fim de investigar o próprio solo em sulcos e crateras da superfície (tradução nossa). 
14

 O ensino bilíngue pode ser definido como o ensino completo ou parcial de umaou de várias (ou parte 
de) disciplinas não linguísticas (DNL- por exemplo matemática, história, biologia) em uma língua 
segunda ou estrangeira (L2). Assim, ele dá à L2, a qual torna-se língua de ensino/escolarização, um 
status privilegiado na construção de saberes (tradução nossa). 
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estabelecimentos escolares que propõem essa modalidade de ensino no velho 

continente. 

 As Escolas de Ensino Médio Intercultural da rede estadual do Rio de Janeiro 

situam-se no EMILE, pois, seguindo os moldes europeus, propõem o ensino da língua 

alvo através de disciplinas não linguísticas, além do ensino formal dessa língua. Através 

desse mecanismo, o ensino da língua estrangeira ocorre de maneira mais fluida e 

natural, já que o aluno será levado a fazer uso da língua alvo em situações de 

aprendizado formal de outra disciplina.  

 Sendo assim, consideraremos para essa pesquisa o plurilinguismo como a prática 

de mais de dois idiomas por um indivíduo imerso em uma modalidade de ensino a qual 

compreende a aprendizagem de noções científicas através da língua alvo em questão.  

 

2.5 Políticas linguístico-educacionais para o ensino precoce de língua estrangeira 

 

Além do ensino plurilíngue, analisaremos também nesta pesquisa o ensino 

precoce de LE. Utilizamos o termo precoce não no sentido pejorativo da palavra, de 

algo que está inadequado ao tempo dito como normal, mas sim fazendo uma livre 

tradução do termo empregado na literatura científica da área em língua francesa, 

l’enseignement précoce des langues
15

.  

Apesar do grande número de cursos privados de línguas oferecerem turmas para 

crianças desde a mais tenra idade – muitos a partir dos quatro anos-, a oferta do ensino 

de LE nas primeiras séries do ensino fundamental das escolas da rede pública não é uma 

prática usual. 

De acordo com a LDB (art. 26, § 5º), o ensino de LE é exigido apenas a partir da 

5ª série do Ensino Fundamental – atual 6º ano. Sendo assim, vamos considerar por 

ensino precoce de LE o processo de ensino/aprendizagem de línguas oferecido às 

crianças no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, logo, sem a obrigatoriedade perante 

a lei.  

Justamente por não ser de caráter obrigatório, não há, no Brasil, qualquer 

documento que legisle acerca do conteúdo e da metodologia a ser aplicada. Da mesma 

forma, há uma importante lacuna na formação desses professores, visto que, enquanto 

                                                           
15

 Conforme Grin (2005), entre outros autores de língua francesa.  
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os cursos de licenciatura em Letras normalmente não abrangem o público mais pueril, 

os cursos de Pedagogia não compreendem uma formação em LE (SANTOS, 2005).  

É preciso, portanto, uma maior reflexão acerca do planejamento das políticas 

linguístico-educacionais voltadas para essa modalidade de ensino, de forma a melhor 

preparar os docentes que atuam no ensino precoce de LE.  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Que importa a paisagem, a Glória,  

a baía, a linha do horizonte; 

- O que eu vejo é o beco. 

(Manuel Bandeira) 

 

O presente trabalho é de natureza qualitativo-descritiva, tendo como foco 

políticas de implantação de dois projetos de ensino de LE na cidade de Niterói. Com o 

intuito de responder às questões propostas por Cooper (1997, p.110) – “quién adopta 

qué decisiones, por qué, cómo, em qué condiciones y com qué efectos?”
16

 – propomos 

dois instrumentos de averiguação: entrevistas e análise documental. 

No que se refere ao primeiro instrumento, foram realizadas três entrevistas: 

I. Com a coordenadora de língua francesa da Fundação Municipal de 

Educação de Niterói; 

II. Com as coordenadoras de língua francesa do CIEP 449 Leonel de 

Moura Brizola Brasil-França; 

III. Com um professor de língua francesa da Escola Municipal Anísio 

Teixeira. 

As perguntas foram feitas de forma aberta, dando maior liberdade aos 

entrevistados no momento de respondê-las. 

Em I, foram formuladas doze questões de modo a melhor compreender o 

funcionamento e os objetivos do projeto municipal. Além de temas relacionados às 

instituições parceiras dos programas e à recepção do projeto pelas comunidades 

escolares afetadas, foram questionados também os critérios utilizados para a seleção dos 

professores de LE. 

Em II, quatro perguntas foram elaboradas tendo como foco principal a formação 

continuada dos professores da escola estadual.  

Já em III, dentre os questionamentos propostos, estavam questões referentes à 

experiência no ensino precoce de LE, além de formações realizadas especificamente 

para esse público. Foram indagadas, ainda, questões relativas aos obstáculos 

enfrentados por esses professores no dia-a-dia da sala de aula. 

 Com relação ao segundo instrumento de pesquisa, a análise documental, 

averiguamos os objetivos propostos pelos agentes realizadores das políticas linguísticas, 

                                                           
16

 Quem adota que decisões, por que, como, em que condições e com que efeitos? (tradução nossa). 
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de modo a verificar se há compatibilidade entre a política linguística e o planejamento 

realizado (CALVET, 2007). Da mesma forma, analisamos os aspectos sociais das 

políticas linguísticas a fim de perceber os jogos de poder e interesses envolvidos na 

ação. Para tal, analisamos artigos publicados na mídia referentes à implantação dos 

projetos de escola intercultural no CIEP 449 Leonel de Moura Brizola Brasil-França e à 

instituição do programa de ensino de língua precoce na Escola Municipal Anísio 

Teixeira. 

Com a investigação desses documentos e analisando as respostas obtidas nas 

entrevistas, procuramos responder às questões propostas por Cooper (1997), 

destrinchando os agentes e as problemáticas que envolvem a política de promoção de 

língua estrangeira da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e da Fundação 

Municipal de Educação de Niterói.   
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3.1 Contexto da pesquisa: Niterói, uma cidade de constrastes 

 

Situada na área metropolitana do Rio de Janeiro, na região sudeste do país, o 

município de Niterói aloja seus cerca de 496.696 habitantes em uma área territorial de 

133.916km², de acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE
17

.  

 

Figura 1: Mapa de localização da cidade de Niterói
18

 

 

 

Fundada em 1573 pelo líder indígena Arariboia, a cidade expandiu-se em dois 

principais momentos. O primeiro, com a chegada de D. João VI e sua corte na cidade do 

Rio de Janeiro, em 1808, elevando Niterói ao status de capital da província do Rio de 

Janeiro, enquanto a própria cidade do Rio passou a ser capital do império. Esse feito fez 

com que a cidade crescesse e se modernizasse, com a implantação de diversos serviços 

urbanos, como as barcas a vapor e a iluminação pública a óleo de baleia. Alguns anos 

depois, em 1893, a Revolta da Armada acabou acarretando a redução da produtividade 

da cidade, o que fez com que o imperador Dom Pedro II transferisse a capital para 

Petrópolis.  

O segundo momento importante no crescimento da cidade foi em 1903, quando 

Niterói voltou ao patamar de capital, dessa vez do estado do Rio de Janeiro, enquanto a 

                                                           
17

 Disponível em 
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=330330&search=||infogr%E1fico
s:-hist%F3rico (último acesso em 18 de fevereiro de 2016). 
18

 Disponível em https://www.google.com.br/maps (último acesso em 19 de fevereiro de 2016). 
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cidade do Rio passou a ser a capital do estado da Guanabara.  De acordo com 

informações divulgadas pelo IBGE, essa elevação “marcou um período de intervenções 

urbanas, promovendo a cidade de qualificada infraestrutura, procurando organizar uma 

vida urbana condizente com sua condição perante o Estado Fluminense”.  

Já em 1975, após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, Niterói 

perdeu novamente o seu status de capital, reduzindo o seu poder político e econômico 

mais uma vez. Todavia, com a inauguração da Ponte Costa e Silva, o fluxo de pessoas 

cresceu, gerando a ampliação do setor imobiliário. 

Hoje, de acordo com dados de 2010 do Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil
19

, Niterói é a sétima cidade com o maior Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do país e o primeiro colocado no ranking das cidades do estado do Rio de 

Janeiro. Todavia, apesar do alto índice de desenvolvimento, a cidade apresenta um 

retrato geosocial marcado pelo contraste de áreas que compartilham espaço entre 

moradores das classes A/B e D/E, caracterizando bairros de alta classe social 

circundados por habitações populares nos morros do entorno.   

Embora, de acordo com dados de 2010 do IBGE, a cidade apresente uma das 

rendas per capita mais altas do país – média de R$1.938,00 contra R$991,000 no país - 

a distribuição é feita de forma bastante desigual nas diferentes regiões do município, 

concentrando-se nas regiões de Icaraí, Boa Viagem e Ingá, conforme podemos verificar 

no mapa a seguir, que apresenta o coeficiente de Gini
20

 por regiões da cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/niteroi_rj (último aceso em 1 de 
março de 2016). 
20

 O coeficiente de Gini é um índice que mede a desigualdade social em uma determinada sociedade. O 
índice pode varias entre 0 e 1, em que 0 representa uma completa igualdade e 1 corresponde à 
completa desigualdade. 
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Figura 2: Mapa do coeficiente de Gini para renda por regiões
21

 

 

 

O município apresentou piora no indicador de desigualdade (índice de 

Gini para renda), refletindo a alta desigualdade de renda existente na 

cidade. A alta representatividade das classes A e B ilustram esse cenário e 

os bairros com maiores desigualdades estão concentrados nas regiões 

Leste e bairros de São Francisco, Jurujuba e Charitas. (Plano Municipal 

de Assistência Social, exercício 2014-2017, Prefeitura de Niterói) 

 

 Mais um exemplo do contraste social fortemente presente na cidade é 

demonstrado através do mapa de jovens que completaram o ensino superior. Embora 

Niterói seja conhecida por ser uma cidade universitária, abrigando a sede da 

Universidade Federal Fluminense, apenas uma pequena parcela dos seus residentes 

concluiu o ensino superior.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Mapa disponível em http://www.niteroiquequeremos.com.br/static/files/etapa3.pdf (último acesso 
em 18 de fevereiro de 2016). 
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Figura 3: Mapa de jovens que completaram o ensino superior em Niterói
22

 

 

 

 Conforme verificamos no mapa acima, o maior índice de jovens com ensino 

superior completo se concentra nas regiões que apresentam também maior coeficiente 

de Gini: Icaraí, São Domingos, Ingá, Gragoatá e Boa Viagem. Através desses dados, 

constatamos que, embora esse índice seja muito maior do que o da média do país – 

36,8% em Niterói, para apenas 13,2% no país - a grande disparidade social entre as 

regiões da cidade é mais uma vez certificada. 

 Verificamos ainda outros dados que ilustram o choque de classes em uma das 

cidades de maior IDH do país através do quadro fornecido pelo projeto Niterói que 

queremos, o qual faz parte do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Prefeitura de 

Niterói: 
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 Mapa disponível em http://www.niteroiquequeremos.com.br/static/files/etapa3.pdf (último acesso 
em 18 de fevereiro de 2016). 
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Quadro1: As regiões de Niterói de acordo com indicadores socioeconômicos
23

 

 

 

Observamos no quadro que, enquanto a região das Praias da Baía apresentam 

2,8% de seus moradores em situação de extrema pobreza, na região Norte o índice 

aumenta para 12,7% , mais de quatro vezes maior, portanto. Da mesma forma, se 10,9% 

da população da região Norte recebe Bolsa Família
24

, 0,8% recebem o mesmo auxílio 

no bairro de Icaraí, situado na região das Praias da Baía. Os dados mostram, de fato, 

uma desigualdade social gritante, o que acaba acarretando graves questões de segurança 

pública, conforme apresentaremos mais adiante.    

O foco de nossa pesquisa se constituiu de uma escola estadual e outra municipal, 

sendo localizadas, respectivamente, nos bairros de Charitas e São Domingos. Como 

verificamos nas imagens acima, enquanto a escola municipal encontra-se em uma área 

com coeficiente de Gini baixo, tendo um percentual de pessoas em extrema pobreza 

bastante reduzido, o bairro de Charitas, onde está situada a escola estadual, já apresenta 

dados opostos, com alto índice de pobreza e coeficiente de Gini elevado, indicando alta 

                                                           
23

 Quadro disponível em http://www.niteroiquequeremos.com.br/static/files/etapa3.pdf (último acesso 
em 18 de fevereiro de 2016). 
24

 Programa de transferência de renda do Governo Federal a fim de assistir às famílias de baixa renda.  
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desigualdade social. No entanto, embora pudéssemos pressupor que o público alvo da 

escola municipal se caracterizasse por alunos provenientes de famílias mais favorecidas 

financeiramente do que aqueles matriculadas na escola estadual, percebemos que o que 

se dá é, na realidade, o inverso. Isto porque o público de cada escola é diferenciado: 

enquanto a E.M. Anísio Teixeira recebe, majoritariamente, alunos vindos das favelas 

próximas, como o Morro do Estado e o Morro do Palácio, o CIEP 449, por haver um 

processo seletivo para o ingresso de alunos
25

, acaba recebendo um alunado proveniente 

de outras regiões, sendo muitos deles ex-alunos de escolas particulares, e não do Morro 

do Preventório, vizinho à escola. 

