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RESUMO 

 

Recentemente, significativas decisões políticas afetaram a Educação Básica no Brasil e a 

elaboração de um documento normativo curricular para todo o território nacional – a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) – em 2017 foi a principal delas. Houve também 

alterações na LDB 9.394/96 cujo objetivo principal foi a reforma do Ensino Médio e o 

estabelecimento da língua inglesa como língua adicional obrigatória. Discutir tais ações 

políticas e participar desses debates, além de ser um direito democrático, é um ato 

glotopolítico. O modo como a língua inglesa vem sendo usada no contexto global 

multicultural como „língua franca‟ há muito vem sendo discutido e afeta diretamente o ensino. 

O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise conceitual das categorias ideológicas de „língua 

franca‟, „língua e cultura‟ e de „norma e variação linguística‟, sob a perspectiva 

glotopolítica, apresentadas no documento normativo Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) do Ensino Fundamental, do componente curricular língua inglesa, e entender de que 

forma elas são concebidas pelo documento. Como aporte teórico, utilizamos a perspectiva 

glotopolítica (GUESPIN & MARCELLESI, 1986), que aborda as Políticas Linguísticas de 

forma crítica nas práticas sociais, e o conceito de ideologias linguísticas (WOOLARD, 2007, 

2012; DEL VALLE, 2007).  Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo e documental, uma 

vez faz uma revisão teórica dos conceitos linguístico-ideológicos ao analisa-los num 

documento oficial, normativo e norteador dos currículos da Educação Básica brasileira. Os 

resultados indicaram que a perspectiva de ensino de inglês como „língua franca‟ é a escolhida 

para o Ensino Fundamental sob uma abordagem comunicativa intercultural. Por outro lado, os 

conhecimentos linguísticos propostos apresentam indícios de uma visão estrutural de língua 

para o currículo e não condizem com a proposta multicultural.  Esta pesquisa se insere nas 

áreas de Sociolinguística e de Linguística Aplicada, da linha de pesquisa „História, política e 

contato linguístico‟. 

 

PALAVRAS-CHAVE: língua inglesa, políticas linguísticas, glotopolítica BNCC-EF 
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ABSTRACT 

 

Significant political decisions have recently affected Basic Education in Brazil. One of them 

was the publishing of the new curricular standards known as BNCC - Base Nacional Comum 

Curricular in 2017, which regulates High Schools curriculum. There were also changes in the 

National  Education  Law ( LDB 9.394/96) with the announcement of a new reform of Ensino 

Médio and the establishment of English as the mandatory additional language option in all 

Brazilian schools. Discussing such political actions and participating in these debates, besides 

being a democratic right, is a glotopolitical act. The way in which the English language has 

been addressed in the global multicultural context as 'lingua franca' has long been discussed 

and directly affects teaching. The objective of this research is to make a conceptual analysis 

of the ideological categories of „lingua franca‟, „language and culture‟ and „norm and 

linguistic variation‟ presented in the normative document from a glotopolitcs perspective. As 

a theoretical contribution, we use the Glotopolitics perspective (GUESPIN & MARCELLESI, 

1986), which approaches Linguistic Policies critically in social practices, and the concept of 

linguistic ideologies (WOOLARD, 2007, 2012; DEL VALLE, 2007).  This is a qualitative 

and documentary research, because it provides a theoretical review of the linguistic-

ideological concepts when analyzing them in an official, normative and guiding document of 

the Brazilian Basic Education curricula. The results indicated that teaching English as 'lingua 

franca' is the perspective adopted for Basic Education under an intercultural communicative 

approach. On the other hand, the linguistic knowledge proposal for the curriculum shows 

evidence of a structural language view and does not match such multicultural approach. This 

research is inserted in the areas of Sociolinguistics and Applied Linguistics, in the line of 

research 'History, politics and linguistic contact'. 

 

 

KEY-WORDS: English language; linguistic policies, glotopolitcs, BNCC-EF 
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1 INTRODUÇÃO 

 

              Discutir política faz parte da essência do ser humano como ser social e o „fazer 

política‟ não se restringe exclusivamente às ações reguladoras e normativas do Estado.  Muito 

pelo contrário, em uma sociedade democrática, todos os cidadãos podem e devem agir 

politicamente ao debater questões de seus interesses uma vez que nem sempre o Estado, em 

seu poder normativo, atende satisfatoriamente a essas necessidades.  

              Na área de Educação, o núcleo formador do cidadão, o debate crítico tanto no meio 

acadêmico quanto na comunidade escolar sobre decisões normativas que afetam as práticas 

pedagógicas tornou-se ainda mais necessário e urgente no momento presente. 

              Desde a instituição do Plano Nacional de Educação (PNE) em 2014, a Educação 

Básica tem passado por um processo de reformulação que resultou em duas ações do governo 

que afetaram diretamente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96: a Reforma do 

Ensino Médio sancionada em 16 de fevereiro de 2017 e a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para a Educação Básica homologada em 20 de dezembro de 2017 pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Ações normativas desta magnitude, no que diz respeito ao 

ensino de línguas estrangeiras, devem ser amplamente discutidas pela Linguística Aplicada 

por tratar-se de ações intervencionistas que envolvem interesses sociais e políticos. Uma das 

principais mudanças dessas ações foi a determinação do inglês como língua obrigatória para a 

Educação Básica em todo território nacional. Tal medida é justificada pelo seu uso global 

como língua franca como instrumento de comunicação intercultural entre povos de diferentes 

línguas.  

              O inglês atualmente é usado em mais de 100 países com algum status político ou 

social (McARTHUR,1998, 2004; SCHNEIDER, 2011; p.58) e, em números de falantes, há 

uma estimativa de um bilhão e quatrocentas mil em todo o mundo (CRYSTAL, 2003). É 

inegável o alcance da língua inglesa ao observarmos as cifras mundiais de falantes sendo, 

portanto, justificada a escolha em mantê-la no currículo escolar, muito embora saibamos que 

nunca deixou de fazer parte dele.  Inúmeros fatores desencadearam o aumento do uso da 

língua inglesa, dentre eles a globalização e o uso das tecnologias que viabilizaram a 

comunicação instantânea entre pessoas de diversos lugares do mundo. 

              Este cenário contemporâneo “superdiverso” (BLOMMAERT & RAMPTON, 2011) e 

de “comportamentos líquidos” (BAUMAN, 2001), no qual “múltiplas identidades” (HALL, 

1996) interagem de forma “transcultural” (WELSCH, 1999), nos estimula a refletir sobre 
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como determinadas “ideologias linguísticas” (WOOLARD, 2012; DEL VALLE; 2007) se 

articulam nas práticas sociais.  

              O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise conceitual das categorias ideológicas 

de „língua franca‟, „língua e cultura‟ e de „norma e variação linguística‟, sob a perspectiva 

glotopolítica, apresentados no documento normativo Base Nacional Comum Curricular para o 

Ensino Fundamental Anos Finais (BNCC-EF) do componente curricular língua inglesa, no 

sentido de: refletir sobre o documento normativo como um fato glotopolítico, analisar como 

os termos prefixados de cultura do mundo globalizado são postulados no eixo „Dimensão 

intercultural‟, analisar como as múltiplas terminologias da língua inglesa no mundo 

globalizado afetam a escolha de que língua inglesa ensinar no Ensino Fundamental Anos 

Finais das escolas brasileiras. O corpus escolhido para análise é o texto introdutório do 

documento (Subseção 4.1.4, p. 239-240) no qual, encontram-se os eixos organizadores de 

„Dimensão intercultural‟ e „Conhecimentos linguísticos‟ (p. 243).  

              Perguntas tais como „o que entendemos por língua inglesa no mundo global‟?, ‟qual 

inglês ensinar na escola?‟ ‟ ou „como a cultura é veiculada em uma língua falada por tantos 

povos culturalmente diferentes?‟ fazem parte dos questionamentos desta pesquisa.  

              Como aporte teórico, utilizaremos a perspectiva glotopolítica em Guespin & 

Marcellesi (1986) – que entendem as Políticas Linguísticas (COOPER, 2000; CALVET, 

2007) de forma crítica dentro das práticas sociais –, conceitos revisados recentemente por 

LAGARES (2018). Para Lagares (2018; p. 212), abordar o conceito de ideologia linguística 

sob a ótica da glotopolítica é fundamental, uma vez que a abordagem crítica sobre a relação 

das línguas e seus falantes, em suas práticas sociais, envolve controvérsias e provoca debates.  

              A escolha do tema tem relação com o caminho que tenho percorrido ao longo de 

minha trajetória acadêmica na UFF-Universidade Federal Fluminense.  Na especialização em 

Linguística Aplicada do Ensino da Língua Inglesa como L2 em 2013, escolhi falar sobre um 

dos aspectos ideológicos que cercam o ensino de língua inglesa: a veiculação da cultura 

dominante; e minha motivação veio da prática. Naquela época, trabalhava em um curso de 

idiomas situado em uma universidade pública renomada no Rio de Janeiro e percebia algumas 

dificuldades dos alunos com o livro didático, exigindo de mim mais empenho e adaptações. O 

desafio era lidar com a quantidade de elementos da cultura dominante apresentados no livro. 

Esta pesquisa intitulou-se “An EFL textbook in the globalized world: a cultural product or an 

intercultural tool ”(2016) e nela verifico a dosagem de elementos da cultura hegemônica 

presentes naquele material. Ao final das análises, cheguei à conclusão que a chamada 
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abordagem “intercultural” proposta pelos autores era, na verdade, uma abordagem 

„informativa‟ da cultura, com forte presença da cultura dominante. Para esta pesquisa, além de 

agregar o conhecimento adquirido sobre cultura, articulo-o com o conceito de „língua fraca‟ e 

de norma linguística, formado uma tríade de base ideológica. 

              Optei por analisar a BNCC-EF motivada pelo próprio contexto em que estamos 

vivendo atualmente na Educação brasileira. Mudanças políticas obscuras nos últimos três 

anos que afetaram diretamente à Educação e sua legislação e que culminaram na elaboração 

desse documento normativo definido pela LDB 9.394/1996 como norteador dos currículos e 

das propostas pedagógicas para todas as escolas brasileiras. Ao ser prevista pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE) em 25 de junho de 2014, iniciava-se um longo processo de 

discussões públicas entre profissionais da educação por todo o Brasil, com muita polêmica e 

embates. Este fato, por si, já justifica a sua escolha.   

              Atualmente os estudos sobre política e planificação linguística se inserem na área de 

Sociolinguística e de Linguística Aplicada cujos interesses tanto podem englobar o modo 

como se inscrevem os conflitos sociais e políticos nas práticas linguísticas, quanto as 

determinações políticas que estabelecem que língua(s) estrangeira(s) deve(m) ser ensinada(s) 

na educação básica ou quais papéis desempenham no currículo escolar e na educação cidadã, 

que modelo de língua deve estar orientado o ensino, dentre outros (LAGARES E SAVEDRA, 

2012, p. 19).  

               Rajagopalan (2003; p.112) fala sobre a postura a ser tomada pelos pesquisadores em 

LA que atuam na educação quando se deparam com as teorias linguísticas: “questionar a 

própria validade da teorização feita in vitro e da sua aplicação automática no mundo da 

prática”. A citação acima condiz com o contexto de minha pesquisa e com a própria proposta 

da glotopolítica, ao discutir criticamente um documento normativo para a Educação e levantar 

questões relevantes que possam repercutir no trabalho do professor. Não acredito na 

neutralidade do educador e busco na vasta bibliografia e pesquisas a reflexão crítica acerca do 

meu papel como professora de língua inglesa, para que possa levar aos meus alunos - os 

maiores beneficiários nessa jornada - uma educação de língua inglesa alinhada as suas 

realidades. E, certamente, isso é de grande valor para a LA. Esta pesquisa enquadra-se na 

linha de pesquisa “História, política e contato linguístico”. 
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2 A EXPANSÃO DA LÍNGUA INGLESA NA CONTEMPORANEIDADE: 

PRINCIPAIS ASPECTOS E REFLEXOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA   

 

              O inglês é uma língua familiar para muitos falantes ao redor do mundo e aprendê-la 

torna-se vantajoso em vários sentidos: gera confiança para quem quer viajar para um país 

estrangeiro, facilita o acesso ao universo dos “games”, robótica e tecnologia, às produções 

científicas, além de ser a língua dos negócios e das relações diplomáticas. De fato, a língua 

inglesa alcançou o mundo e tornou-se quase uma obrigação falar inglês. Tal notoriedade não 

ocorreu por acaso e está diretamente relacionada ao desenvolvimento industrial e a expansão 

colonialista inglesa no século XVIII e, posteriormente, ao desenvolvimento econômico norte-

americano no pós-guerra.  

              Atualmente, a língua inglesa tornou-se a língua padrão da nova ordem mundial e a 

aceitação dessa condição “muito frequentemente implica a aceitação da ordem global e 

política que o idioma serve [...]” (BENSON, 1997 apud SIQUEIRA, 2011; p.334), ou seja, há 

uma economia globalizada que necessita de uma língua de uso comum para intermediar suas 

relações e que, por sua vez, a língua também é alimentada por esse modus-operandi.  

              Lagares (2018) aponta que a expansão do ensino de línguas adicionais é uma política 

que gera a 

consolidação de um mercado de grande peso econômico e que abre as portas, 

por meio de falantes mais ou menos bilíngues, ao consumo das mais diversas 

áreas: turismo, produtos culturais (cinema, literatura, música..), produtos 

gastronômicos, roupa etc.(LAGARES, 2018; p.107). 

 

              O mercado do ensino de língua inglesa movimenta milhões e cria programas com o 

objetivo de promover o ensino desta língua em todo o mundo ao investir em 

 

milhares de cursos e programas de diversos níveis e especificidades, 

empregando centenas de milhares de profissionais em todo o mundo em 

áreas distintas como ensino, pesquisa, educação de professores, exames de 

proficiência, criação e comercialização de materiais instrucionais, dentre 

outras, envolvendo escolas, centros de línguas, universidades, empresas de 

internet (SIQUEIRA, 2008). 

 

              Estados Unidos e Inglaterra compartilham deste rentável mercado ao divulgar suas 

variedades de prestígio ao redor do mundo. No início dos anos 80 e 90, a Inglaterra começou 

a investir pesado no ensino de língua inglesa através das editoras Oxford e Cambridge 

University Press em materiais didáticos para o ensino de língua inglesa como língua 
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adicional. Os Estados Unidos, por sua vez, concentraram seus investimentos em propagar a 

sua cultura através da música, cinema e em grandes redes de alimentação. Com o pós-guerra e 

o início da Guerra Fria, o interesse pela variedade americana expandiu-se, inclusive no Brasil. 

Mesmo havendo atualmente um conhecimento maior sobre outras variedades de língua 

inglesa, ainda percebo em meus alunos uma preferência por uma ou outra dessas variedades.  

              A discussão sobre o fenômeno de expansão da língua inglesa no mundo começou na 

década de 80. O linguista indiano Barj Kachru
1
 (1985) percebeu que a língua inglesa não 

estava sendo falada somente por falantes dos países do círculo interno – falantes como L1- , 

especialmente após a expansão colonial inglesa. O contato do inglês com as variantes locais 

nas colônias fez surgir novas formas de falar a língua e tais variedades foram chamadas pelo 

linguista de „World Englishes‟ (ingleses mundiais). Segundo Bolton (2004, p. 367 apud 

JENKINS, 2006; p.157) a expressão também é usada como termo guarda-chuva que engloba 

todas as variedades de língua inglesa usadas no mundo que inclui as expressões „world 

English / „inglês mundial‟, „international English (es)‟ / „inglês (eses) internacional (ais‟) e 

„global English (es)‟ / inglês(es) global (ais). 

              Em contrapartida, Rajagopalan (2004) não acredita que existam diversos „world 

englishes‟ / „ingleses mundiais‟ e sim, um único „world English‟ / „inglês mundial‟ falado por 

toda uma comunidade global que não pode ser confundida com a língua que se fala nos 

Estados Unidos, no Reino Unido ou na Austrália, por exemplo. Para o autor, o „world 

English‟ é a língua falada em “balcões de check-in, corredores e salas de embarque dos 

aeroportos mais movimentados do mundo durante encontros de negócios multinacionais, 

jogos olímpicos ou copas do mundo, feiras internacionais de comércio e conferências 

acadêmicas” (RAJAGOPALAN, 2004; p. 112). Tal perspectiva afasta o usuário da língua 

inglesa do falante-nativo hegemônico uma vez que o inglês não pertence a ninguém e, sim a 

uma comunidade internacional que faz uso dele, sem vínculo cultural com a cultura anglo-

saxã (RAJAGOPALAN, 2005; p. 151). Tal aspecto é considerado positivo pelo linguista, pois 

acredita que desta forma haveria um “espaço de contestação, de reivindicação dos direitos da 

periferia, de subversão e não de submissão”.    