A escolha pelo município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, portanto, se 

deu pelo fato de ser uma cidade que acolhe dois projetos pilotos diferenciados de ensino 

públicode língua francesa, nos levando a uma comparação mais equânime da 

implantação desses dois programas de ensino nas escolas da rede pública.   

 

3.1.1  O ensino de língua francesa em Niterói 

 

A cidade de Niterói possui um vínculo histórico com a língua francesa que 

retoma o ano de 1555, quando o navegador francês Villegagnon aportou na região da 

Baía de Guanabara. Com o objetivo de tomar parte do controle do comércio com as 

Índias, Villegagnon, tendo como aliados os índios Tamoios, tomou todo o território do 

entorno da baía, instaurando a chamada França Antártica. Embora o domínio francês só 

tenha durado até 1560, quando, com a ajuda do cacique Arariboia, o governador geral 

Mem de Sá e o comando de guerra de Estácio de Sá conseguiram recuperar a região, a 

literatura francesa foi muito além, criando um verdadeiro imaginário do Brasil e do seu 

povo, no que posteriormente geraria o chamado mito do bom-selvagem
26

. 

Se, por um lado, a França Antártica continua sendo até hoje um Eldorado no 

imaginário do povo francês, a recíproca é verdadeira na região Metropolitana do Rio de 

Janeiro.  Com tantas empresas instaladas na região, atividades culturais e acordos 

envolvendo os dois países, a cidade do Rio é considerada a mais francófona do país
27

. 

                                                           
25

 Conforme explanaremos mais tarde, esse processo seletivo se deu nos dois primeiros anos de sua 
implantação. A partir do ano letivo de 2016 houve uma modificação no sistema de ingresso, sendo os 
exames adimensionais abolidos.  
26

 Conforme informações veiculadas na página da internet da Biblioteca Nacional, disponível em 
http://bndigital.bn.br/francebr/antartica.htm (último acesso em 16 de fevereiro de 2016). 
27

 De acordo com a então ministra do governo francês responsável pela francofonia, YaminaBenguigui, 
em entrevista concedida ao jornal O Globo de 8 de maio de 2013, disponível em 
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Contando com 63 professores de língua francesa na rede estadual, lecionando em 34 

escolas em todo o estado
28

, essa francofilia não poderia deixar de atravessar a baía até 

Niterói, local de nossa análise, onde a procura pelo ensino de língua francesa é bastante 

considerável, conforme verificamos no quadro a seguir.   

 

Quadro 2: Oferta de ensino de língua francesa em Niterói 

Nome da Instituição Caráter 

-Aliança Francesa 

-Wizard 

-En Liberté  

-Skill 

-CELENIT 

-Canadian Language Institute 

 

 

 

Cursos livres privados 

-Programa de Línguas Estrangeiras 

Modernas (PROLEM) 

-Programa de Universalização de Línguas 

Estrangeiras (PULE) 

Cursos de extensão vinculados à 

Universidade Federal Fluminense 

Maple Bear Escola privada 

-CIEP 449 – Leonel de Moura Brizola 

Brasil-França 

-Liceu Nilo Peçanha 

 

Escolas estaduais 

-E.M. Anísio Teixeira 

-E.M. Paulo Freire 

-E.M. Infante D. Henrique 

-E.M. João Brazil 

-E.M. Eulália da Silveira Bragança 

-E.M. Bolívia Gahéto 

-E.M. Governador Roberto Silveira 

 

 

Escolas municipais 

 

Observando o quadro, constatamos que há uma extensa oferta do ensino de 

língua francesa na cidade de Niterói, concentrados principalmente em cursos livres de 

                                                                                                                                                                          
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/o-rio-o-maior-estado-francofono-do-pais-diz-ministra-
francesa-8333139 (último acesso em 16 de fevereiro de 2016).  
28

Conforme Anexo F, 2016, p. 107. 
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idiomas – como a Aliança Francesa-, mas também em organismos públicos, como os 

cursos de extensão oferecidos pela Universidade Federal Fluminense e as escolas 

estaduais e municipais. Estas, exceto pelo Liceu Nilo Peçanha - o qual oferece ensino de 

língua francesa desde a sua inauguração, em 1847
29

 - fazem parte dos projetos avaliados 

nessa pesquisa, o que demonstra que, até o ano de 2014, quando esses programas foram 

inaugurados, o ensino de língua francesa em Niterói dependia substancialmente dos 

cursos livres.  

No capítulo seguinte, exporemos mais especificamente acerca das duas escolas 

que compõem o objeto central do nosso estudo e suas políticas linguísticas. 

  

                                                           
29

 De acordo com artigo divulgado na página online da SEEDUC/RJ, disponível em 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1877804 (último acesso em 16 de 
fevereiro de 2016). 
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3.2 Por dentro dos projetos de ensino de língua estrangeira 

 

3.2.1 O programa Dupla Escola e o CIEP 449 

 

 O projeto estadual de ensino de LE que tratamos nessa pesquisa está inscrito no 

Programa Dupla Escola, o qual, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro – doravante SEEDUC/RJ -, “tem como objetivo transformar a unidade 

escolar convencional em um espaço de oportunidade para o aluno”
30

. O programa, que 

funciona desde 2008, oferece ensino em tempo integral aos alunos da rede pública, 

baseando-se no decreto 5.154/2004, que prevê educação profissional através de 

parcerias público-privadas. 

 Sugerindo uma perspectiva de ensino mais aberta de ensino de LE, o Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, consolidou 

um projeto de ensino bilíngue, visando a um ensino de línguas estrangeiras mais 

eficiente, voltado para os aspectos socio-históricos e culturais atrelados à língua alvo: as 

escolas de Ensino Médio Intercultural. 

 As escolas de Ensino Médio Intercultural se integram ao Dupla Escola no viés 

denominado Projeto Língua Estrangeira. O programa inaugurou, em 2014, três 

estabelecimentos de ensino intercultural: Brasil-França, Hispano-brasileiro e Brasil-

Estados Unidos, os quais oferecem aos alunos, além das disciplinas do currículo 

mínimo, uma extensa carga horária em língua alvo. 

 No ano de 2015, o programa expandiu-se, inaugurando um projeto piloto de 

ensino de língua alemã no Complexo do Alemão e mais uma escola intercultural: o 

Colégio Matemático Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil-China. Esse novo 

estabelecimento escolar, em parceria com a Universidade Normal da Hebei, na China, a 

Firjan e o Instituto Confucius, tem o seu foco nas ciências exatas, além de propor o 

ensino plurilíngue em inglês e mandarim. A SEEDUC/RJ assinou, ainda, convênios 

com a intenção de implantar mais unidades para o Projeto Língua Estrangeira nos 

próximos anos, como a Intercultural Brasil-Alemanha, e Brasil-Turquia.  

 No que se refere ao acesso a essas escolas, houve uma importante modificação 

no processo de admissão de alunos no programa Dupla Escola, após a resolução 

                                                           
30

 De acordo com a página online da SEEDUC/RJ, disponível em 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1149929 (último acesso em 16 de 
fevereiro de 2016). 
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SEEDUC/RJ número 5326 de 27 de agosto de 2015. Se, até o ano letivo de 2015, o 

ingresso era feito através de um processo seletivo diferenciado, através de concurso 

publico envolvendo questões de matemática, língua portuguesa e redação, no ano de 

2016, após essa resolução, o processo se deu de forma distinta, seguindo as normas das 

demais escolas regulares da SEEDUC/RJ. Dessa forma, o acesso a essas escolas se dá 

de forma mais universal, dando oportunidade para que alunos que habitam na localidade 

da escola possam optar por essa modalidade de ensino sem que haja uma seleção prévia 

a partir de conhecimentos acumulados. No presente trabalho, entretanto, não nos será 

possível avaliar quais os efeitos provocados por essa mudança, visto que somente nos 

foi possível acompanhar os dois primeiros anos da escola, isto é, enquanto ainda havia 

processo seletivo de ingresso de alunos. 

Para essa pesquisa, tomaremos como referência o CIEP 449 Leonel de Moura 

Brizola Brasil-França, situado no bairro de Charitas, em Niterói. 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. 

O projeto concebido para o CIEP 449, que segue o modelo de tipo EMILE, se 

divide em quatro disciplinas em L2, correspondendo às dezesseis horas semanais, 

conforme explicitado anteriormente. Esses quatro cursos se subdividem da seguinte 

forma. 
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Gráfico 1: As disciplinas em língua estrangeira no CIEP 449 

 

 

No curso de língua francesa, os alunos aprendem - através de uma perspectiva 

acional, tendo os aprendizes como sujeitos atuantes dentro do processo de ensino-

aprendizagem - a estrutura da língua, de forma que eles possam melhor compreender e 

se expressar em L2. As aulas seguem um contínuo, apoiando-se em livros didáticos 

voltados para o ensino de FLE (Francês Língua Estrangeira), mas também sempre 

dialogando com as disciplinas denominadas Não Linguísticas – doravante DNL. 

A disciplina de Ateliê Científico corresponde ao ensino de biologia 

essencialmente em língua alvo, podendo haver também momentos em língua 

portuguesa, sempre tendo a ecologia como tônica. O conteúdo ministrado no curso de 

Ateliê Científico deve ser sempre elaborado de forma integrada e em articulação com o 

conhecimento linguístico adquirido nas aulas de língua francesa, da mesma forma que o 

conteúdo das classes de Língua deve apoiar-se nos cursos de DNL. 

A disciplina que abrange Projeto de Vida e Cultura é, na realidade, uma maneira 

de fazer com que os alunos entrem em contato com a cultura francófona, através da 

história, música, artes plásticas e cinema.  

Por fim, o tempo destinado à Remediação, como ele se autodefine, é o momento 

destinado a retomar as questões linguísticas da L2 adquiridas naquela semana. 

Normalmente através de exercícios de fixação, os alunos são motivados a trabalharem 

de forma autônoma, sob a supervisão de um professor. 

Os cursos de língua francesa e Ateliê Científico são subdivididos em dois 

tempos/aula com a classe inteira e quatro tempos/aula com metade do grupo, o que 

torna o ensino mais eficaz e assertivo, já que o professor dispõe de maior atenção ao 

progresso dos pupilos. 

Língua francesa 

Ateliê Científico 

Projeto de Vida e 
Cultura 

Remediação em 
Língua Francesa 
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Para que o ensino de tipo EMILE tenha êxito, a coordenação pedagógica da 

escola propõe uma reunião pedagógica semanal com todos os docentes responsáveis 

pelas disciplinas supracitadas. É nesse momento que os conteúdos devem ser 

elaborados, sempre integrando as matérias de língua com aquelas das DNLs. 

 

Or, avant même de mettre en place une didactique visant à intégrer les 

savoirs linguistiques et disciplinaires, on doit prendre acte de la nécessaire 

intégration entre langue et discipline dans le travail scolaire.Les savoirs 

scolaires sont donc travaillés et traversés par le discours scientifique, d'une 

part, et par le discours pédagogique, de l'autre, et cela de manière monolingue 

ou bi-plurilingue
31

.  (GAJO, 2011, p.68) 

 

 

Essa integração faz-se absolutamente necessária para que, durante o processo de 

aprendizagem, os alunos possam melhor se habituar ao vocabulário e às estruturas dos 

documentos pedagógicos utilizados em DNL.  

As disciplinas do Currículo Mínimo, como o espanhol, o português e a história, 

por exemplo, se integram à sessão bilíngue através de uma pedagogia de projeto 

plurilíngue e interdisciplinar. “La pédagogie du projet est souvent une pédagogie de 

l'interdisciplinarité, la production finale pouvant faire appel à plusieurs types de 

savoirs et compétences disciplinaires”
32

 (DUVERGER, 2011, p.77), o que coloca os 

alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem, permitindo, ao mesmo tempo, a 

abordagem de assuntos da atualidade em sala de aula concernentes a diferentes campos 

do saber. 

Sendo assim, a coordenação pedagógica prevê, ainda, um encontro semanal com 

todos os professores da escola, a fim de que esses projetos possam ser organizados e 

colocados em prática. 

 

3.2.2  O projeto de ensino de língua estrangeira no município de Niterói e a Escola 

Municipal Anísio Teixeira 

 

O projeto municipal de ensino de línguas que concerne a nossa pesquisa diz 

respeito a um programa de sensibilização às LE no primeiro ciclo do ensino 

                                                           
31

 Ora, antes mesmo de implantar uma didática que visa a integrar os saberes linguísticos e disciplinares, 
devemos priorizar a essencial integração entre língua e disciplina no trabalho escolar. Os conhecimentos 
escolares são, portanto, trabalhados e atravessados pelo discurso científico, por um lado, e pelo 
discurso pedagógico, por outro, de forma monolíngue ou bi/plurilíngue (tradução nossa). 
32

A pedagogia de projeto é, muitas vezes, uma pedagogia da interdisciplinaridade, podendo a produção 
final estar relacionada a diversos tipos de saberes e competências disciplinares (tradução nossa).  
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fundamental, implantado em diversas escolas do município, entre elas as sete escolas 

citadas anteriormente, as quais oferecem ensino de língua francesa. Inovador, visto que 

normalmente as crianças dessa faixa etária não têm em sua grade de horários um tempo 

destinado às LE, o projeto propõe o contato com essas línguas através de atividades 

lúdicas e interculturais. 