                                                 

1
 Os três Círculos Concêntricos de Kachru (1985): o círculo interno („inner circle‟) que corresponde às bases 

sociolinguísticas históricas da língua inglesa como primeira língua e que inclui a Inglaterra, os Estados Unidos, 

Austrália, Canadá e Nova Zelândia. O círculo externo („outer circle‟) composto pelas colônias americanas e 

inglesas tais como a Índia, Nigéria, Filipinas, Singapura e o círculo em expansão („expansion circle‟) que 

corresponde às áreas nas quais o inglês é usado como língua de comunicação internacional tais como na Europa, 

Oriente Médio, China, Japão, Korea, 
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              Outras nomenclaturas mais pontuais são a de Crystal (2003), „inglês global‟ – 

quando oficializado como segunda língua e passa a fazer parte do currículo escolar - e de 

„inglês internacional‟ baseado na metodologia sociocultural de ensino chamada „Inglês como 

língua internacional‟(ILI) desenvolvida por Smith (1976). Uma língua é considerada 

„internacional‟ quando é “falada por indivíduos de diferentes nações com o objetivo de se 

comunicar uns com os outros” (SMITH,1976 apud SIQUEIRA, 2011; p.341). Já McArthur 

(2004, p.9) relaciona o termo à aquisição do inglês como garantia de um futuro melhor do que 

propriamente uma língua de uso comum. O termo „inglês internacional‟ pode também 

remeter ao terceiro termo amplamente usado na literatura, o de „inglês como língua franca‟, 

(JENKINS, 2000, 2006 2007; SEIDLHOFER, 2003, 2004, 2005) cuja perspectiva é a língua 

inglesa sendo usada como” língua de contato em situações linguístico-culturais cujos 

membros em sua maioria são os chamados falantes não-nativos” (JENKINS, 2006; 

p.157/tradução minha)
2
. A linguista, entretanto, aponta que o termo deve ser usado com 

cautela, pois „inglês como língua fraca‟ e „inglês como língua internacional‟ são termos 

equivalentes. 

„inglês internacional‟ é usado como uma forma simplificada de „inglês como 

língua internacional‟ ou ILI, por si só um termo alternativo para „inglês 

como língua franca‟(ILF). Usado equivocadamente desta forma, como 

aponta Seidhofer (2004), acaba por sugerir uma única e distinta variedade 

codificada  chamada “inglês internacional” que, certamente, não é o caso” 

(JENKINS, 2006; p. 160/tradução minha) 3. 

 

              Seidlhofer (2004) observa que o termo „inglês internacional é utilizado para fazer 

referência tanto para o inglês falado em países cuja língua materna que não seja o inglês, 

como o contrário. Além disso, o termo também faz referência ao uso da língua inglesa como 

meio de comunicação internacional perpassando limites das fronteiras nacionais e linguísticas 

apresentando, portanto, sentidos complementares. Para não confundir a palavra 

„internacional‟ no sentido acima relacionado, alguns autores preferem usar o termo „inglês 

como língua franca‟ ao invés do termo „inglês como língua internacional‟ uma vez que o uso 

como „língua franca‟ requer que a língua seja utilizada majoritariamente em situações 

                                                 

2
 “ELF refers to English when it is used as a contact language across linguacultures whose members are in the 

main so-called nonnative speakers“. 

 
3
 “international English is sometimes used as shorthand for English as an international language, or EIL, itself an 

alternative term for ELF. Used in this way, it can be misleading because, as Seidlhofer (2004) points out, “it 

suggests that there is one clearly distinguishable, codified, and unitary variety called International English, which 

is certainly not the case”. 
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envolvendo falantes de diferentes línguas maternas não exclusivamente em interações que 

tenham como interlocutores privilegiados como os falantes que a usam como L1. Entretanto, 

Jenkins (2006) reconhece que há pesquisadores que incluem os falantes como primeira língua 

em episódios de comunicação intercultural e que a geração de dados não fica restrita às 

interações de falantes como L2. Na verdade, de acordo com a linguista, há uma adequação 

dos falantes como primeira língua à fala dos falantes como língua adicional ou segunda língua 

nas interações, visando à compreensão mútua.  

              A necessidade de tantos nomes para qualificar os diferentes usos de uma „única‟ 

língua revela muito sobre ela. E talvez nenhum deles seja capaz de descrever tamanha 

complexidade. Apesar de semelhantes, cada um dos conceitos pode ser interpretado de 

diversas formas já que há particularidades locais e globais a serem consideradas, 

principalmente as questões de diversidade cultural do contexto globalizado 
4
.  

              A língua inglesa pode ser considerada uma língua pluricêntrica porque possui duas 

ou mais variedades standard, usadas em diferentes centros políticos e culturais (KLOSS, 

1959; CLYNE,1992). Somando-se a essas variedades, houve a expansão do número de 

falantes do círculo externo nas últimas décadas que suscitou a apropriação da língua inglesa 

por falantes fora do círculo interno com o surgimento e a nativização de inúmeras variantes 

nacionais (SIQUEIRA, 2008; p.57), ou seja, houve uma apropriação e transformação da 

língua inglesa por falantes como L2. Nesse sentido, concordo com Cardoso (2017, p.52) 

quando diz que   

 

não há donos das línguas, como também não há línguas puras, imaculadas, 

colocadas em um pedestal, impossível de se alcançar. Há sim uma 

                                                 

4
 No contexto de mundo globalizado (BAUMAN, 1999), indivíduos de comportamentos sociais “líquidos” 

(BAUMAN., 2001) iniciaram um processo de “crise de identidade” (HALL, 1996) nos anos 90, tornando-se, ao 

longo do processo, cada vez mais possuidores de múltiplos vínculos culturais ao se transformar em indivíduos 

híbridos (BELL, 1980 apud WELSCH,1999; p.5) e „superdiversos‟ e que, ao interagirem com outras línguas e 

culturas, deixam suas marcas culturais. Este aspecto da diversidade colabora muito para que a língua inglesa 

sofra muitas influências culturais de outros falantes, afastando-se cada vez mais do falante-nativo. 

 

Em uma publicação da revista Diversities Vol. 13, No. 2, 2011 • ISSN 2079-6595 Blommaert  &Rampton( 2011)  

discorrem sobre o termo superdiversidade e o relacionam aos fluxos migratórios da contemporaneidade.  Os 

autores apresentam, inicialmente, o termo ao citar Vertovec (2010) que o define como sendo “o grande aumento 

nas categorias de migrantes, não somente em termos de nacionalidade, etnia, língua e religião mas, também em 

termos de motivação, padrões e itinerários de migração, processos de inserção no mercado de trabalho e 

habitação das sociedades hospedeiras e etc. (VERTOVEV, 2010 apud BLOMMAERT & RAMPTON, 2011/ 

tradução minha).  

“Super-diversity is characterized by a tremendous increase in the categories of migrants, not only in terms of 

nationality, ethnicity, language, and religion, but also in terms of motives, patterns and itineraries of migration, 

processes of insertion into the labour and housing markets of the host societies, and so on”. 
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apropriação de quem as usa. A língua receberá a influência deste novo 

falante e o falante não será mais o mesmo, a partir do contato com esta nova 

língua (CARDOSO, 2017; p.25). 

 

              Já Siqueira (2008; p.57) questiona se estaríamos diante de “uma continuação do 

inglês moderno ou uma nova faceta de um fenômeno linguístico sui generis que, caso se 

consolide como inglês global pode vir a demarcar, como assinala Graddol (2006)
5
, o início do 

fim do inglês como língua estrangeira”. Descrever tais fenômenos e, não exatamente defender 

ou escolher uma nomenclatura específica para a língua, seria o melhor caminho para a 

discussão. 

              Toda língua é um objeto dinâmico, sendo os falantes os agentes genuinamente 

responsáveis por toda a espécie de variação linguística ao interagir com outros falantes, 

fazendo escolhas sobre o quê e como falar. Somam-se a esse comportamento, os aspectos 

políticos, culturais, econômicos, ideológicos e de poder que ditam os comportamentos 

linguísticos.  Lagares (2011) chama a atenção para esses aspectos. 

 “Sem negar que as línguas sejam sistemas complexos que se realizam na 

interação comunicativa, quero chamar a atenção para o fato de que essa 

interação acontece em contextos sociais e históricos determinados, e que os 

processos de construção linguística não são alheios a esses contextos”  

(LAGARES , 2011; p. 175). 

 

              Calvet (1999) compara metaforicamente a relação entre as línguas que compõe o 

universo linguístico mundial ao modo como os planetas se relacionam e para Lagares (2018; 

p.103) “o inglês é, sem dúvida o astro-rei” desta constelação.  O modelo gravitacional de 

Calvet (1999) foi baseado em Swaan (1993). Swaan (1998), baseando-se nestas relações 

„gravitacionais‟, descreve como uma língua adicional pode ser considerada como uma 

imposição no currículo escolar. 

 

“A metáfora da galáxia nada mais é do que a melhor expressão para 

descrever uma estrutura entrelaçada que seja hierárquica ou múltipla. Mas a 

multiplicidade e complexidade da constelação das línguas no mundo não 

revela uma ordem surpreendentemente forte e simples. Em primeira 

instância, essa ordem é o resultado da distribuição demográfica e dos 

padrões de aquisição das línguas estrangeiras. Mas, na maioria das vezes, a 

                                                 

5
  Cardoso (2017; p.25) explica que Gradddol (2006) critica os conceitos de língua estrangeira e de falantes-

nativos porque, inicialmente, o conceito foi criado para valorizar o aprendizado da língua, cultura e sociedade 

dos nativos das línguas estrangeiras. Quanto aos aprendizes, os mesmos eram chamados de forma pejorativa de 

“turistas linguísticos‟ dessas línguas (CARDOSO, 2017;  p. 25). 
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escolha de uma língua estrangeira foi ditada pelas autoridades políticas e, 

geralmente, é imposta pelo currículo escolar “(SWAAN, 1998, p.5/tradução 

minha)
6
 . 

 

              Calvet (1999) utilizou a ótica ecolinguística
7
 para explicar o poder que determinadas 

línguas têm de atrair outras línguas para o seu centro. Sob a perspectiva mundial, o inglês é 

considerado uma língua hipercentral, ou seja, a „força gravitacional‟ que ele exerce sobre 

outras línguas faladas no mundo, chamadas de „periféricas‟, é enorme. Tal „força‟ acaba por 

„abalar‟ outras línguas no que tange ao „mercado‟, como foi o caso da língua espanhola ao se 

tornar optativa no currículo das escolas brasileiras recentemente.  

              Calvet (1999) também desenvolveu um “barômetro” cuja função é medir o „peso‟ de 

uma língua, levando em consideração o valor social dela, tais como o número de falantes, 

status, traduções online etc e não apenas a sua questão normativa.
8
 Outra característica das 

línguas hipercentrais é que seus falantes como primeira língua, normalmente, são 

monolíngues. Esse comportamento é bastante comum por falantes de língua inglesa, como se 

o idioma suprisse qualquer necessidade comunicativa, não importando o local.  

              Nosso papel como educadores linguísticos é avaliar o cenário em que a língua inglesa 

se encontra de forma crítica, juntamente com nossos alunos, para que possamos estar 

conscientes de nossos posicionamentos como cidadãos brasileiros multilíngues, da nossa 

relação fronteiriça com a língua espanhola e do nosso papel como cidadãos do mundo 

globalizado ao falar a língua inglesa; devemos mostra-los que não há neutralidade em uma 

língua hegemônica.  Além disso, é preciso desmistificar certas ideologias ainda muito 

presentes. Uma delas é a do ensino da cultura da língua, quase sempre tratada como um item 

informativo no currículo. A outra é o ensino da norma, eixo indispensável de um documento 

curricular, principalmente quando o componente em questão é uma língua global, usada em 

contexto multicultural diversificado. Para isso, precisamos definitivamente entender que 

cultura não corresponde a um simples conjunto de conhecimentos e sim, uma estrutura na 

                                                 

6
 “The galactic metaphor is of course no more than a telling expression for a hierarchical or multiple nested 

structure. But the multiplicity and complexity of the world‟s constellation of languages does reveal a surprisingly 

strong and simple order. In first instance, this order is the result of demographic distribution and of patterns of 

foreign language acquisition. But more often than not, the choice for a foreign language has been dictated by 

political authorities, and usually it is imposed through the school curriculum.” 

 
7
 Ecolinguística é a forma de relacionar os estudos linguísticos às definições da ecologia, isto é, "o estudo das 

interações entre língua e seu meio ambiente” (Haugen 1972). 

 
8
 Barômetro de Calvet. Disponível em: http://www.wikilf.culture.fr/barometre2012/. Acesso em 04 de abril de 

2019. 

 

http://www.wikilf.culture.fr/barometre2012/
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qual as pessoas vivem e comunicam sentidos compartilhados uns com os outros através da 

língua (SCARINO & LIDDICOAT, 2009; p.19; tradução minha)
9
 e a língua desempenha um 

papel crucial não somente na construção da cultura, mas na emergência da mudança cultural
10

 

(KRAMSCH, 1996; p. 4/tradução minha). Portanto, o sentido monocultural que é veiculado 

para justificar culturas „melhores‟ ou culturas atreladas a um único lugar é ideológico; a 

cultura é sempre transformada, assim como a língua. 

              Do ponto de vista glotopolítico (GUESPIN & MARCELLESI, 1986; p.10), língua 

cultura e sociedade são partes integrantes de um mesmo trinômio porque “assim como a 

sociedade, como a personalidade humana a língua é da ordem da cultura, objeto socializado 

de ponta-a-ponta”. Nesse sentido, podemos afirmar que cultura é prática social cujo principal 

veículo de transmissão é a língua e ter consciência desta relação é fundamental para que não 

gere preconceitos quando a „regra‟ da língua é „quebrada‟. Por sua vez, o falante como 

segunda língua deve entender que a falar como um „nativo‟ - porque nativos somos todos nós 

- é uma armadilha ideologicamente armada. Obviamente, o aluno poderá identificar-se com 

uma ou outra variedade linguística do inglês, mas as marcas culturais desse falante estarão 

presentes de forma única. Outra armadilha que prejudica a aprendizagem é a idealização 

cultural: cultura nunca deve ser idealizada mas sim, respeitada. 

              Tal discussão leva-nos a outro conceito sociolinguístico polêmico e de cunho 

ideológico que discutiremos nesta pesquisa: a norma e variação linguística e sua relação com 

o ensino de gramática. As línguas nunca ficaram isentas de mudanças e os estudos da 

Linguística varacionista de Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968] ) não deixam dúvidas 

quanto a este aspecto. Justamente por se tratar de um objeto variável, a norma da língua 

também o será, ao concomitar em meio a variadas possiblidades de uso. 

              Em sua essência, a norma é usada como um instrumento legítimo e de autoridade 

cujo objetivo é o da formalização das práticas sociais, ou seja, ela é de ordem jurídica. Do 

mesmo modo, a codificação linguística é a formalização dos usos cujo instrumento regulador 

é a gramática normativa. Entretanto, diferentemente da representatividade legislativa, a 

gramática normativa infelizmente não representa as práticas linguísticas em sua realidade e 

necessidades, como observa criticamente Lagares (2018, p.163).  Para o autor, a padronização 

é uma intervenção política (LAGARES, 2018, p.174), ou seja, uma ação verticalizada sobre a 

                                                 

9
 “Culture is not simply […] a body of knowledge but rather a framework in which people live their lives and 

communicate shared meanings with each other”. 

 
10

  Language plays a crucial role not only in the construction of culture, but in the emergence of cultural change”. 
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língua por meio de imposição e que envolve interesses diversos que, muitas vezes, não são da 

ordem essencialmente „linguística‟. 

              Normatizar uma língua significa selecionar padrões de uso e escolher, de forma 

arbitrária, o que é „certo‟ e o que é errado no modo de falar das pessoas e estabelecer uma 

norma-padrão. O linguista Marcos Bagno é um crítico ferrenho das implicações negativas da 

normatização e, em seu clássico livro “Preconceito Linguístico” (2015 [1999]), desconstrói 

crenças relacionadas ao tema. Ele também sugere algumas ações no combate ao preconceito 

linguístico que podem ser tomadas na sociedade em geral e, especialmente o professor: 

 

1- Mudança de atitude da sociedade como um todo e, especialmente do professor que 

“deve se refletir na recusa de dogmas, na adoção de uma nova postura (crítica) em 

relação a seu próprio objeto de trabalho” (BAGNO, 2015 [1999] ; p.166). 

2- Postura reflexiva (do professor) ao “lançar dúvidas sobre o que está dito ali, 

questionar a validade daquelas explicações, filtrá-las, tomando inclusive como base 

seu próprio saber linguístico, devidamente valorizado” (BAGNO, 2015 [1999]; p.167). 

3- Atualizações dos professores sobre a ciência das linguagens e da educação. 

 

              A terminologia em torno da norma é ambígua por este motivo será necessário 

distinguir alguns conceitos sob a perspectiva sociolinguística. A „norma-padrão‟ é fruto de 

uma intervenção glotopolítica para elaboração de um código prescritivo, que cria modelos de 

língua a serem seguidos, ou seja, são regras obrigatórias de um uso idealizado de língua. 

Nesse sentido, não pode ser considerada uma variedade linguística por não corresponder aos 

usos linguísticos reais e sim, a usos „desejados‟.  

              Já a terminologia de „norma culta‟ é mais complexa e apresenta ambiguidades. Ela 

serve tanto para descrever o que é normal na língua – no sentido real de uso -, quanto o que é 

normativo- no sentido da gramática normativa. O termo, no sentido discriminatório, é usado 

para referir-se a falantes considerados „cultos‟ ou ‟letrados‟ que dominam a norma-padrão. 