Idealizado pelo então secretário de educação de Niterói, Waldeck Carneiro, as 

escolas municipais receberam a proposta de incluir o ensino de uma LE: inglês, 

espanhol ou francês, sendo os diretores de cada estabelecimento responsáveis por essa 

escolha. Como não havia na rede municipal professores de LE, foi necessária abertura 

de um edital de processo seletivo simplificado a fim de contratar esses profissionais: 

tanto os professores quanto os coordenadores de cada LE.  

A grande questão que envolve o processo de contratação de professores é a alta 

rotatividade desses profissionais na rede municipal, visto que não há vínculo de caráter 

efetivo e permanente, o que faz com que muitos, ao encontrar outro emprego mais 

sólido, optem por este, deixando o cargo das escolas municipais.  

 
[Um dos obstáculos encontrados foi] a rotatividade de profissionais. Eu digo 

isso porque eles não são efetivos. Muitos deles entravam, faziam a formação 

e ai surgia um outro emprego, surgia alguma outra coisa e ai eles saíam, 

lógico, pra algo efetivo ou saiam pra outra proposta de emprego. Agora 

parou, mas essa rotatividade que teve no começo foi bastante difícil porque 

eles iam sendo formados e saiam, recebiam as formações e trocavam. Ai foi 

um pouco difícil, ate para a criança mesmo, ver essa rotatividade: entrou um 

professor, aí eles se acostumam com o professor – eles são crianças, seis 

anos, sete anos - e o professor sai e entra outro (informação verbal)
33

. 

 

 

Outra problemática com relação aos professores afetados nesse programa diz 

respeito ao que já comentamos anteriormente: a formação docente para o ensino 

precoce. Visto que esses professores não tinham habilitação pedagógica para lidar com 

crianças na faixa etária dos seis aos doze anos de idade, foi necessário pensar em 

formações continuadas para esses docentes concomitantes ao decorrer do ano letivo.  

 

Na época, eles não sabiam como proceder com crianças, e isso a gente vê que 

é isso daí vem também de uma formação que receberam da própria 

universidade, porque a universidade prevê o que a LDB diz, né: ensino de 

língua a partir do quinto ano de escolaridade, ou seja, quando a criança já tem 

uns doze, treze anos, então ele já e um menino adolescente, mas pra lidar 

com crianças de seis a doze anos, que está ainda naquela fase bem infantil, 

eles não sabiam [lidar], porque não foi previsto e nem a LDB prevê. Então 

                                                           
33

 Coordenadora de língua francesa da FME, em entrevista concedida para esta pesquisa, conforme 
consta no Anexo A, 2016, pp. 90-94. 
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isso ai foi algo novo, uma implantação nova, que exigia uma constante 

formação desses profissionais e ainda exige. Porque a formação precisa ser 

continua, com reciclagem (informação verbal)
34

. 

 

 

Para essas formações, o setor de língua francesa conta com a parceria do 

Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, da Aliança Francesa, da 

Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro e do Serviço de 

Cooperação e Ação Cultural do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro. Essas 

instituições colaboram disponibilizando professores formadores, além de levarem 

“visitas interessantes pra dentro das escolas, como, no caso, já teve uma ilustradora 

francesa” (informação verbal)
35

 visitando uma das escolas da rede. 

Dentro desse projeto na cidade de Niterói, nossa pesquisa tem como foco a 

Escola Municipal Anísio Teixeira, única escola em período integral do município de 

Niterói. De acordo com informações da prefeitura
36

, a escola oferece esse tipo de ensino 

a 210 alunos, entre seis e doze anos de idade. Além do currículo tradicional, esse 

estabelecimento propõe aulas diversificadas, como informática, artes plásticas e, o que é 

o foco da nossa pesquisa, ensino de línguas estrangeiras, no caso, a língua francesa.  

 Nos cursos de francês, os alunos são expostos a atividades lúdicas a fim de 

serem sensibilizados à LE, como música, dança e jogos voltados para os aspectos 

culturais dos países francófonos. De acordo com o professor de língua francesa da E.M. 

Anísio Teixeira, em entrevista que nos foi concedida para esta pesquisa, com “a parte 

lúdica, a gente conseguiu dar conta daquilo que a neurolinguística fala, de associar os 

movimentos à música e ao ensino. Nós conseguimos fazer isso aí. Associar, por 

exemplo, os pontos gramaticais inseridos em uma música. Isso deu muito certo” 

(informação verbal)
37

.  

 Ainda de acordo com o professor, esses progressos no curso de língua francesa 

se deram, entre outras razões, pela redução do número de alunos em sala de aula. Como 

se trata de um projeto piloto, algumas adaptações vêm sendo feitas desde o croqui 

inicial, o qual comportava cerca de trinta alunos por sala de aula. Diante da 

impossibilidade de se manter o domínio da turma e ainda trabalhar aspectos de 

produção oral com esse contingente de alunos, foi solicitado que houvesse a repartição 
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 Id., 2016, pp. 90-94. 
35

 Id., 2016 pp. 90-94 
36

 Disponíveis em (http://www.nittrans.niteroi.rj.gov.br/#!escola-municipal-ansio-teixeira/cr7q (último 
acesso em 16 de fevereiro de 2016). 
37

 Professor de língua francesa da E. M. Anísio Teixeira, em entrevista concedida para esta pesquisa, 
conforme consta no Anexo B, 2016, pp. 95-98. 
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da turma, alocando apenas quinze crianças no curso de LE, enquanto o restante é 

encaminhado para outras atividades no laboratório de informática. Sendo assim, embora 

o projeto da rede municipal compreenda na grade curricular dois tempos semanais de 45 

minutos, na E. M. Anísio Teixeira, por conta dessa redução do número de alunos em 

sala, cada criança participa do curso de LE apenas uma vez na semana.  

 Assim como no CIEP 449, na E.M. Anísio Teixeira as quartas-feiras à tarde são 

destinadas a uma reunião pedagógica com todo o grupo de docentes da escola. Tendo o 

objetivo de integrar os professores e as disciplinas, esse é o momento previsto para que 

projetos interdisciplinares sejam elaborados, de modo a afetar diversos setores da 

escola.   

 O ensino de LE na E.M. Anísio Teixeira, portanto, enfrenta o enorme desafio de 

propor atividades lúdicas para expor crianças do primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

à língua francesa. Apesar de tantos problemas enfrentados, como a formação docente, a 

dificuldade do controle de sala de aula e a grande rotação de profissionais, conforme 

citado acima, o panorama geral do projeto é positivo. Nas palavras da coordenadora de 

língua francesa da Fundação Municipal de Educação de Niterói- doravante FME -, o 

projeto “está dando certo nesse sentido de estar levando um olhar, algo novo para essas 

crianças” (informação verbal)
38

. 

 Tendo apresentado brevemente o funcionamento de cada uma das escolas que 

focalizamos na nossa pesquisa, no capítulo seguinte faremos um estudo comparativo 

das políticas de implantação do ensino de LE na cidade de Niterói. 
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 Coordenadora de língua francesa da FME, em entrevista concedida para esta pesquisa, conforme 
consta no Anexo A, 2016, pp. 90-94. 
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4. AVALIANDO AS DUAS POLÍTICAS 

 

Não há democracia efetiva  

sem um verdadeiro poder crítico. 

(Pierre Bourdieu) 

 

 Neste capítulo faremos a distinção entre o projeto de LE do município de Niterói 

e o projeto do estado do Rio de Janeiro, respectivamente implementados na Escola 

Municipal Anísio Teixeira e no CIEP 449 Leonel de Moura Brizola Brasil-França.  

A fim de responder às questões propostas por Cooper (1997), faremos essa 

análise por tópicos, caracterizando cada aspecto que será avaliado por nós. 

 

4.1 Quem 

 

O projeto da difusão do ensino bilíngue português/francês no CIEP 449 partiu de 

um conjunto de ações realizadas pela SEEDUC/RJ juntamente com a Académie de 

Créteil
39

, na França, tendo o Serviço de Cooperação para a Língua Francesa, através do 

Serviço de Cooperação e Ação Cultural do Consulado da França no Rio de Janeiro 

(SCAC/RJ) como intermediário. Além desses dois órgãos públicos, a Aliança Francesa 

de Niterói também atua no projeto, oferecendo formação docente. 

A partir do decreto nº 41.528, de 31 de outubro 2008, que prevê os 

procedimentos adotados em parcerias público-privadas, foi firmado o Convênio 

SEEDUC nº 54/2012, entre a SEEDUC/RJ e a Académie de Créteil
40

, com o intuito de 

estabelecer a “implantação de Programa de Formação em Língua Francesa em unidade 

escolar do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Programa Dupla Escola” (DOERJ, 

2012, p.46). Através desse convênio, foram estabelecidas ações voltadas para o ensino 

bilíngue português/francês no CIEP 449 Leonel de Moura Brizola Brasil-França e no 

Collège International de Noisy-le-Grand, na França.  

Além de proporcionar a integração entre alunos de ambas as escolas, através de 

atividades elaboradas no seio dos estabelecimentos de ensino, o convênio prevê trocas 

culturais também entre os docentes. Nesse sentido, um professor e um estagiário de 

                                                           
39

 As Académies da França são instituições equivalentes às secretarias estaduais de educação. Nesse 
caso, nos referimos ao órgão responsável pelo ensino em Créteil, região localizada na área 
metropolitana de Paris.  
40

 Conforme Anexo D, p. 101. 
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nacionalidade francesa podem integrar o corpo docente da escola em Niterói, 

respectivamente nas disciplinas de biologia e projeto de vida e cultura. Da mesma 

forma, professores brasileiros também podem lecionar por um determinado período na 

escola de Noisy-le-Grand, construindo uma rede de intercâmbio de docentes.  

No que tange a Escola Municipal Anísio Teixeira, é interessante perceber que, 

embora o projeto tenha sido primeiramente concebido apenas pela Fundação Municipal 

de Educação de Niterói, através do então secretário de educação da cidade, outros 

sujeitos foram se integrando ao longo do desenvolvimento do programa. Percebendo a 

necessidade de formações docentes, a coordenação de língua francesa da FME buscou 

parcerias com instituições relacionadas ao ensino e difusão desta língua a fim de que 

colaborassem com o projeto. 

 

Eles [os parceiros] ajudam muito na hora de trazer formadores e também 

trazendo visitas interessantes pra dentro das escolas, como, no caso já teve 

uma ilustradora francesa que foi na escola Roberto Silveira.  Além disso, a 

participação nos concursos que vão para fora [das escolas], isso possibilita a 

interação com alunos de outras escolas, algumas delas bilíngues (informação 

verbal)
41

. 

 

As parcerias firmadas entre a FME e as instituições citadas anteriormente, apesar 

de não estarem no esboço inicial do projeto, tornaram-se essenciais para que o programa 

prosseguisse de maneira mais eficaz.  

 

4.2 Que decisões  

 

Seguindo os parâmetros delineados por Cooper (1997), os dois projetos 

analisados nessa pesquisa estão relacionados à difusão do ensino da língua francesa, ou 

seja, não há intervenções no corpus, mas sim no status da língua.  

Ao inserir o ensino de um determinado idioma na grade escolar, estamos 

tratando de escolhas políticas que vão privilegiar esta língua x – no caso, o francês - em 

detrimento de uma língua y. São decisões como essa que fazem com que um idioma 

tenha um status privilegiado em relação a outros que não fazem parte do quadro de 

disciplinas lecionadas em um estabelecimento escolar.   

Observando com cuidado os sujeitos que participam da implantação de ambos 

projetos – quem -, perceberemos que há forte presença de órgãos franceses, os quais 
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 Coordenadora de língua francesa da FME, em entrevista concedida para esta pesquisa, conforme 
consta no Anexo A, 2016, pp. 90-94.  
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historicamente promovem uma verdadeira cruzada em prol da difusão da língua 

francesa no mundo.  

 
Au sein de l'Alliance Française se noue une collaboration active entre réseaux 

privés et agents du Ministère des Affaires Étrangères, du Ministère des 

Colonies et du Ministère de l'Instruction publique. Une association liée à 

l'initiative privée et jalouse de son caractère laïque va ainsi créer un lieu 

d'échange et de rencontre qui assure la médiation d'un projet politique ayant 

pour but la défense de la langue. Si l'Alliance Française est fondée pour la 

promotion de la langue dans les colonies et dans le monde, elle est conçue 

d'emblée comme lieu de réflexion sur cette langue et sur les moyens de 

l'instituer comme ‘cause politique’ (ROSELLI, 1996, p74)
42

 

 

 

As Alianças Francesas e os serviços consulares de Cooperação para a Língua 

Francesa são, portanto, instituições vinculadas ao governo francês, responsáveis pela 

disseminação do idioma e consequente manutenção do status da língua, levantando a 

bandeira de uma política em favor da defesa do idioma. A presença desses órgãos em 

um projeto político linguístico no Brasil revela a intenção de quais decisões estão sendo 

tomadas nesses projetos. 

 

4.3 Por quê  

 

De acordo com artigos disponibilizados pelas mídias impressas, o projeto de 

ensino bilíngue do estado do Rio de Janeiro tem como objetivo principal oferecer aos 

jovens alunos da rede pública de ensino uma oportunidade de ascender no mercado de 

trabalho através do aprendizado de uma língua estrangeira.   

Por outro lado, o projeto da prefeitura de Niterói não tem seu foco no ensino 

formal da LE. Sabendo que seu público-alvo é bastante diferenciado, com crianças 

ainda em fase de alfabetização, o contato com a LE na E.M. Anísio Teixeira objetiva 

sensibilizar os alunos através do viés cultural, por meio de músicas, filmes e outras 

atividades interculturais. De acordo com a coordenadora do ensino de língua francesa na 

FME, o projeto seria “uma forma de possibilitar o acesso a uma diversidade de bens 
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 No seio da Aliança Francesa se desenvolve uma colaboração ativa entre setores privados e agentes do 
Ministério das Relações Internacionais, do Ministério das Colônias e do Ministério da Instrução Pública. 
Uma associação ligada à iniciativa privada e invejosa do seu caráter laico irá, assim, criar um lugar de 
trocas e encontros que garante a mediação de um projeto político tendo como objetivo a defesa da 
língua. Se a Aliança Francesa é fundada para a promoção da língua nas colônias e no mundo, ela é 
concebida de imediato como lugar de reflexão sobre essa língua e sobre os meios de instituí-la como 
“causa política” (tradução nossa). 
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culturais às crianças de Niterói, da rede pública, que não teriam o acesso, não teriam 

essa oportunidade fora da escola” (informação oral)
43

.  

 

4.4 Como 

 

Conforme explicitamos acima, a SEEDUC/RJ desenvolveu o seu projeto de 

ensino bilíngue para o CIEP 449 através de convênio firmado com a Académie de 

Créteil, tendo as responsabilidades das partes regulamentadas com base no decreto 

41.528/2008. Além disso, o Conselho Estadual de Educação (CEE) deliberou, em 

novembro de 2013 - isto é, às vésperas da inauguração da escola -, as normas para o 

ensino bilíngue no Sistema de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, através da 

deliberação CEE Nº 341, de 12 de novembro de 2013
44

. Tal documento autoriza o 

funcionamento dessa modalidade de ensino no estado, desde que cumpra com as normas 

estabelecidas no documento, conforme observamos a seguir: 

 

Art. 7º. A instituição de Educação Básica que pretenda ofertar ensino com 

características de escola bilíngue ou internacional, em consonância com o seu 

Projeto Político Pedagógico – PPP, deve: 

I- apresentar Matriz Curricular com carga horária de no mínimo 800 

(oitocentas) horas-aula, sendo estas destinadas às disciplinas da Base 

Nacional Comum e Parte Diversificada, obrigatórias, ministradas na língua 

portuguesa e complementadas por outra carga horária que contemple a 

necessidade de ensino da língua estrangeira adotada; 

II- ter o PPP expresso com uma Matriz Curricular que demonstre todas as 

disciplinas conforme a LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais próprias à 

etapa de ensino pretendida e as demais etapas necessárias no intento do 

ensino bilíngue, proposta pela instituição; 

III- possuir um ambiente que favoreça a imersão na língua e nas culturas 

nacional e estrangeira, para desenvolver as habilidades que levem os alunos a 

se apropriarem dos códigos e culturas, constituindo novos conhecimentos; 

IV- participar das entidades que promovem e estudam o bilinguismo; 

V- possuir um corpo docente brasileiro com a devida habilitação para as 

disciplinas que lecionem e docentes com habilitação ou proficiência na língua 

estrangeira adotada, neste caso com certificação que a comprove; 

VI- oferecer oportunidades de intercâmbio aos docentes e discentes mediante 

sedes existentes e/ou convênios firmados no exterior; 

VII- possibilitar a certificação internacional aos alunos; 

VIII- oferecer disciplinas e atividades na língua estrangeira adotada; 

IX- ser reconhecida oficialmente pelo país-sede e pelo país representado, no 

caso de ensino internacional; 

X- valorizar o pluralismo de ideias e culturas. 
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 Coordenadora de língua francesa da FME, em entrevista concedida para esta pesquisa, conforme 
consta no Anexo A, 2016, pp. 90-94. 
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 Conforme Anexo E, pp. 102-104. 
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 Uma escola considerada bilíngue no estado do Rio de Janeiro precisa, portanto, 

oferecer 800 horas-aula em língua portuguesa, conforme determinado pela LDB, além 

da carga horária de/em língua estrangeira, senda esta não determinada pelo documento. 

Ademais, no que tange o ensino de LE, é evidente que o corpo docente deve ter 

“proficiência na língua estrangeira adotada”, como atesta a deliberação, além do 

previsto no artigo nono do mesmo documento: 

 

Art. 9º. As propostas pedagógicas, quer seja instituição bilíngue ou 

internacional, devem terem comum a Comunicação e o uso das Linguagens 

por meio da língua portuguesa e de outra, de forma a fortalecer a cultura e a 

comunicação dos países envolvidos. Não se trata apenas da oferta de língua 

estrangeira pelos docentes de forma estanque e compartimentalizada em 

disciplinas específicas, mas na utilização e vivências das línguas por todos.   

 

 A fim de que essas normas se cumpram, foi necessário prever formações 

docentes na implantação do projeto, de modo a melhor preparar os professores para 

atuar no ensino bilíngue e integrado, visto que, como veremos mais tarde, as 

universidades não oferecem esse tipo de formação. De acordo com entrevista realizada 

com as coordenadoras de língua francesa do CIEP 449, as formações realizadas até 

aquele momento são as que constam no quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Formações docentes no CIEP 449 

DATA ATIVIDADE 

06 e 07/06/2013 e 21 e 22/06/2013 Formação com uma professora especialista no 

método de ensino de língua estrangeira, a partir 

da Simulação Global, capacitando os 

professores a utilizarem o livro didático de 

Língua Francesa. 

27/06/2013 a 15/07/2013  Estágio de Imersão Linguística e Metodológica 

na França, com professores de Língua 

Portuguesa, Língua Francesa e Biologia. 

03 a 08/06/2013  Participação de um representante da 

Superintendência Pedagógica em um 

Seminário na França sobre a metodologia de 

aprendizagem, baseada na aplicação do 

conhecimento pelo próprio aluno como 
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protagonista do processo de aprendizagem, a 

partir da experimentação do conhecimento. 

01 a 11/07/2013  Capacitação para professores no ensino bilíngue 

francófono, em que aprenderão a selecionar 

documentos originais e transformá-los em 

material didático. 

09 a 13/09/2013  Capacitação para professores com foco na 

aprendizagem linguística, para o 

desenvolvimento de atividades lúdicas. 

22 a 26/09/2013  Formação dos demais componentes do corpo 

docente, pelos professores participantes da 

formação de julho. Avaliação dos mediadores 

de Besançon. 

11 a 15/08/2014 Observação das práticas pedagógicas no CIEP 

449 pelo especialista em ensino bilíngue 

Arnaud Joanny 

27/2/2015 a 03/07/2015  Formação continuada para os professores de 

língua francesa do CIEP 449, oferecida pela 

Aliança Francesa de Niterói. 

 

Como podemos observar, a política linguística de implantação de ensino de LE 

na escola estadual ocorreu, em princípio, de modo organizado e eficaz, no sentido em 

que houve uma grande preocupação com relação à formação docente antes mesmo da 

inauguração da escola, em 2014, e a maior parte das formações realizadas houve lugar 

ainda no ano de 2013.  

Além das formações continuadas, o corpo docente do CIEP 449 apresenta um 

diferencial na sua consolidação. Como resultado das parcerias realizadas pela 

SEEDUC/RJ com entidades francesas, está previsto no projeto que a Académie de 

Créteil envie um professor convidado para atuar na área de biologia, enquanto o 

SCAC/RJ disponibiliza um estagiário de curso de Master 2
45

 para atuar na disciplina de 

Projeto de Vida e Cultura (BUATOIS, 2014). Esse intercâmbio mostra-se essencial para 

                                                           
45

 Na França, é o equivalente ao curso de mestrado. 
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que o alunado tenha, de fato, uma experiência intercultural, o que favorece a construção 

de cidadãos conscientes.  

 Se, no programa do Estado, percebemos um planejamento estratégico para que a 

política linguística fosse eficazmente consolidada, no projeto municipal houve uma 

maior fluidez na implantação das ações. De acordo com a coordenadora de língua 

francesa da FME, o programa foi criado a partir da contratação temporária de 

coordenadores (inclusive ela própria) e professores, aspecto que denota a fragilidade da 

política de implantação do programa.  

 

Ela [a implantação] se deu por meio de contratos e análise de currículos. 

Então todos os professores são contratados, até mesmo eu. Eles tiveram o seu 

currículo analisado antes da entrada. (...) os professores entraram e a prática 

ocorreu ao mesmo tempo em que se faziam as diversas formações. Eles 

entraram e fomos já fazendo formações em cima de formações além da 

escolha do livro. Formações sem cima de formações pra que eles também 

estivessem ao mesmo tempo aplicando isso em sala de aula. Foi algo que se 

deu concomitantemente (informação oral)
46

. 

 

 

Essa dinâmica de contratação ocasionou uma alta rotatividade do corpo docente 

na primeira fase do projeto, visto que muitos não se acostumaram com o ritmo escolar, 

principalmente por conta da falta de formação específica para o ensino para crianças, 

conforme verificaremos mais adiante.  

 

Muitos deles [os professores] entravam, faziam a formação e aí surgia um 

outro emprego, surgia alguma outra coisa e aí eles saíam, lógico, pra algo 

efetivo ou saíam pra outra proposta de emprego. Agora parou, mas essa 

rotatividade que teve no começo foi bastante difícil porque eles iam sendo 

formados e saíam, recebiam as formações e trocavam. Aí foi um pouco 

difícil, até para a criança mesmo, ver essa rotatividade: entrou um professor, 

aí eles se acostumam com o professor – eles são crianças, 6 anos, 7 anos -  e 

o professor sai e entra outro (informação verbal)
47

. 

 

No que se refere às formações oferecidas aos docentes de língua francesa da 

FME, apresentamos o seguinte quadro de atividades realizadas. 

 

Quadro 4: Formações docentes na Escola Municipal Anísio Teixeira 

DATA ATIVIDADE 

17/03/2014 I Formação de professores de francês para o 1º e 2º 
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 Coordenadora de língua francesa da FME, em entrevista concedida para esta pesquisa, conforme 
consta no Anexo A, 2016, pp. 90-94. 
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ciclo: FLE para público infantil. 

18/06/2014 Refletindo sobre a prática pedagógica cotidiana: 

caminhos para o ensino de Língua Estrangeira. 

26/07/2014 Francês para os anos iniciais: FLE e as práticas 

pedagógicas. 

25/08/2014 O papel do professor diante dos episódios de 

violências e indisciplina dos alunos: estratégias de 

prevenção e enfrentamento. 

17/09/2014 Modalidades organizativas do trabalho pedagógico 

nos 1º e 2º ciclos. 

22/10/2014 Technique de cours et expression théâtrale. 

26 a 27/02/2015 Enseigner le FLE aux enfants de l’école primaire. 

27/03/2015 a 11/09/2015 Formação contínua de professores de francês. 

12 a 25/07/2015 Formação para professores de FLE ara crianças. 

16/09/2015 1ª etapa de elaboração do referencial curricular para o 

ensino de língua francesa nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

14/10/2015 Práticas pedagógicas para o ensino de francês nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

 

 Com base nesse quadro, verificamos que há um grande empenho por parte das 

coordenações do projeto do município de Niterói para que o docente de LE ali atuante 

troque experiências com outros professores e especialistas da área.  

 Conforme relato do professor de língua francesa, apesar da inicial inexperiência 

da equipe, foi possível construir um projeto sólido – embora ainda piloto – que traz 

frutos positivos tanto para os alunos quanto para os profissionais que ali atuam.  

 

Até a coordenadora de francês, que hoje luta muito para a permanência do 

francês, ela é inexperiente. Nós todos não sabíamos onde estávamos pisando. 

Ninguém sabia de nada: que tipo de metodologia ia ser usada, como é que a 

criança da comunidade chega na sala de aula (...). Então, foi uma luta grande 

e hoje a escola é uma referência. (...) Nós temos histórias aqui fantásticas 

(...). Trabalhar com criança é voltar a ser humano, é sentir a importância da 

educação na sociedade. Então, o profissional que tem a oportunidade de 
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trabalhar aqui, ele consegue resistir a todas as dificuldades, ele volta a ser 

muito mais humano” (informação verbal)
48

. 

 

 

 

4.5 Em que condições 

 

No que diz respeito às dificuldades, observamos que, embora os nossos dois 

objetos de pesquisa sejam bastante distintos entre si, os problemas encontrados se 

aproximam, no sentindo em que ambas as escolas permeiam uma mesma realidade 

socioespacial.  Conforme explanaremos mais minuciosamente no capítulo sete, as 

políticas linguísticas de implantação de ensino de LE na E.M. Anísio Teixeira e no 

CIEP 449 não levaram em consideração dois aspectos fundamentais para a eficácia dos 

programas: a formação de professores e a violência urbana. 

O primeiro, apesar de termos observado em ambos os projetos uma grande 

preocupação com a formação docente, não deixa de demonstrar a condição em que as 

políticas foram elaboradas, ou seja, sem que houvesse professores previamente 

capacitados para atuarem nessas modalidades de ensino. Os esforços movidos para que, 

ao longo da implantação do projeto, os docentes participassem de atividades específicas 

de capacitação foram e são, sem nenhuma dúvida, essenciais para qualquer projeto de 

ensino. Todavia, seria interessante pensar em ações mais sólidas para que, já na 

formação inicial, os professores pudessem ter acesso a esses tipos de conhecimento.  