Por outro lado, sob a ótica sociolinguística, o sentido de „norma culta‟ é outro, como explica 

Lagares (2018, p.170): o termo vai ser sempre referido a “usos reais da língua registrados 

mediante pesquisa empírica, e não a usos ideais”. Como o termo tanto pode referir-se ao 

modelo idealizado de língua correta, imposto pela gramática, quanto para designar o modo 

real de fala urbana de pessoas letradas com status social elevado, Marcos Bagno rejeitou o uso 

da nomenclatura „norma culta‟ e „norma-padrão‟. Prefere desmembrá-la em „norma culta 
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ideal‟ e „norma culta real‟, sendo a primeira referente à „norma culta convencional‟ e a 

segunda a „variedades urbanas de prestígio‟ (BAGNO, 2015 [1999]; p.12). Assim como 

Lagares (2018), o autor deixa claro que a norma-padrão não é uma variedade linguística e, 

para evitar equívocos conceituais, Bagno (2015 [1999]; p.12-13) sugere três possibilidades de 

observar a realidade sociolinguística brasileira, como a seguir:  

 

 via norma culta tradicional, prescritiva, o modelo idealizado de língua como o 

„certo‟; 

 via variedades prestigiadas - que o linguista chama de variedades urbanas de 

prestígio -  faladas nos grandes centros urbanos por pessoas letrados e com status 

socioeconômico elevado; 

 via variedades estigmatizadas usadas pelas “imensa maioria da nossa população, seja 

nas zonas rurais, seja nas periferias e zonas degradadas das nossas cidades, onde 

vivem os brasileiros mais pobres, com menor acesso à escolarização”. 

 

              A padronização linguística não acontece de forma estanque e, ao longo do processo 

de planejamento linguístico, ações são tomadas para que, por fim, a codificação da norma seja 

posta em prática, através de seus principais instrumentos: a ortografia, a gramática e o 

dicionário.  

             Em sua função como um instrumento descritivo, a gramática normativa obriga 

determinados usos em detrimento de outros para compor a norma-padrão, ou seja, não 

somente seleciona, bem como chancela o que deve ou não ser usado pelos falantes. Nesse 

sentido, podemos dizer que a gramática normativa é uma ação glotopolítica. 

             A organização da língua em si, por meio de normas, não é o maior problema. A 

questão são os efeitos sociais dessa norma dita „padrão‟ ao excluir variedades de uso 

consideradas estigmatizadas cujas consequências são o preconceito linguístico, a construção 

de estereótipos e julgamentos em relação a modos diversos de falar. O que existe, de fato, é 

uma relação de subordinação entre  língua e  gramática, no sentido desta última sobrepor a 

primeira apesar dela - a gramática - não representar a realidade linguística de seus falantes, 

nem muito menos podemos considera-la como a única fonte de conhecimento linguístico 

legítimo.  

              A crença de que existe uma única norma-padrão precisa ser desmistificada no ensino 

de línguas, uma vez que a língua é quem cria a gramática e não o contrário. Uma proposta 
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normativa justa seria aquela que entendesse a variação linguística como fenômeno natural da 

língua na qual os diversos contextos sociais de uso fossem considerados como fatores 

determinantes para essas variações.  Para Perini (1996, p.16-17) é “definitivamente necessário 

começar a conceber a gramática como uma disciplina viva, em revisão e elaboração 

constante” e este deve ser a postura da escola.  

              No caso do ensino da língua inglesa como língua franca, é fundamental discutir como 

o ensino de gramática deve ser abordado uma vez que a diversidade cultural dos falantes de 

língua inglesa como segunda ou terceira língua é muito grande, com a peculiaridade das 

interações acontecerem sem os falantes de L1. Jenkins (2000) e Seidlhofer (2001) relativizam 

o uso da norma nessas condições, pois acreditam que a inteligibilidade sobrepõe o uso de 

norma e “a comunicação entre indivíduos provenientes de culturas distintas exige o 

desvencilhamento das normas da língua de um único padrão linguístico em particular 

(JENKINS, 2000; SEIDLHOFER, 2001 apud LONGARAY E LIMA, 2010; p.47). Portanto, 

se por um lado temos a realidade multicultural de uso da língua inglesa como língua franca, 

por outro, temos as normas curriculares, tradicionalmente relacionadas a conteúdos de 

gramática. Tais ações glotopolíticas devem ser analisadas de forma criteriosa, a começar pelo 

contexto de formulação das leis. 

              A reformulação curricular da educação básica brasileira começou há pelo menos três 

anos e o ensino de línguas estrangeiras foi diretamente impactado. A primeira medida foi 

baixada em 22 de setembro de 2016 através da Medida Provisória de n° 746 para a reforma do 

Ensino Médio, ato muito criticado pelos educadores por alterar o currículo deste segmento, 

mesmo antes que a BNCC-EM ter sido aprovada – fato que só ocorreu quase dois anos 

depois, em 2018. Alguns meses depois, em 16 de fevereiro de 2017, em meio a uma forte 

crise política no país, a MP transformou-se na Lei n º 13.415. Sem dúvida, o maior retrocesso 

desses atos para o ensino de línguas estrangeiras foi a revogação da Lei nº 11.161, de 5 de 

agosto de 2005 - a chamada “Lei do Espanhol”-  reduzindo-se a oferta para uma única língua 

adicional na grade curricular da Educação Básica. 

 

“No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a 

língua inglesa [...] Os currículos do ensino médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras 

línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, 

de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos      

sistemas de ensino” (BRASIL, Lei nº 13.415/2017/ grifos meus). 
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              Portanto, a LDB 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que, até 2016, 

previa a inclusão obrigatória de pelo menos uma língua adicional moderna, escolhida pela 

comunidade escolar para o Ensino Fundamental (Art. 26, § 5º), além de uma obrigatória e 

outra optativa (Art. 36, Inciso III) para o Ensino Médio, foi alterada pela Lei 13.415/2017. 

Um dos princípios básicos, de qualquer política pública, é primeiramente partir dos interesses 

da comunidade, e também consultá-la por meio de debates públicos, para que as medidas 

tomadas atendam de forma satisfatória às necessidades daquela população. Elaborar políticas 

públicas implica em definir „quem decide‟, „o quê‟, „quando‟, „com que consequência‟ e „para 

quem‟, como afirma Teixeira (2002).  E se tratando de políticas públicas para o ensino 

linguístico, como as decisões sobre quais línguas devem ocupar a grade escolar da Educação 

Básica brasileira, os mesmos critérios devem ser aplicados, como veremos mais adiante em 

Cooper (2000). No caso da exclusão da língua espanhola da grade, ao menos uma consulta à 

comunidade escolar poderia ter sido feita. Tal medida, estanque e aleatória, repercute 

negativamente nos profissionais da área que perdem oportunidades de trabalho e também nos 

aprendizes que não mais terão a chance de escolher quais idiomas aprender. A triste realidade 

que assombra as disciplinas de línguas estrangeiras na escola, seja qual língua for, é a sua 

subestimação na grade curricular. 

              Em 20 de dezembro de 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da 

Educação Básica foi homologada pelo MEC. Até então, os documentos norteadores oficiais 

da educação de línguas estrangeiras no Brasil eram os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental de Línguas Estrangeiras (PCNs-LE/1998), 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(OCEMs / 2006), além do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
11

. Apesar desses 

documentos norteadores ainda valerem, sabemos que a BNCC é a principal política pública 

educacional da atualidade em nosso país. A construção de uma estrutura curricular 

influenciará todos os níveis da educação e inúmeras modificações, certamente, terão que ser 

feitas. 

              Antes de discorremos sobre a Base, precisamos brevemente conceituar currículo, 

uma vez que nosso objeto de análise é um documento curricular.  Para tal, utilizaremos a obra 

“Teorias de Currículo” (2011), das coordenadoras do grupo de pesquisas da Faculdade de 

                                                 

11
 Segundo Cardoso ( 2017,p.26) o MEC convidou a Academia Brasileira de Letras para que seja o único grupo 

da área de Letras a participar da escolha da coordenação acadêmica do  Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Uma imposição verticalizada, sem ter havido ao menos uma discussão entre os educadores.  
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Educação da UERJ, Alice Lopes e Elizabeth Macedo, em que são apresentadas diferentes 

visões teóricas para o conceito.  

              As teorias curriculares surgiram por volta de 1910, intensificadas pelo processo de 

industrialização dos EUA, em um momento em que se demandava escolarização da população 

no país. Já no Brasil, iniciou-se em 1920, com o movimento da Escola Nova.
12

 Três 

movimentos desencadearam as questões no campo do currículo: 

 

 o eficientismo social- com o objetivo de “ordenar” a participação política e econômica 

da população jovem norte-americana e que defendiam um currículo científico baseado 

em eficácia, eficiência e economia - valorizando as vocações e não as disciplinas - 

fazendo da  escola e do currículo  importantes instrumentos de controle social 

(LOPES & MACEDO, 2011; p.22); 

  o  progressivismo, movimento contrário ao eficientismo, cujo foco é na educação 

como instrumento de redução das desigualdades sociais através de uma sociedade 

democrática. Um dos seus maiores defensores é John Dewey (1959) cuja 

argumentação incide na experiência direta da criança ao se elaborar o currículo, como 

forma de superar a lacuna que parece haver entre escola e o interesse dos alunos e, 

como explicamos, serviu de base para o movimentou novaescolista no Brasil. Para 

Dewey, os assuntos abordados na escola devem partir das necessidades práticas das 

crianças. Dewey também faz uma relação estreita entre currículo e avaliação e sua 

proposta se mantém, quase sem contestação, por mais de 20 anos no Brasil e nos 

EUA (LOPES & MACEDO, 2011; p.25).;  

 o tylerismo de Ralph Tyler (1977 [1949]), o teórico mais conhecido e que 

desenvolveu o mais utilizado modelo de organização curricular no ocidente. Tyler 

propôs articular as duas abordagens acima descritas, mas seu pensamento é muito 

mais próximo dos ideais racionalistas e estruturais.  

 

              Um dos elementos centrais do currículo, e talvez o mais importante, é o sentido que 

se dá ao conhecimento. A discussão antiga sobre equilibrar o conhecimento acadêmico e 

                                                 

12
 Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo foram os educadores defensores da Escola Nova nos anos de 1920 no 

Brasil. Implementaram, nas reformas educacionais nos anos de 1920, em alguns estados brasileiros, princípios 

sobre o currículo do americano progressivista John Dewey. A criança deveria experimentar na escola problemas 

que vivenciavam fora dela, no contexto social. Alguns princípios de Dewey foram aplicados no projeto dos 

Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPS (LOPES & MACEDO, 2011.; p.22-23). 
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científico com o conhecimento popular, ou saberes advindos da própria vivência cotidiana dos 

alunos, traz ao debate qual conhecimento deve ser ensinado na escola. Outro aspecto 

associado ao conteúdo seria a sua utilidade no sentido de resolver os problemas sociais 

“independentemente de corresponder ou não a campos instituídos do saber, os conteúdos 

aprendidos ou as experiências vividas na escola precisam ser úteis” (LOPES & MACEDO, 

2011; p.21). 

              Será necessário também apresentar as quatro perspectivas sobre o entendimento de 

conhecimento no currículo que, apesar de diferentes, dialogam em alguns aspectos e são 

essenciais para que possamos entender melhor quais as funções do conhecimento. Destacarei, 

resumidamente abaixo, os pontos em comum entre os dois grupos.  

 

Quadro 1 – Perspectivas sobre currículo 

 

Perspectiva acadêmica 

vs 

Perspectiva instrumental 

 

Perspectiva progressivista 

vs 

Perspectiva crítica 

 

Aspectos em comum: o 

conhecimento é organizado em 

disciplinas, métodos e regras e só é 

considerado conhecimento o saber 

academicamente validado. 

 

Diferenças: a perspectiva 

instrumental se pauta na função do 

conhecimento
13

 que deve atender a 

um determinado fim e está 

estritamente relacionado à formação 

de habilidades e produtividade. 

A perspectiva progressista
14

 é 

pragmática no sentido de favorecer a 

melhor execução das atividades 

humanas (conhecimento = 

experiências das pessoas + finalidade); 

foco democrático, no sentido político e 

social da educação. 

A perspectiva crítica
15

 segue esse 

mesmo enfoque e de muito 

abrangência, defende debates críticos e 

retira o conhecimento do campo da 

neutralidade. Questiona a seleção de 

determinados saberes em detrimento 

de outros. 

                                                 

13
 “O conhecimento relevante a ser ensinado na escola deve ser o conhecimento capaz de ser traduzido em 

competências, habilidades, conceitos e desempenhos passíveis de serem transferidos e aplicados em contextos 

sociais e econômicos fora da escola. Essa aplicação é entendida como desejável, na medida em que atende aos 

fins sociais garantidores da manutenção adequada e do incremento das diferentes funções do sistema vigente” 

(Id.; p.74/grifo meu). 

 
14

 Anísio Teixeira, no Brasil, influenciado por John Dewyey  nos Estados Unidos. 

 
15

 Na perspectiva crítica destacam-se Young (1971) no campo da Sociologia da Educação; Apple (1982) que 

segue a linha marxista de Gramsci; Paulo Freire (1983) e sua luta pelos oprimidos; Libâneo (1983) e sua crítica 

social dos conteúdos. 
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           Quadro autoral. Conteúdo adaptado de Lopes & Macedo (2011; p 70-93) 

 

              Podemos depreender dessas diferentes frentes de concepção do conhecimento que o 

conceito de „habilidade‟ e „competência‟ estão diretamente relacionados à percepção sobre o 

conceito de conhecimento, principalmente na visão instrumental. Competência e habilidade 

são os eixos estruturais da BNCC-EF.               

              Outro aspecto importantíssimo do currículo é o seu caráter prescritivo por compor um 

“planejamento das atividades da escola realizado segundo critérios objetivos e científicos” 

(LOPES & MACEDO, 2011; p.25-26), implementado por uma política curricular através da 

qual manifestam-se visões de mundo e interesses diversos.  

              A abrangência que o tema currículo alcança perpassa pelos vieses político, social e 

econômico. Primeiramente, por ser um documento normativo verticalizado, ou seja, o estado 

tem o poder de intervenção; segundo, na sua elaboração participam diversos atores - partidos 

políticos, grupos privados, esferas de governo, agências multilaterais, comunidades 

disciplinares e institucionais - com discursos e visões de mundo próprios e, por fim, há uma 

estreita relação entre currículo e interesses de mercado pois muitas vezes impulsionar 

conhecimentos técnicos serve aos interesses do desenvolvimento  econômico e  produtividade 

mundial. A prova cabal de que isto é verdade foi a criação do chamado “Movimento pela 

Base” em 2013, grupo não governamental formado por entidades e organizações do mundo 

empresarial que participaram do processo de elaboração e implementação da política 

curricular. Dentre os membros deste grupo estão a Fundação Lemann, Fundação Roberto 

Marinho, Instituto Ayrton Senna e Banco Itaú BBA, além de pessoas físicas. É alarmante o 

caminho trilhado pela educação brasileira nos últimos anos ao ficar subordinada aos interesses 

de instituições empresariais com fins mercantilistas
16

.  

              A escola é o espaço de implementação das orientações curriculares e é ela, quem 

efetivamente, torna as ações políticas coerentes (ou não), uma vez que ações verticalizadas 

muitas vezes são arbitrárias, nem tampouco partem de uma necessidade real. Muitas vezes 

atendem a interesses eleitoreiros ou econômicos, tratando a educação como um bem 

comercializável e lucrativo. Como educadores, devemos desenvolver a autonomia necessária 

para que haja uma postura crítico-reflexiva a respeito do conteúdo a ser ensinado ao tentar 

                                                 

16
  Movimento pela Base. Disponível em:  http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/. Acesso em 15 de abril 

de 2019. 

 

 

http://movimentopelabase.org.br/quem-somos/
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driblar as dificuldades presentes em um documento „engessado‟ tal como o currículo. 

Acrescidos das breves distinções sobre currículo, conhecimento e seus papéis políticos, 

discutiremos, a seguir, o contexto de elaboração da BNCC.  

             A BNCC já estava prevista no PNE (Plano Nacional de Educação) em 2014 no 

governo de Dilma Rousseff e foi anunciada em 2015. A função deste documento normativo é 

orientar os currículos e as propostas pedagógicas da Educação Básica (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio) das escolas públicas e privadas em todo território nacional. 

Conforme explicitado no portal online do MEC (Ministério da Educação e Cultura), a Base 

“estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes 

desenvolvam ao longo da escolaridade básica” e é orientada “pelos princípios éticos, políticos 

e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica [DCNs/1998; 

2010], a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação 

humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (MEC, 

2017). O documento recebeu quatro versões desde o início de sua elaboração em 2015. Foi 

construído com a colaboração de diversas organizações, entidades científicas, membros da 

sociedade civil através de encontros e também por consulta pública online somando-se mais 

de 12 milhões de contribuições. A sua elaboração consistiu em um longo processo, no qual 

um comitê de assessores e especialistas trabalhou nas redações da primeira e da segunda 

versão para a Educação Básica. A segunda versão foi resultado do trabalho de uma comissão 

em diálogo com as propostas advindas de um período de consulta pública (de 16 de setembro 

de 2015 a 15 de março de 2016), durante o qual a população poderia opinar sobre a versão 

preliminar divulgada.  Entre a segunda e a terceira versão, houve um período de seminários 

estaduais (de 23 de junho a 10 de agosto de 2016), ocorridos em todas as capitais brasileiras e 

no Distrito Federal, liderados pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed) e 

pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). A terceira versão – uma vez 

que passou a excluir o ensino médio, pois a Lei 13.415 de 2017 já havia sido aprovada - 

resultou do trabalho de uma nova equipe responsável pela escolha dos redatores, formalizada 

pela Portaria n. 790, de 27 de julho de 2016, em articulação com os relatórios disponibilizados 

por Consed e Undime.  A última etapa corresponde à entrega da terceira versão ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE) que se responsabilizou pela realização de audiências públicas – 

nas cinco regiões do Brasil – para debate sobre o documento (realizadas de 07 de julho a 11 

de setembro de 2017). Dessas audiências no CNE, participaram alguns convidados e o público 

em geral. Após as referidas audiências e debates entre os membros do CNE, o documento foi 
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aprovado e, finalmente, homologado pelo MEC, em 20 de dezembro de 2017. Apresentamos, 

a seguir, a cronologia e as etapas de elaboração do documento. 