Com relação à violência urbana, evidentemente essa é uma questão muito ampla, 

a qual abrange aspectos que vão muito além da educação. No entanto, no que diz 

respeito às políticas linguísticas, percebemos que situações de conflito aluno/aluno, 

aluno/professor e até mesmo policiais/meliantes, infelizmente fazem parte das 

condições em que essas políticas são implementadas, conforme analisaremos de forma 

mais ampla adiante.  

 

4.6 Com que efeitos  

 

Apesar de as condições apresentadas acima, para a coordenadora de língua 

francesa da FME, o programa, embora ainda em fase piloto, vem funcionando de forma 

eficaz, proporcionando às crianças da rede municipal de ensino de Niterói um primeiro 
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 Professor de língua francesa da E. M. Anísio Teixeira, em entrevista concedida para esta pesquisa, 
conforme consta no Anexo B, 2016, pp. 95-98. 
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contato com a língua e cultura francófonas. Para ela, o projeto “está dando certo e tem 

tudo para dar certo, apesar dos obstáculos que uma implantação de política linguística 

impõem” (informação verbal)
49

.  

Já o CIEP 449 vem colhendo os frutos do seu trabalho através da participação 

em concursos da Festa da Francofonia - promovido por diversas instituições ligadas à 

cultura francófona e com o apoio do Consulado Geral da França no Brasil - e também 

com bons resultados no exame de proficiência em língua francesa – DELF. Com relação 

a este último, em artigo divulgado em sete de outubro de 2015 na página online da 

SEEDUC/RJ
50

, é possível perceber os efeitos do ensino bilíngue nos alunos, os quais 

não escondem o orgulho de participarem desse projeto inovador.  

 

Figura 4: Aluno do CIEP 449 fala sobre sua experiência na escola 

 

Os efeitos surtidos em ambos os projetos são, portanto, bastante positivos, 

alcançando os objetivos propostos pelas respectivas políticas linguísticas. Enquanto o 

CIEP 449 vem formando alunos fluentes em língua francesa, atuantes em projetos 
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 Coordenadora de língua francesa da FME, em entrevista concedida para esta pesquisa, conforme 
consta no Anexo A, 2016, pp. 90-94. 
50

 Disponível em http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2598081 (último acesso 
em 16 de fevereiro de 2016). 
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interculturais, os pequenos da E.M. Anísio Teixeira se demonstram encorajados e 

motivados nas aulas do idioma. 

A partir desse diagnóstico elaborado segundo as provocações de Cooper (1997), 

no capítulo seguinte apresentaremos as ponderações que pudemos elaborar com base na 

análise crítica das políticas de ensino de LE adotadas na cidade de Niterói. 
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4.7 Algumas reflexões 

 

Tendo respondido às questões propostas por Cooper (1997), percebemos, 

portanto, que, em uma política linguística, há diversos sujeitos atuando das mais 

distintas formas para que um determinado objetivo seja alcançado. A fim de melhor 

organizar os tópicos discutidos no capítulo anterior, elaboramos o seguinte quadro que 

compara as políticas linguísticas aplicadas no CIEP 449 com aquelas implantadas na 

E.M. Anísio Teixeira: 

 

Quadro 5: Comparativo entre as políticas de ensino de língua estrangeira em Niterói 

 CIEP 449 E.M. Anísio Teixeira 

Quem SEEDUC/RJ 

Académie de Créteil 

SCAC/RJ 

Aliança Francesa 

Ex-secretário de educação 

de Niterói, Waldeck 

Carneiro. 

FME Niterói 

Instituto de Letras/UFF 

SCAC/RJ 

Aliança Francesa 

Que decisões Atuação sobre o status da 

língua, ampliando a sua 

difusão.  

Atuação sobre o status da 

língua, ampliando a sua 

difusão.  

Por quê Oferecer ensino bilíngue 

aos alunos da rede pública, 

gerando mais oportunidade 

no mercado de trabalho. 

Sensibilizar os alunos à 

língua francesa. 

Como Baseando-se na lei que 

promove parcerias para a 

criação de escolas em 

tempo integral.  

Intercâmbio entre docentes. 

Formação de professores 

antes da inauguração da 

escola e durante o ano 

Contrato temporário de 

professores e 

coordenadores de língua. 

Formações docentes ao 

longo do ano letivo, com a 

colaboração das 

instituições parceiras do 

projeto. 
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letivo.  

Em que condições Professores despreparados 

para o ensino bilíngue e 

para o trabalho em equipe; 

violência no entorno da 

escola; 

Docentes sem formação 

inicial para o ensino 

precoce, violência na 

escola, metodologia 

precária, alta rotatividade 

do corpo docente. 

Com que efeitos Efeitos positivos de uma 

maneira geral. Apesar dos 

problemas estruturais e da 

crescente violência, ainda é 

possível ter bons resultados 

para essa política de 

promoção de LE.  

Efeitos positivos. 

Possibilidade concreta de 

ampliar os horizontes dos 

alunos, motivando-os e 

incentivando o contato 

transcultural entre Brasil e 

países francófonos. 

 

Através desses dados, percebemos que, embora a implantação do programa de 

ensino bilíngue na escola estadual tenha ocorrido de forma distinta àquela da escola 

municipal, ambos os projetos colhem frutos positivos, apesar das condições encontradas 

in loco. 

Se analisarmos conforme os parâmetros delimitados por Chaudenson (1996) -

política com planejamento; política sem planejamento; planejamento sem política; nem 

política, nem planejamento –, perceberemos que no CIEP 449 houve intenso 

planejamento atrelado à política, enquanto na E. M. Anísio Teixeira a política se deu 

sem que houvesse muito planejamento anterior à implantação.  

Enquanto na rede estadual grande parte das formações docentes ocorreu antes do 

início do ano letivo, inclusive com a escolha do material didático e da pedagogia a ser 

adotada, na rede municipal, visto que a coordenadora e os professores tiveram seus 

contratos temporários assinados sem tempo para prévia elaboração do programa, essas 

questões só puderam ser desenvolvidas após o início do ano letivo, havendo, portanto, 

um longo período de adaptação de toda a comunidade escolar. Certamente, o 

planejamento em si não é garantia de que uma política linguística vá atingir os seus 

objetivos, todavia, é evidente que a implantação torna-se menos complexa se houver um 

estudo prévio que antecipe os problemas que poderão ser encontrados, como, por 
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exemplo, as questões que envolvem a formação docente e a violência urbana, conforme 

apresentaremos no capítulo seguinte.  
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5. PERCURSOS E PERCALÇOS: DA FORMAÇÃO DOCENTE À 

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

 

Nos barracos da cidade, 

Ninguém mais tem ilusão 

No poder da autoridade 

De tomar a decisão. 

E o poder da autoridade,  

Se pode, não faz questão. 

Mas, se faz questão, não consegue 

Enfrentar o tubarão  

(Gilberto Gil)  

 

5.1 O Ensino de LE e a Formação Docente 

 

Quando tratamos da formação docente para o ensino de LE, não estamos falando 

do treinamento do professor, em que há uma mecanização e a simples reprodução 

sistemática do que foi aprendido, sem passar por uma reflexão crítica. Quando o tema é 

formação, estamos falando em capacitar o professor a fim de que ele possa repensar o 

seu trabalho com bases em um estudo teórico (LEFFA, 2001). Nas palavras de Leffa 

(2008, p.358), “o treinamento tem um começo, um meio e um fim. A formação, não. 

Ela é contínua. Um professor, que trabalha com um produto extremamente perecível 

como o conhecimento, tem a obrigação de estar sempre atualizado”. 

De acordo com o Art. 62º da LDB, “a formação de docentes para atuar na 

educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação” (BRASIL, 1996), sendo 

prevista, ainda, de acordo com o Art. 67º, a promoção do “aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” e um 

“período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”. 

Apesar desse estímulo à formação continuada do docente, a lei não explicita o caráter 

dessas formações, deixando brechas para um possível treinamento do professor, para 

simples constato, sem se preocupar se o profissional está sendo de fato capacitado para 

refletir e reformular o seu próprio ato de ensinar. 
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Tendo em vista que não há leis no Brasil que abordem a formação docente 

específica nem para o ensino bilíngue e nem para o ensino precoce de LE, traremos 

neste capítulo questões acerca do perfil e da formação esperada para esses profissionais. 

 

5.1.1 Formação de Professores para o Ensino Bi/Plurilíngue 

 

Sabendo que o profissional que atua no ensino bi/plurilíngue deve ter alta 

capacidade de trabalhar em equipe, tendo sensibilidade para dialogar com temas 

transversais interdisciplinares, faz-se necessário, portanto, uma orientação específica 

para essa modalidade docente, fato muitas vezes negligenciado pelos cursos de 

licenciatura.  

Segundo Gajo (2006), o docente atuante em um estabelecimento bi/plurilíngue 

deve não somente ser um vetor de conhecimentos, mas também um estimulador da fala 

e mediador da classe. Essas qualificações são essenciais em classes plurilíngues, já que 

o aluno deve estar inserido no ensino de forma a agir e fazer com que a ação se 

desenvolva nesse sistema. Para o pesquisador suíço, o professor engajado no ensino 

bi/plurilíngue deve ser um “especialista do transversal”, visto que terá que atuar com 

diversas questões interdisciplinares, de forma a integrar os conhecimentos específicos 

da língua e do conteúdo das DNLs.  

Sabendo que toda língua é profundamente atrelada às culturas de seus falantes, a 

formação intercultural do docente também se mostra essencial para uma melhor atuação 

do profissional de DNL: 

 

En plus de l’habilitation dans la discipline non-linguistique, le professeur de 

DNL doit maitriser la langue étrangère ainsi que connaitre un peu la culture, 

dans notre cas, francophone. Ce perfectionnement doit être constant. Ces 

compétences sont nécessaires pour une construction effective de la pluralité 

culturelle, car la culture est très fortement liée à la langue. (RICORDEL, 

2014, apud BUATOIS, 2014)
51

 

 

Evidentemente, esses conhecimentos interculturais também são essenciais aos 

professores de LE. Embora esses sejam mais sensíveis aos aspectos culturais, muitas 

vezes observamos cursos de LE que se limitam a tratar dos costumes dos habitantes de 
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 Além da habilitação dentro da disciplina não lingu ística, o professor de DNL deve dominar a língua 
estrangeira e conhecer um pouco da cultura, no nosso caso, francófona. Esse aperfeiçoamento deve ser 
constante.Essas competências são necessárias para uma construção efetiva da pluralidade cultural, pois 
a cultura é fortemente ligada à língua (tradução nossa). 
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uma cidade específica, como Paris, Londres ou Roma, ignorando a diversidade 

linguística do globo.  

Akkari (2010, pp. 67-68), por sua vez, considera imprescindível que o 

profissional de ensino plurilíngue esteja sensibilizado às questões relativas às 

representações das línguas presentes em sala de aula naquela sociedade. Tratando 

especificamente de classes em contextos multiculturais, Akkari percebe a necessidade 

de valorizar o bilinguismo do aluno migrante, de forma a considerar as línguas faladas 

por este. Dessa forma, estabelece-se uma segurança linguística aos recém-chegados, 

além de enriquecer culturalmente o espaço da sala de aula.  

Garcia (2009, cap.13) alerta, ainda, para a necessidade de o professor estar em 

constante avaliação, seja ela a partir do olhar de si próprio ou dos alunos, através do 

retorno dado às atividades realizadas em sala de aula. A partir dessa autocrítica, o 

profissional será capaz de modificar as suas práticas, adaptando-se às demandas do seu 

público-alvo. Mais uma vez, aqui, percebemos a real imprescindibilidade do caráter 

flexível do professor atuante nessa modalidade de ensino.  

 Como discutimos no capítulo anterior, a escola bilíngue em que se foca a nossa 

pesquisa levou em conta essas questões no momento da implantação de sua política 

linguística, propondo a formação prévia e continuada dos seus docentes. Todavia, de 

acordo com as coordenadoras de língua francesa da escola
52

, houve muitas modificações 

no corpo docente, com a saída de alguns professores e a integração de outros 

profissionais. Dessa forma, o novo quadro docente da instituição tem maior dificuldade 

em se adequar à metodologia aplicada na escola. Percebemos que há ainda certa 

resistência por parte de alguns docentes em mudar seus hábitos de trabalho. Sem 

dúvida, além de outros fatores, essa problemática se dá também por conta da escassa 

abordagem desses aspectos durante a formação docente inicial, conforme relatamos 

anteriormente. 

Embora a questão da formação dos professores para o ensino bi/plurilíngue já 

venha sendo discutida há alguns anos no cenário acadêmico internacional, no Brasil 

essa realidade ainda se faz distante das cátedras universitárias. Mesmo percebendo um 

maior número de escolas bilíngues no país – em sua grande maioria privadas – ainda 

não observamos uma movimentação sólida a fim de reformular os currículos 

universitários, voltando-os para essa modalidade de ensino.  
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 Conforme Anexo C, pp. 99-100. 
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5.1.2  Formação de Professores para o Ensino Precoce de LE 

 

No que se refere ao ensino precoce de LE no Brasil, um dos grandes desafios 

enfrentados nessa modalidade de ensino é a capacitação dos docentes. Tendo em vista 

que, de acordo com a LDB, não há qualquer obrigatoriedade de oferta de LE para a 

educação infantil ou para o primeiro ciclo do ensino fundamental, não há, logo, 

qualquer tipo de documento oficial que regule esse ensino e, automaticamente, a 

formação docente desses profissionais. 