 

Cronologia da Base Nacional Curricular para a Educação Básica 

 

2014 – A Lei 13.005, de 2014, instituiu o PNE com vigência de 10 anos. São 20 metas para 

melhorar a qualidade da Educação Básica, sendo que quatro delas tratam da BNCC. 

2015-   Em outubro, início da elaboração da Base com consulta pública aberta via internet. 

2016 – Em março, 1ª versão finalizada com 12 milhões de contribuições advindas de diversos 

setores da sociedade tais como organizações, entidades científicas e membros da sociedade 

civil. 

2016- Em junho, seminários com professores, gestores e especialistas abertos à participação 

pública são realizados para debater a 2ª versão.  

2016- Em agosto, começa a ser redigida a 3ª versão, em um processo colaborativo com base 

na versão anterior. 

2017- Em 06 de abril foi entregue a última versão ao Conselho Nacional de Educação.  

2017- Em 20 de dezembro é homologada pelo CNE. 

2018- Período de adaptação das escolas até 2022. 

 

 

Tabela 1 - Etapas do processo de construção da BNCC 

 

Etapas do processo de construção da BNCC   

1ª versão 

16/09/15 
Consulta pública 

16/09/15 a 15/03/16 
2ª versão 

03/05/2016 

2ª versão 

03/05/2016 
Seminários estaduais 

com professores, 

estudantes e dirigentes 

educacionais 

23/06/16 a 10/08/16 

 

3ª versão 

06/04/17 

3ª versão 

06/04/17 

 

 

Audiências públicas CNE 

07/07/17 a 11/09/17 
4ª versão 

20/12/17 

VERSÃO FINAL 
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              O documento completo contém 472 páginas divididas entre Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. O componente curricular língua inglesa do Ensino Fundamental Anos 

Finais encontra-se entre as páginas 239 e 261 da Área de Linguagens. Na primeira parte, que 

corresponde à seção 4.1.4 (p.239 a p.244), encontramos a parte introdutória na qual são 

discorridas a fundamentação geral, contextualização e formulação dos conceitos para cada um 

dos eixos organizadores (oralidade, leitura, conhecimentos linguísticos e dimensão 

intercultural). Ainda nesta mesma seção, na página 244, são discriminadas as „Competências 

Específicas de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental‟. Da página 245 em diante, 

subseção 4.1.4.1, encontramos aas orientações curriculares propriamente ditas para cada ano 

de escolaridade (6º, 7º, 8º e ao 9º Anos). As mesmas estão organizadas por „Unidades 

temáticas‟, „Objetos de conhecimento‟ e „Habilidades‟.  Relacionamos abaixo, imagens 

extraídas do documento e que representam, respectivamente, o índice do componente língua 

inglesa (Figura 1; sem numeração de página) e a organização curricular correspondente ao 

6º Ano ( Figura 2;  p.246-247). 

 

Figura 1 – Índice da seção do componente língua inglesa 
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Figura 2 – Organização curricular para o 6º Ano do Ensino Fundamental 

 

 

                                 

 

              A BNCC é uma proposta curricular e não um currículo fechado, ou seja, uma 

referência nacional para a formulação dos currículos e das propostas pedagógicas das 

instituições escolares de todo o sistema educacional brasileiro (BRASIL, 2017; p.8). Nesse 

sentido, é ela quem orienta os currículos.  

 

“BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as 

aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma 

vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de 

decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão 

adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a 

autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições 

escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Essas 

decisões, que resultam de um processo de envolvimento e participação das 

famílias e da comunidade [...] (BRASIL, 2017; p.16/grifos meus). 

                  

              Conforme descrito acima, a BNCC é um documento norteador do currículo. Para que 

seja implementado, o documento relaciona uma série decisões que deverão ser cumpridas e, 

se necessário, adaptadas às realidades locais, levando-se em consideração as autonomias 

institucionais e com a participação da comunidade escolar. Podemos entender como 

„currículo em ação‟ a fase de implementação dessa política educacional.  No caso do 



34 

 

componente curricular língua inglesa, estamos tratando de uma política linguística que, como 

toda política, passa pela etapa do „planejamento‟, isto é, a fase subsequente a das ações de 

poder, na qual as determinações normativas são postas em prática
17

. Calvet (2007, p.21) 

explica que o Estado continua atuando nesta fase e que apenas ele “tem e os meios de passar 

para o estágio de planejamento, de pôr em prática suas escolhas políticas.” Portanto, após a 

homologação do documento curricular em 2017, as redes de ensino e escolas particulares 

passaram a executar as etapas estipuladas pelo governo para elaboração de seus currículos, 

passando, assim, do plano normativo norteador para um plano de gestão e de ações os quais 

deverão ser concluídos até 2020. 

              Foi um longo processo de construção da BNCC e entende-la como o resultado de 

ações normativas verticalizadas, associadas à participação de grupos de interesses 

empresariais na formação dos alunos brasileiros, nos faz refletir sobre a dimensão do 

documento para a Educação.  Políticas perpassam por processos complexos e, na prática 

democrática, é essencial discutirmos o papel da sociedade nessas decisões. E mais importante 

ainda, é identificar se elas, efetivamente, partem dos interesses da sociedade. Para nos ajudar 

nessa discussão, abordaremos o conceito de glotopolítica a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 Sugestão de leitura sobre as etapas subsequentes da BNCC no “Guia de gestão da Base”. Disponível em:.     

https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/172.pdf. Acesso em: 04 de janeiro de 2020 e do 

“Programa de Apoio à Implementação da Base (ProBNCC)” referente ao apoio técnico e financeiro para a 

elaboração dos currículos escolares, Portal do MEC. disponível em:  http://portal.mec.gov.br/ultimas-

noticias/211-218175739/74831-programa-apoiara-implementacao-da-base-nacional-comum-curricular-pelos-

estados-e-municipios. Acesso em: 04 de janeiro de 2020. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/172.pdf
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/74831-programa-apoiara-implementacao-da-base-nacional-comum-curricular-pelos-estados-e-municipios
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/74831-programa-apoiara-implementacao-da-base-nacional-comum-curricular-pelos-estados-e-municipios
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/74831-programa-apoiara-implementacao-da-base-nacional-comum-curricular-pelos-estados-e-municipios
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3 GLOTOPOLÍTICA: AÇÕES E REFLEXÕES SOBRE A LINGUAGEM 

                 

              Como exposto no capítulo anterior, a definição de um currículo comum para a 

Educação Básica, que atenda a todo o território nacional, é uma ação política complexa. Neste 

capítulo, discutiremos como as políticas para o ensino de línguas se articulam nesse cenário, 

ou seja, falaremos de políticas linguísticas e, mais precisamente, sobre o conceito de 

glotopolítica.  

              O termo Política Linguística é bastante abrangente e usado tanto para tratar sobre as 

questões relacionadas às decisões do Estado, quanto aos assuntos relacionados à 

implementação dessas decisões. Dentre os principais nomes da política linguística da 

atualidade encontra-se Calvet (2007) cuja contribuição foi relacionar a política linguística à 

sua aplicabilidade ao designar os termos de „políticas linguísticas‟ - que são as determinações 

ou decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade - e de „planejamento 

linguístico‟ - referente às implementações dessas políticas, considerados pelo autor como 

processos inseparáveis (CALVET, 2007; p. 11-12), uma vez que uma política só entra em 

vigor quando passa por um processo de implementação.  

              Uma política linguística, juntamente com o seu planejamento, deve refletir as 

necessidades de uma comunidade linguística e, cabe ao poder público, a elaboração das 

decisões legais sobre “quais línguas serão fomentadas, ensinadas ou eventualmente reprimidas 

e eliminadas [...]” (CALVET, 2007). O mesmo autor considera a participação da sociedade 

em legislar sobre sua língua como fato conhecido e comum: “a intervenção humana na língua 

ou nas situações linguísticas não é novidade: sempre houve indivíduos tentando legislar, ditar 

o uso correto ou intervir na forma da língua”. Entretanto, de modo geral, o que se legisla não 

condiz com os anseios da comunidade linguística, como é o caso de países multilíngues pós-

colonizados nos quais as línguas minoritárias não são reconhecidas em inúmeras situações de 

prática como, por exemplo, a escola. Nesses países a política linguística adotada “sempre 

privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado numa língua ou mesmo 

impor à maioria a língua de uma minoria“ (CALVET, 2007; p.11). 

              Cuidar da complexidade que caracteriza as “grandes decisões referentes às relações 

entre as línguas e a sociedade” (CALVET, 2007) é o grande desafio das políticas linguísticas. 