Enquanto os cursos de licenciatura em Letras têm por objetivo formar 

profissionais capacitados nos aspectos linguísticos da LE, com cursos de didática 

voltados para o público adolescente e adulto, os cursos de Pedagogia e os chamados 

cursos Normais, por outro lado, oferecem a formação adequada para o contexto infantil, 

mas escapam da capacitação em LE (PIRES, 2001, p.7).  

Por não haver políticas linguísticas voltadas para essa modalidade de ensino no 

Brasil, os professores que atuam nessa área se veem muitas vezes à deriva. Tendo que 

adaptar os conhecimentos adquiridos nas faculdades de Letras para o público infantil, 

ou, por outro lado, se desdobrando para ensinar alguns poucos conteúdos de LE 

dominados pelos professores com formação pedagógica, a tarefa torna-se árdua para os 

profissionais de ambas as formações (PIRES, 2001, pp.7-8). 

O professor ideal, portanto, seria aquele que tem pleno domínio da língua a ser 

ensinada, além de conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil. É igualmente 

imprescindível que o profissional compreenda a realidade daquele público, de modo a 

definir suas necessidades e a melhor de forma de abordar os conteúdos programáticos.  

 

Assim, em seu processo de aprendizagem, além da idade, da maturidade, há 

de se atentar para a abordagem utilizada, as atividades ofertadas, ou seja, ao 

professor importa conhecer as circunstâncias em que seus alunos estão 

envolvidos, e não simplesmente atentar para a faixa etária. Crianças precisam 

se desenvolver fisicamente, para desempenharem as ações cotidianas, e 

socialmente, no desenvolvimento de características que possibilitem a elas 

adequarem-se à sociedade em que vivem e, nesse processo, a língua não pode 

ser vista como sistema abstrato, mas, sim, como veículo de comunicação. 

(SANTOS; BENEDETTI, 2009, p 337) 

 

É, então, fundamental que haja uma formação pedagógica voltada para as 

crianças de até onze anos de idade, além da aplicação dessas teorias através de 
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abordagens comunicativas mais concretas, direcionadas para a realidade desses 

pequenos sujeitos.  

No que diz respeito à implantação do projeto de ensino de língua francesa na 

Escola Municipal Anísio Teixeira, percebemos os esforços mobilizados a fim de suprir 

essa necessidade a partir de formações continuadas durante o decorrer do ano letivo. 

Entretanto, sem dúvida a tarefa - tanto dos professores quanto dos formadores destas - 

seria, talvez, mais simples se esse profissional já tivesse a seu dispor, desde a formação 

inicial, as noções pedagógicas essenciais para o ensino precoce. 

 

As formações aconteceram concomitantes com o nosso início de experiência. 

Isso obviamente não foi fácil, mas, de qualquer forma, a gente conseguiu se 

adaptar. (...) Eu sinto falta da formação acadêmica. Eu preciso dos textos 

teóricos para confirmar. O interessante é que agora os textos vão confirmar a 

minha vivência e não o contrário. Então a gente sente falta dos textos teóricos 

sim. A vida acadêmica faz falta agora pra gente. Pra poder desenvolver esse 

projeto que a gente já faz. Acho que essa troca é importante pra gente, essa 

troca da informação da teoria com a prática (informação verbal)
53

.  

 

Diante desses fatos, percebemos que, já que a demanda da sociedade pelo ensino 

precoce de LE existe, é fundamental que haja uma revisão dos currículos do curso de 

Letras, ampliando o público-alvo de forma a abarcar também os grupos mais pueris.  

  

5.2 A Distância Entre a Universidade e as Escolas 

 

A formação de professores especializados em suas áreas de ensino – seja ela de 

ensino precoce ou bi/plurilíngue – é, sem dúvida, essencial para o melhor 

funcionamento das unidades escolares dentro da metodologia de ensino escolhida. 

Todavia, embora cada vez mais escolas demonstrem interesse em oferecer essas 

modalidades de ensino, as universidades ainda se mostram distantes, compartimentando 

os saberes e deixando de lado o trabalho interdisciplinar e em equipe.   

Conforme vimos nos tópicos anteriores, há uma necessidade urgente de 

integração entre os saberes propagados pelos cursos de licenciatura e aqueles essenciais 

no dia-a-dia das escolas. Anastasiou (2002), em sua pesquisa sobre o professor de 

ensino superior, indica a dificuldade em aproximar o conhecimento acadêmico daquele 

que será necessário ao professor do ensino básico: 
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 Professor de língua francesa da E. M. Anísio Teixeira, em entrevista concedida para esta pesquisa, 
conforme consta no Anexo B, 2016, pp. 95-98. 



74 
 

 
 

 

Como docente, pelas diferenças existentes entre o método de pesquisa e o de 

ensino e pelas poucas possibilidades de estar refletindo sistematicamente e 

institucionalmente sobre o processo de ensinagem, discutindo, refletindo e 

intervindo na organização curricular, o professor universitário acaba por 

adotar na sala de aula, uma ação calcada no modelo tradicional em que foi 

formado. Os saberes pedagógicos que adotam são muitas vezes saberes da 

experiência vivida como aluno universitário e não resultados de estudos, 

problematizações reflexões sistemáticas, teorias estudadas, pesquisas 

(ANASTASIOU, 2002, p. 183). 

 

 

É preciso, portanto, refletir acerca desse “processo de ensinagem”, de forma a 

aproximar esses dois contextos, aparentemente tão próximos, mas afastados por debates 

de cunho, muitas vezes, mais teórico do que prático.  

Segundo Volpi (2008), as discussões na academia de fato ocorrem, porém o 

maior desafio vem sendo transpor esses debates para os currículos, de forma de fato a 

reestruturá-los, preparando os futuros professores para a realidade escolar: 

 

Inúmeras investigações têm tentado traçar o perfil do ensinante eficaz, mas 

essas investigações, ao que parece, pouco têm sido levadas em conta na 

elaboração de currículos e/ou programas que tenham redundado na efetiva 

melhora da preparação de pessoas adequadamente aptas ao trabalho na sala 

de aula. 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).  

 

Para a realização dessa pesquisa, nos deparamos ainda com uma outra questão, 

dessa vez do lado inverso da moeda. Se, por um lado, os cursos de Licenciatura 

apresentam lacunas na capacitação dos futuros professores, por outro percebemos 

resistência por parte da própria SEEDUC/RJ em cooperar em pesquisas acadêmicas. 

Ao solicitarmos a realização de questionários junto à comunidade escolar do 

CIEP 449, objetivando perceber o retorno dos pais, alunos e professores diante do 

pioneiro projeto de ensino bilíngue, a permissão nos foi negada. Da mesma forma, 

também não nos foi autorizado o acesso a documentos relativos à fundação da escola, 

bem como os acordos assinados entre a SEEDUC/RJ e a Académie de Créteil, na 

França
54

. A justificativa que nos foi dada pela SEEDUC/RJ foi de que o projeto ainda 

era incipiente, de caráter experimental, não podendo ainda configurar entre as pesquisas 

acadêmicas. Compreendemos o argumento, porém, por se tratar de um trabalho de 
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 Conforme Anexo F, 2016, pp. 105-108. 
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caráter qualitativo, não haveria qualquer impedimento para nossa pesquisa nesse 

sentido.  

Tentamos, então, aceder a esses documentos através do Serviço de Cooperação 

para a Língua Francesa, através do SCAC/RJ, responsável por coordenar a parceria 

entre a SEEDUC/RJ e a Académie de Créteil. Todavia, mais uma vez não nos foi 

consentido o acesso a esses documentos, embora ambos os organismos sejam públicos, 

portanto devendo ter a transparência como pauta nos trâmites realizados, de qualquer 

sorte que sejam.  

Diante desses fatos, percebemos que a distância entre a universidade e as escolas 

se dá em via de mão dupla. Se, por um lado, é preciso que a academia se reformule, de 

modo a integrar nos currículos de licenciatura as reais necessidades do futuro professor, 

por outro lado as escolas, através das secretarias e fundações de educação também 

devem estar abertas às pesquisas universitárias. Dessa forma, acreditamos que é 

essencial que essas instituições se articulem com um único objetivo final: traçar rumos 

para um ensino público de qualidade no país.  

 

5.3  Violência Urbana e o Processo de Ensino/Aprendizagem 

 

Quando tratamos de um ensino de qualidade, não podemos deixar de lado um 

grande obstáculo que dificulta que essa meta seja atingida: a violência urbana. Essa é 

uma questão que, infelizmente, faz parte do cotidiano de milhares de pessoas, em 

centenas de cidades ao redor do mundo. No entanto, quando se trata da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, a constante disputa de território entre policiais e 

traficantes de drogas mostra-se cada vez mais frequente nas capas de jornais e revistas.  

Após o início do projeto de instalação das Unidades de Polícia Pacificadora – 

UPP - na cidade do Rio de Janeiro, em 2008, embora não seja divulgado publicamente 

pelas autoridades, houve uma maior sensação de insegurança nas cidades no entorno da 

capital do estado, como Niterói, São Gonçalo e até a Região dos Lagos. Conforme 

informações publicadas no jornal O Globo de 22 de julho de 2013
55

, esse sentimento de 

perigo não é à toa. De fato, analisando dados do Instituto de Segurança Pública dos 

cinco primeiros meses de cada ano dos períodos pré-UPP (2003 a 2008) e pós-UPP 

(2009 a 2013), houve aumento no número de roubos a carros, estabelecimentos 
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 Disponível em http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mais-crimes-em-niteroi-depois-das-upps-no-rio-
9107728 (último acesso em 16 de fevereiro de 2016). 
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comerciais, residências e pedestres. Apesar dos dados alarmantes, as autoridades 

policiais não confirmam que esse aumento da violência tenha se dado por conta da 

migração de meliantes por conta das UPPs. 

Em meio a conflitos armados a qualquer hora do dia, o que muitos cidadãos que 

vivem fora das favelas esquecem ao ler as notícias nas mídias é que apenas uma 

pequena parcela dos moradores dessas áreas participa do tráfico de drogas, enquanto a 

esmagadora maioria sofre com as consequências desses embates. No que tange ao 

ensino, muitas escolas estão localizadas dentro ou muito próximo a essas áreas, 

colocando em risco toda a comunidade escolar. 

Apesar de o CIEP 449 ser localizado no bairro de Charitas, a poucos passos do 

catamarã que atravessa todos os dias centenas de executivos favorecidos 

economicamente, a instituição de ensino fica aos pés do morro do Preventório, rotina do 

caderno policial dos jornais da cidade, conforme verificamos na imagem a seguir: 

 

Figura 5: Mapa da região em que se localiza o CIEP 449
56
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 Disponível em https://www.google.com.br/maps (último acesso em 19 de fevereiro de 2016). 
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No mapa, observamos claramente que o CIEP 449 se localiza exatamente em 

uma das ruas que dá acesso ao Morro do Preventório. Embora o Estado se faça presente 

na região, através do Corpo de Bombeiros, do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e de 

uma Delegacia da Polícia Civil, essa presença estatal não coíbe os conflitos armados 

presentes no local por conta do tráfico de drogas, o que gera inúmeros transtornos à 

população que ali vive e também à comunidade escolar. De acordo com o jornal O 

Fluminense, em reportagem de 9 de julho de 2015
57

, essas situações de confronto são 

frequentes nas imediações do CIEP, causando momentos de pânico nos alunos.  

Segundo Monteiro e Rocha (2013, p. 23), há uma relação direta entre o número 

de vezes em que houve conflito dentro ou no entorno da escola durante o ano letivo e o 

desempenho escolar apresentado pelos alunos, conforme verificamos no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 2: Desempenho dos alunos em áreas de conflito
58

 

 

 

De acordo com o gráfico, o desempenho de alunos matriculados em escolas em 

que houve nove ou mais situações de conflito é duas vezes pior do que aqueles que 

passaram por embates armados até três vezes ao longo do ano. Na escola em que 
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 Disponível em http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/conselho-de-seguran%C3%A7a-quer-
volta-do-patrulhamento-escolar (último acesso em 16 de fevereiro de 2016) 
58

Adaptado de MONTEIRO; ROCHA, 2013, p 65. 
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pesquisamos não nos foi possível obter esses dados, visto que a falta de dados concretos 

dificulta em muito esse tipo de análise (MONTEIRO, ROCHA, 2013). Todavia, embora 

aparentemente o desempenho escolar dos alunos do CIEP 449 seja bastante satisfatório 

- visto que, conforme explicitado anteriormente, nos anos letivos acompanhados nessa 

pesquisa os alunos que ali estudavam passavam por uma seleção prévia - certamente 

esses resultados seriam ainda melhores se não houvesse conflitos na região.  

Se no CIEP 449 a violência é externa à escola, por conta da proximidade da área 

de tráfico de drogas do Morro do Preventório, a Escola Municipal Anísio Teixeira 

apresenta outro tipo de violência: aquela vinda do histórico familiar dos alunos.  

Observando o mapa a seguir, o qual apresenta a localização da escola municipal, 

perceberemos que, diferentemente do CIEP, as áreas de maior conflito estão um pouco 

mais distantes do perímetro escolar: 

 

Figura 6: Mapa de localização da Escola Municipal Anísio Teixeira
59

 

 

 

 Todavia, embora haja uma distância geográfica entre o Morro do Palácio e o 

Morro do Estado, a maior parte dos alunos matriculados nessa escola são provenientes 
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 Disponível em https://www.google.com.br/maps (último acesso em 19 de fevereiro de 2016). 
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desses aglomerados subnormais, vivendo em situações precárias e com tantas famílias 

desestruturadas. A violência sofrida pelos alunos no seio de seus lares afeta diretamente 

o desenvolvimento na sala de aula, visto que não há uma estrutura escolar adequada 

para acolher esses alunos e suas famílias.  

 

[a violência afeta o desempenho dos alunos] porque é uma influência, uma 

referência negativa em sala de aula. Infelizmente nós temos alguns alunos 

com o comportamento muito agressivo. A psicóloga cuida, mas em algumas 

outras situações a psicóloga não consegue interferir. Mas nós tivemos muitos 

casos de violência que atrapalharam a escola e a escola se viu numa situação 

muito delicada. Nós ainda temos muitos alunos agressivos, principalmente de 

comunidade e o comportamento deles obviamente reflete o que eles veem em 

casa. A gente tem alunos filhos de presidiários, de pais encarcerados, alunos 

que sofrem violência, assédio sexual em casa e chega aqui e reflete na 

violência contra o amigo, contra o professor. Então, isso infelizmente é uma 

realidade de todas as escolas do município e também do estado. Eles vêm do 

morro do Palácio, do Estado e de outras comunidades no entorno. (...)A 

escola não está dentro deuma comunidade, mas tem alunos de diversas 

comunidades (informação verbal)
60

.  
 

 Sem preparo para lidar com situações de violência, o professor se vê 

desamparado diante desses casos, muitas vezes sem saber como ajudar aquele aluno. 

Felizmente a E.M. Anísio Teixeira conta com um atendimento psicológico, o que não é 

frequente nas escolas de rede pública, embora profundamente necessário. Todavia, 

mesmo com o apoio de profissionais, ainda é difícil realizar essa gestão de conflitos na 

escola, conforme informação citada acima pelo professor entrevistado.  

 Uma das formas de tentar motivar essas crianças que vêm de famílias tão 

conturbadas é a partir de projetos que levam histórias de superação para os alunos da 

rede. Um exemplo desse tipo de ação foi a visita do atleta Gilles de La Bourdonnaye, 

ex-campeão paraolímpico no tênis de mesa, a uma das escolas da FME de Niterói, o 

qual mostrou sua história de luta e vitória, motivando os alunos presentes
61

. 

Certamente, levar discussões e exemplos de superação para a sala de aula não 

são a solução milagrosa para a questão da violência nas escolas e nas famílias desses 
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 Professor de língua francesa da E. M. Anísio Teixeira, em entrevista concedida para esta pesquisa, 
conforme consta no Anexo B, 2016, pp. 95-98. 
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Conforme informações veiculadas na página online da prefeitura de Niterói, em 12 de novembro de 

2015, disponível em 

http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:2015-11-12-15-32-

45 (último acesso em 16 de fevereiro de 2016). 
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pequenos alunos. Todavia, atitudes como essa não deixam de ser inspiradoras, deixando 

transparecer uma pequena chama de esperança em meio ao caos das grandes cidades. É 

preciso, sem dúvidas, que haja uma verdadeira política de segurança pública, mas 

percebemos que também cabe à escola promover ações para ampliar o horizonte dos 

nossos jovens.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se planejar para um ano, plante arroz.  

Se planejar para dez anos, plante árvores.  

Se planejar para cem anos, eduque as pessoas. 

(provérbio chinês) 

 

O ensino de língua estrangeira no Brasil vem sendo considerado como um 

privilégio para as classes sociais mais favorecidas socioeconomicamente desde a época 

em que a coroa portuguesa dominava as terras tupiniquins. Como um oásis no terreno 

infértil da educação do país, as políticas de ensino de LE implantadas no CIEP 449 

Leonel de Moura Brizola Brasil-França e na Escola Municipal Anísio Teixeira, se 

mostram, então, como uma tentativa de modificar o satus quo do ensino de LE, 

abrangendo as classes menos favorecidas economicamente.  

Para que uma transformação desse porte possa ocorrer, vimos neste trabalho que 

é essencial que o binômio política-planejamento se dê de forma eficaz, sempre 

pensando na comunidade em que essa intervenção será implantada. Percebemos, com 

base nas provocações sugeridas por Cooper (1997), que há um extenso número de 

variantes que vão interferir em uma dada política – os sujeitos envolvidos, a forma 

como o planejamento ocorre, as condições apresentadas naquela comunidade, etc - por 

isso a enorme dificuldade em avaliar o sucesso – ou não – de uma política. De acordo 

com Cooper (1997, p 218),“la eficácia de la planificación linguística es difícil de 

evaluar; es difícil determinar la medida em que se han alcanzado lós objetivos o la 

contribución relativa de diversos factores al resultado obtenido”
62

. No entanto, tendo 

realizado uma avaliação preliminar, constatamos, de uma maneira geral, resultados 

positivos nas políticas linguísticas que avaliamos neste estudo, apesar das problemáticas 

encontradas na implantação, como a questão da formação docente e da violência nas 

escolas.  

Compreendemos que uma política linguística eficaz de ensino de LE é 

necessária não somente para levar o aluno a ter o conhecimento de uma outra língua, 

mas, principalmente, para que ele possa ter uma visão de mundo mais crítica, formando 

verdadeiros cidadãos conscientes e empoderados na sociedade transcultural. Implantar 
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 A eficácia do planejamento linguístico é difícil de avaliar; é difícil determinar a medida em que foram 
alcançados os objetivos ou a contribuição relativa de diversos fatores  no resultado obtido (tradução 
nossa). 
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uma política de ensino de LE diferenciado nas escolas públicas é uma tentativa de 

aproximar as classes desfavorecidas socioeconomicamente da liberdade almejada. 

Segundo Paulo Freire (1987, p.30), “a ação política junto aos oprimidos tem de ser, no 

fundo, ‘ação cultural’ para a liberdade”, e o ensino de LE é, certamente, uma “ação 

cultural” com esse mesmo objetivo.  

Embora tenhamos examinado importantes questões no decorrer da implantação 

das políticas no CIEP 449 e na E.M. Anísio Teixeira, entendemos que esse 

planejamento linguístico não deixa de ser uma proposta de mudança social (COOPER, 

1997). Lançando um olhar crítico para a história do ensino no Brasil, enxergamos essas 

políticas como uma tentativa de rompimento do muro que separa as classes sociais de 

forma tão desigual. Afinal, “os conhecimentos e habilidades de que as classes 

dominantes mantêm o monopólio são indispensáveis como instrumentos de luta contra 

as desigualdades econômicas e sociais” (SOARES, 1996, p.73). 

Como bem diz o provérbio chinês na epígrafe deste capítulo, é preciso que 

pensemos em políticas linguísticas como uma forma de planejar a sociedade para uma 

transformação em longo prazo, intervindo na forma em que o indivíduo interage na 

sociedade. 

 

Aunque la planificación linguística sirve a las elites y a las contraelites, 

también puede servir a la masa, en particular porque fortalece en el individuo 

el sentido de la dignidad, de la autoestima, de la integración social y, em 

última instancia su condición de miembro de un grupo vinculado al pasado y 

al futuro (COOPER, 1997, p.217)
63

. 

 

É nesse sentido de transformação do indivíduo que acreditamos estar vinculada a 

nossa pesquisa, visto que, “se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p.67). 

  

                                                           
63Embora o planejamento linguístico sirve às elites e contra-elites , ele também pode servir às massas , 
especialmente porque fortalece no indivíduo o senmento de dignidade , de auto-estima , de integração 
social e , em última instância, sua condição como um membro de um grupo vinculado ao passado e ao 
futuro (tradução nossa). 
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ANEXO A 

  

Entrevista com a coordenadora de língua francesa da Fundação Municipal de Educação 

de Niterói. 

 

 

Como funciona o projeto de ensino de língua estrangeira nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental na FME?  

A gente busca trabalhar mais com a ludicidade, é tipo uma sensibilização. Esse fator é 

de grande relevância, quando a gente considera que o publico alvo se constituiu de 

alunos na faixa etária dos 6 aos 12 anos de idade e que a grande maioria dessas crianças 

ainda não esta alfabetizada, ou esta em fase de desenvolvimento da alfabetização. E 

ainda é uma disciplina que faz parte da grade escolar da escola. Eles têm 2 tempos de 

45min por semana.  

 

De onde surgiu a ideia do projeto? 

No congresso brasileiro de professores de francês que aconteceu aqui em Niterói, o ex-

secretário de educação de Niterói, Professor Waldeck Carneiro, que hoje é deputado 

estadual, prometeu que faria essa implantação da língua francesa. Ele até disse, na 

época, que seria uma forma de possibilitar o acesso a uma diversidade de bens culturais 

às crianças de Niterói, da rede pública, que não teriam o acesso, não teriam essa 

oportunidade fora da escola. Então foi uma ideia muito dele. 

 

De que forma se deu a implantação desse projeto?  

Ele se deu por meio de contratos e analise de currículos. Então todos os professores são 

contratados, até mesmo eu. Eles tiveram o seu currículo analisado antes da entrada. [...] 

os professores entraram e a pratica ocorreu ao mesmo tempo em que se faziam as 

diversas formações. Eles entraram e fomos já fazendo formações em cima de formações 

alem da escolha do livro. Formações sem cima de formações pra que eles também 

estivessem ao mesmo tempo aplicando isso em sala de aula. Foi algo que se deu 

concomitantemente.  

 

Quais são as instituições parceiras e de que forma elas atuam? 
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Bom, os parceiros do projeto geralmente são a UFF,particularmente o IL, a APFRJ, o 

SCAC do Consulado da França do Rio e a AF Niteroi. Então eles ajudam muito na hora 

de trazer formadores e também trazendo visitas interessantes pra dentro das escolas, 

como, no caso já teve uma ilustradora francesa que foi na escola Roberto Silveira.  

Além disso, a participação nos concursos que vão para fora [das escolas], isso 

possibilita a interação com alunos de outras escolas, algumas delas bilíngues, como o 

Lycée Molière. 

  

Como foi a escolha pelas escolas participantes? 

Foi enviado um documento para todas as escolas municipais de Niterói e elas tiveram  

que escolher entre três línguas: o francês, o espanhol ou inglês. Então algumas ficaram 

com francês, espanhol ou inglês, e isso se deu dentro da escola. 

 

Como foi a recepção do projeto pelas comunidades escolares afetadas? 

Como 2014 foi um ano de implementação, de experimentação, os professores foram 

tendo as formações concomitantemente. A implantação é sempre algo mais difícil, pois 

precisa da adaptação tanto por parte da escola, quanto por parte dos alunos, que só 

tinham aquele professor efetivo dentro de sala de aula e eles passaram a ter outros 

professores, como EF, Artes e agora de língua estrangeira. Então foi toda uma 

adaptação por , parte dos alunos, da escola, da direção, dos profissionais envolvidos e 

também dos professores de francês, que estavam ali em uma nova realidade para eles. 

Depois que passou esse ano, essa implantação, a gente vê que o projeto está de vento em 

popa.  

 

De que forma se deu a seleção dos professores de LE? 

Houve a elaboração de um edital após a abertura de um concurso publico especifico 

para o contrato de professores de língua francesa dispostos a trabalhar na rede publica 

de Niterói. Logo depois a analise do currículo, então eles já entraram em sala de aula, 

com formações concomitantes. 

 

Houve algum tipo de formação docente específica para o projeto? Se sim, qual/quais? 

Houve muitas, muitas mesmo, Foram várias, com profissionais de diferentes campos, 

desde o domínio pedagógico, como a ludicidade em sala de aula, planejamento de aula 

de francês língua estrangeira precoce, domínio de turma, etc. Até o psicológico, no caso, 
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como lidar com alunos agressivos, com a violência em sala de aula, visto que muitos 

dos alunos estão dentro de comunidades, então eles enfrentam uma violência fora da 

escola que acabam levando também para a sala de aula. Também tivemos palestras e 

conferências em tendo em vista, que muitos estariam excedendo a carga horária dos 

profissionais de língua estrangeira e dada a impossibilidade da remuneração de horas 

extras para professores contratados, a gente solicitava a liberação deles durante algumas 

quarta feiras do planejamento coletivo, porque eles têm um horário pra isso. Isso com o 

intuito de garantir a computação das horas dedicadas à formação em serviço. 

 

Qual a carga horária de LE semanal nessas escolas? 

Dois tempos de 45minutos semanais. 

 

Quais foram os principais obstáculos encontrados ao longo da implantação do 

projeto? 

Vou falar os que mais me marcaram. A falta de formação dos profissionais. Na época, 

eles não sabiam como proceder com crianças, e isso a gente vê que é isso daí vem 

também de uma formação que receberam da própria universidade, porque a 

universidade prevê o que a LDB diz, né: ensino de língua a partir do quinto ano de 

escolaridade, ou seja, quando a criança já tem uns doze, treze anos, então ele já e um 

menino adolescente, mas pra lidar com crianças de seis a doze anos, que está ainda 

naquela fase bem infantil, eles não sabiam [lidar], porque não foi previsto e nem a LDB 

prevê. Então isso ai foi algo novo, uma implantação nova, que exigia uma constante 

formação desses profissionais e ainda exige. Porque a formação precisa ser continua, 

com reciclagem.  

E também a reclamação dos gestores, justamente sobre o domínio de classe, visto que 

eles não sabiam proceder com crianças, eles tinham problemas com o domínio da 

classe. Muitas crianças dentro sala de aula, porque eles estavam acostumados com uma 

realidade muita vezes de adultos, de Aliança Francesa, poucos davam aulas na rede 

publica. 

Alem disso, a rotatividade de profissionais. Eu digo isso porque eles não são efetivos. 

Muitos deles entravam, faziam a formação e ai surgia um outro emprego, surgia alguma 

outra coisa e ai eles saíam , lógico, pra algo efetivo ou saiam pra outra proposta de 

emprego. Agora parou, mas essa rotatividade que teve no começo foi bastante difícil 

porque eles iam sendo formados e saiam, recebiam as formações e trocavam. Ai foi um 
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pouco difícil, ate para a criança mesmo, ver essa rotatividade: entrou um professor, aí 

eles se acostumam com o professor – eles são crianças, 6 anos, 7 anos -  e o professor 

sai e entra outro. 

Alem disso, a violência que muitas crianças trazem pra sala de aula. Como eu disse, 

muitas delas vivem realidades completamente diferentes das nossas. E o professor ter 

que saber lidar com isso, o professor que também não está acostumado, é um pouco 

difícil.    

A questão dos livros também. Visto que a LDB não prevê, não há livros didáticos que 

possa ser usado nesse ensino voltado para crianças do Brasil e pra rede publica e para 

essa idade. Então acaba que nenhum livro, sinceramente, que olhei... todos eles 

precisavam de adaptação para entrar na sala de aula. Mas infelizmente nós temos que 

trabalhar com o que temos, então os professores junto com a equipe pedagógica tem o 

livro, mas a gente vai ajudando nessa parte da adaptação, fornecendo materiais.  

 

Na sua opinião, o projeto oferece as condições necessárias para o aprendizado de 

LE? (infra-estrutura, capacitação docente, etc?) 

O objetivo não é o aprendizado completo de uma língua estrangeira, o que queremos na 

fundação de educação é possibilitar o contato com o outro, com o novo, através da 

língua estrangeira, para crianças que, fora do muro da escola eles não teriam essa 

oportunidade de estar vendo uma outra cultura, um outro olhar, alem disso, a gente tem 

que levar em consideração que a implementação da disciplina de língua francesa esta 

ocorrendo nas matrizes curriculares dos primeiros e segundos ciclos, ou seja nos anos 

iniciais do currículo escolar de crianças de 6 a 12 anos de idade, ainda não alfabetizadas 

e em fase de desenvolvimento da alfabetização. É algo muito novo, muito. E o que eu 

venho a pautar também e que realmente se faz mister a aquisição de materiais didáticos 

que auxiliem o trabalho docente e permitam o desenvolvimento de praticas pedagógicas 

diversificadas e consistentes, considerando esse enfoque na oralidade, indicado ao 

ensino de língua estrangeira para crianças ainda não alfabetizadas ou em fase de 

desenvolvimento da alfabetização é algo muito novo, não só aqui, mas lá fora também.  

Fora isso, nós enfrentamos problemas que toda rede publica enfrenta: que é a carência 

dos alunos. Muitos deles só comem o que esta ali dentro da escola, uma vez ao dia. 

Então a gente tem essa carência dos alunos, tem a questão da violência, também, em 

alguma dessas escolas.  
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Tem a questão de materiais adequados à rede publica de ensino. A gente faz o nosso 

melhor, e tem questão de rede público; Às vezes a escola falta alguma coisa, em outras 

tem. Então é uma questão que acontece em toda rede publica.  

Fora isso, na minha opinião, eu acredito que o  projeto está oferecendo condições  para 

vir o novo para a escola, para vir o novo para essas crianças.  Eu acho que muito mais 

importante é a gente estar trazendo isso para as crianças: uma inovação. Elas estarem 

lidando com uma outra cultura e estarem vendo um outro olhar.  Que a aquilo que ela 

vive, não é só aquele mundo que existe. Existe o além. Eu acho que isso é o mais bonito 

desse projeto e acho que para isso o projeto oferece condições: para essas crianças que 

nunca viram outra coisa.   

 

Quais são os primeiros efeitos surtidos?  

Na minha concepção, está dando certo e tem tudo para dar certo, apesar dos obstáculos 

que uma implantação de política linguística impõe. Está dando certo nesse sentido de 

estar levando um olhar, algo novo para essas crianças.  
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ANEXO B 

 

Entrevista com o professor de língua francesa da Escola Municipal Anísio Teixeira. 

 

Como o senhor ficou sabendo do projeto? 

Fiquei sabendo através de amigos e das redes sociais. 

 

De que forma foi feita a seleção para trabalhar nesse projeto? 

Essa seleção foi feita a partir da análise de currículo dos candidatos. 

 

 O senhor já havia tido a experiência de lecionar para crianças do primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental? 

Ainda não. Foi minha primeira experiência com crianças, mas participamos de 

formações. As formações aconteceram concomitantes com o nosso início de 

experiência. Isso obviamente não foi fácil, mas, de qualquer forma, a gente conseguiu se 

adaptar. Aqui o que ajuda hoje é essa redução do efetivo são quinze alunos em sala, 

então é mais fácil trabalhar. Eu acho que ainda não tenho o domínio completo dos 

alunos, acho que ainda não estou preparado, ainda falta um caminho aí.  

 

O senhor acha que isso se aprende na prática ou é necessária uma formação mais 

formal? 

Eu sinto falta da formação acadêmica. Eu preciso dos textos teóricos para confirmar. O 

interessante é que agora os textos vão confirmar a minha vivência e não o contrário. 

Então a gente sente falta dos textos teóricos sim. A vida acadêmica faz falta agora para 

a gente, para poder desenvolver esse projeto que a gente já faz. Acho que essa troca é 

importante pra gente, essa troca da informação da teoria com a prática. 

Qual é o objetivo deste projeto? Isto foi pautado a vocês no momento da admissão?  

Não. Até a coordenadora de francês, que hoje luta muito para a permanência do francês, 

ela é inexperiente. Nós todos não sabíamos onde estávamos pisando. Ninguém sabia de 

nada: que tipo de metodologia ia ser usada, como é que a criança da comunidade chega 

na sala de aula. A gente se deu conta de quem eles vêm sem lápis, sem caderno. 

Ninguém tinha experiência. Então, foi uma luta grande e hoje a escola é uma referência. 

Nós temos histórias aqui fantásticas, de crianças que moram na rua e foram acolhidos 

pela escola. De crianças que chegaram aqui analfabetas e em três meses começaram a 
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ler, participaram de concurso de produção de texto. Trabalhar com criança é voltar a ser 

humano, é sentir a importância da educação na sociedade. Então, o profissional que tem 

a oportunidade de trabalhar aqui, ele consegue resistir a todas as dificuldades, ele volta a 

ser muito mais humano. 

 

Como funciona a prática pedagógica de vocês em sala de aula? 

A gente trabalha muito com música, dança, sensibilizando para a cultura da francofonia 

mesmo. E a parte lúdica, a gente conseguiu dar conta daquilo que a neurolinguística 

fala, de associar os movimentos à música e ao ensino. Nós conseguimos fazer isso aí: 

associar, por exemplo, os pontos gramaticais inseridos em uma música. Isso deu muito 

certo. 

 

Há um planejamento das aulas em comum com as atividades da escola? Há projetos 

integrados a outras disciplinas? 

Tem uma reunião pedagógica que funciona às quartas-feiras, com a gestão e os outros 

professores da escola. Mas eu tenho percebido que o francês fica um pouco de lado. O 

objetivo é de integrar as disciplinas, mas isso já se perdeu um pouco. Temos projetos 

transdisciplinares, mas agora no final do ano eu confesso que não temos conseguido 

fazer muitos. 

 

O senhor já participou de alguma formação específica para o ensino precoce de 

língua estrangeira? 

Sim, tivemos muitas formações, mas muitas não foram adequadas. Eram muito teóricas 

e com pessoas que não tinham vivência em sala de aula. As formações foram as 

seguintes: 

-Ato de Lançamento do ensino de francês na Fundação Municipal de Educacão; 

-I Formação de professores de francês para 1º e 2º ciclo: FLE para público infantil; 

- Palestra: Refletindo sobre a prática pedagógica cotidiana: caminhos para o ensino de 

Língua Estrangeira; 

-Francês para os anos iniciais: FLE e as práticas pedagógicas;  

-Roda de conversa: O papel do professor diante dos episódios de violências e 

indisciplina dos alunos: estratégias de prevenção e enfrentamento; 

-Formação sobre modalidades organizativas do trabalho pedagógico no 1º e no 2º 

ciclos; 
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-Palestra Technique de cours et expression théâtrale, no auditório Darcy Ribeiro; 

-1º Etapa de elaboração do Referencial Curricular para o ensino de língua francesa nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; 

-Enseigner le français langue étrangère aux enfants de l’école primaire, com Hugues 

Deniso; 

-Saúde emocional do educador e outras; 

-FLE precoce et Boite à Outils de l’enseignement precoce. 

 

 Qual é a sua carga horária de trabalho semanal? 

O contrato é de são dezesseis horas semanais, sendo quartorze em sala e duas horas de 

planejamento e ainda temos uma reunião pedagógica às quartas-feiras.  

Quais foram os principais obstáculos encontrados ao longo da sua participação no 

projeto? 

São muitos obstáculos. O número excessivo de crianças em sala, a falta de material 

didático adequado, a carência de formação adequada na universidade a falta de recursos 

pedagógicos básicos para o ensino do FLE e, principalmente, o péssimo comportamento 

das crianças, que são violentas. 

 

Como é essa questão da violência na escola? Isso afeta no desempenho dos alunos?  

Afeta porque é uma influência, uma referência negativa em sala de aula. Infelizmente 

nós temos alguns alunos com o comportamento muito agressivo. A psicóloga cuida, 

mas em algumas outras situações a psicóloga não consegue interferir. Mas nós tivemos 

muitos casos de violência que atrapalharam a escola e a escola se viu numa situação 

muito delicada. Nós ainda temos muitos alunos agressivos, principalmente de 

comunidade e o comportamento deles obviamente reflete o que eles veem em casa. A 

gente tem alunos filhos de presidiários, de pais encarcerados, alunos que sofrem 

violência, assédio sexual em casa e chega aqui e reflete na violência contra o amigo, 

contra o professor. Então, isso infelizmente é uma realidade de todas as escolas do 

município e também do estado. Eles vêm do morro do Palácio, do Estado e de outras 

comunidades do entorno. Então essa escola aqui tem alunos de diversas comunidades. A 

escola não está dentro de uma comunidade, mas tem alunos de diversas comunidades. 

 

Quais foram os resultados colhidos ao longo desse projeto? Foram positivos? 



99 
 

A gente precisa, de fato, desenvolver muita coisa ainda, eu acho, sinceramente, que 

ainda posso fazer mais por eles, mas o que eu consegui fazer já é muito importante pra 

eles. Para o futuro deles. O projeto tem funcionado por isto: eles já reconhecem o 

aspecto cultural dos países francófonos, é um aporte cultural, além da língua. Nesse 

aspecto eu acho que tem sido positivo sim.  
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ANEXO C 

 

Entrevista com as coordenadoras de língua francesa do CIEP 449 Leonel de Moura 

Brizola Brasil-França. 

 

 

Os docentes do CIEP 449 passam ou passaram por algum tipo de formação específica 

para o ensino bilíngue?  

Sim. Antes da inauguração do estabelecimento de ensino bilíngue, a equipe de francês e 

DNL (biologia) passaram por estágios iniciais e, ao longo dos últimos meses, também 

houve formações continuadas sobre a mesma temática, além de diversos cursos do 

ensino de FLE.  

 

Se sim, que tipo de formação foram essas, quantas e através de que órgãos ou 

instituições elas ocorreram? 

Enseigner le français, enseigner en français dans les filières bilingues, enseignement 

secondaire, CLA Besançon, 1er -11 juillet 2013 (Título, local e data do primeiro grande 

curso de formação inicial sobre bilinguismo) 

 

L’enseignement bilingue en question… Stage de formation à l’enseignement bilingue, 

RIO de Janeiro , septembre 2013 (Título, local e data do segundo estágio sobre 

bilinguismo) 

 

Observação das práticas pedagógicas, CIEP 449, 11 -15 août 2014 (Título, local e data 

do último encontro com Arnaud Joanny, especialista em Ensino Bilíngue) 

 

Formation continue pour les professeurs de FLE, CIEP 449, 27 février – 3 juillet 2015.  

 

Como coordenadora da sessão bilíngue do CIEP 449, como você avalia a formação 

dos professores que atuam nas disciplinas de língua francesa e nas chamadas DNLs? 

Os professores que estão desde o início do projeto estão mais bem preparados, por 

terem tido formações a respeito do ensino bilíngue e das DNLs. Entretanto, tanto os 

professores antigos, quanto os novos passaram por formações continuadas no primeiro 

semestre de 2015, sendo eles de francês e de DNL.  
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Na sua opinião, qual deve ser o perfil do professor que atua em uma sessão bilíngue? 

De que forma a formação docente específica pode melhor capacitar esses 

profissionais?  

 

Professor dinâmico e que goste de desafios, pois nem sempre é evidente a integração 

entre a língua francesa e a DNL. O professor precisa ser flexível e estar disposto a 

trocas a todo momento com professores de outras disciplinas.  Saber trabalhar em 

equipe também é um fator fundamental. A formação docente pode melhor capacitar os 

professores oferecendo mais cursos práticos e que envolvam a interdisciplinaridade e o 

planejamento, o que não é uma prática comum no corpo docente atual. 
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ANEXO D 
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