Desafio bastante difícil, pois se por um lado, o Estado atua de forma normativa ao analisar 

questões tão abrangentes e complexas, por outro encontramos os diversos agentes sociais - 

principais interessados por essas resoluções – adaptando-se às normas em suas práticas, como 
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bem observam Savedra & Lagares (2012, p.15): “a política linguística vê-se então 

confrontada aos problemas da coerência entre os objetivos do poder e as soluções intuitivas 

do povo”.   

              Por outro lado, Guespin & Marcellesi (1986, p.2) entendem que “as medidas 

glotopolíticas só encontram eficácia na convicção dos usuários”. Confrontar as decisões 

glotopolíticas através do debate participativo de toda a comunidade linguística é uma 

necessidade e aqueles que tomam as decisões devem se convencer disso. Para os autores 

franceses, a relação entre língua e política é tão estreita que um termo único tal qual 

'glotopolítica' (gloto=glosso=língua; linguagem) foi escolhido - em detrimento dos já 

conhecidos de „política linguística‟ ou „planejamento linguístico‟ - com o objetivo de 

neutralizar a distinção entre 'langue / língua' (estrutura) e 'parole / fala‟( língua em uso). Na 

perspectiva glotopolítica, falantes não são apenas usuários de uma língua, eles são 

participantes de discussões sobre suas línguas, são agentes glotopolíticos. A perspectiva 

glotopolítica “designa as diversas abordagens que uma sociedade faz da ação sobre a 

linguagem, tenha ela ou não consciência disso” (GUESPIN & MARCELLESI; 1986 p.1). 

Nesse sentido, a abordagem pode ser 

 

[...] sobre a língua, quando a sociedade legisla sobre o status [...] das línguas 

minoritárias; [...] sobre a fala, quando se reprime determinado uso por parte 

desta ou daquela pessoa; [...] sobre o discurso, quando a escola torna matéria 

de exame a produção de determinado tipo textual [...] (GUESPIN & 

MARCELLESI; 1986, p.5). 

 

              O conceito de glotopolítica é algo necessário em uma sociedade, uma vez que engloba 

“todos os fatos de linguagem em que a ação da sociedade reveste a forma do político” 

(GUESPIN & MARCELLESI, 1986; p. 5) e opinar ou intervir em sua própria língua é direito 

do cidadão que vive em uma sociedade democrática. Um simples exemplo nesse sentido seria 

o de uma mãe ao reprimir ou corrigir seu filho ao falar. Tão ação glotopolítica é legítima, pois 

ela, como falante da língua, tem autoridade inata para fazer intervenções cujos efeitos serão 

glotopolíticos. 

              A glotopolítica entende os dois objetos - língua e sociedade - como um binômio 

inseparável “toda sociedade é linguareira e toda prática de linguagem é social” (GUESPIN & 

MARCELLESI, 1986; p.7). Sendo assim, podemos identificar uma relação simbiótica entre 

língua e sociedade.  
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              Apesar de a glotopolítica ser uma perspectiva de estudos sociolinguísticos em 

políticas linguísticas, Lagares (2018) explica que a menção ao termo tem sido dispersa e 

esporádica na literatura da área. O temo remonta ao início dos estudos da área nos anos 50 e já 

foi mencionado por alguns teóricos como Haugen (1972). O termo ganhou destaque com os 

franceses Louis Guespin e Jean-Baptiste Marcellesi que, em 1986, publicaram conjuntamente 

um artigo-manifesto chamado “Pour la glottopolitique” (“Em defesa da glotopolítica”)
18

 na 

revista “Languages”  nº 83.  

              Desenvolver políticas linguísticas que não reflitam a realidade de seus falantes é 

comum porque estão em jogo vários interesses por isso os autores assumem uma posição 

essencialmente democrática no que diz respeito aos debates glotopolíticos no sentido das 

discussões incluírem, além de linguistas e agentes políticos, os próprios usuários da língua. 

Para os autores franceses, a participação democrática nas questões linguísticas não diz 

respeito à mera convocação de representantes de diferentes forças para discutir tais medidas, 

porque essas questões vão além do linguístico, elas são identitárias. Somente a comunidade 

linguística é capaz de saber suas reais necessidades e os responsáveis pelo debate terão que 

estar “engajados forçosamente num confronto sobre as relações de interação entre identidade 

social e práticas de linguagem” (GUESPIN & MARCELLESI, 1986; p.2).               

              Outro teórico que também trabalha com o enfoque centrado nos interesses de 

diversos agentes sociais envolvidos nas decisões sobre as línguas, fazendo referência ao valor 

político sobre a participação desses agentes é Cooper (1989 [2000]). O linguista ampliou o 

conceito do planejamento linguístico reunindo doze definições até então encontradas na 

literatura da área de políticas públicas - conforme descrevemos anteriormente ao citar 

Teixeira (2002) - sobre o tema. Baseado nelas, o autor desenvolveu perguntas cruciais 

relacionadas não somente aos aspectos relacionados à estrutura e forma da língua como 

também à condução da intervenção, quais agentes estão envolvidos e, principalmente, aos 

impactos dessas mudanças: “nós podemos discutir essas definições e o modo como são 

tratadas em cada um dos termos da seguinte pergunta: quem, o que, para quem e como se 

planeja?“ 
19

 (COOPER, 2000, p.31 / tradução minha). Ao elaborar tais perguntas, Cooper 

estabelece variáveis que funcionam como uma investigação completa da política linguística 

uma vez que “é preciso levar em consideração tanto as relações socioeconômicas quanto as 

                                                 

18
 O artigo está em processo de tradução para a língua portuguesa pelo professor Marcos Bagno. Foi utilizada 

uma versão piloto da tradução nas citações. 
19

 “We can discuss these definitions according to their treatment of each of the underlined terms in the following 

question: Who plans what for whom and how? (Idem). 
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dinâmicas culturais e identitárias e as representações linguísticas que configuram a situação 

concreta na qual se realiza a intervenção” (LAGARES, 2018; p.23). A perspectiva 

multidisciplinar do planejamento linguístico proposta por Cooper, ao questionar decisões 

políticas sobre os conflitos linguísticos a partir das necessidades dos diferentes atores 

envolvidos, demonstra que os estudos em Políticas Linguísticas evoluíram para uma 

perspectiva crítica. Desta forma, a intervenção política não se reduz apenas a uma intervenção 

do Estado e, sim, a uma intervenção crítica dos agentes sociais interessados nessas decisões, 

aspecto que dialoga com Guespin & Marcellesi (1986). Todo planejamento linguístico 

envolve disputa e desacordos, já que interesses políticos e de poder estão em jogo. Ao 

elaborar previamente tais perguntas, consegue-se fazer um mapeamento de todos os aspectos 

sociais e culturais que envolvem uma mudança linguística cujo interesse maior é o da 

comunidade linguística que deverá participar do processo por meio de debate público. Para os 

autores franceses, a política linguística, inicialmente, se constitui de “atos discretos, (decisões, 

recomendações, criação de instâncias etc.) que visam uma ação sobre um ou mais sistemas 

linguísticos”. A glotopolítica, em contrapartida, “está incessantemente em ação e visa práticas 

de linguagem que são de natureza contínua” (MERIDA-PRUDENT, 1984 apud GUESPIN & 

MARCELLESI, 1986; p.12). 

              Além da inversão das regras do jogo, os autores franceses chamam a atenção para o 

papel glotopolítico dos linguistas. Pleiteiam linguistas mais conscientes e atualizados e 

criticam o posicionamento de alguns que, devido à carência de uma consciência glotopolítica 

ou até mesmo preconceito, restringem a língua a um sistema autônomo e estrutural, 

desconsiderando as condições sociais nas quais ela é produzida e cujos efeitos atingem 

diretamente os discursos, a fala e o modo como as relações de poder e de autoridade 

linguísticos se articulam. Guespin & Marcellesi enaltecem, por exemplo, a iniciativa do 

sociolinguista variacionista William Labov (1972 [2008]) dentre outros, ao contrapor as ideias 

estruturais e conceber um conceito de língua não preexistente que se constrói por mudanças 

espontâneas, sem cessar, no ato da enunciação (GUESPIN & MARCELLESI, 1986; p.5).     

              Para o linguista Marcos Bagno, em sua introdução da obra “Padrões 

sociolinguísticos” de 1972, Labov foi um verdadeiro militante na defesa do inglês dos negros 

norte-americanos ao reconhecer no uso da língua o mais importante elemento da cultura e da 

vida em sociedade (BAGNO, 2008).  Os linguistas são os responsáveis por observar em suas 

pesquisas o funcionamento das línguas nas práticas sociais. Ao monitorar pequenas mudanças 

„espontâneas‟ – e não aquelas politicamente impostas - haverá um avanço no conhecimento 
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dessas novas variedades como forma de conscientização da população e não de preconceito 

ou imposição.  

               Apesar do falante como língua adicional saber que irá usar a língua inglesa com 

outros falantes na mesma condição que a dele, ainda assim, as variedades norte-americana e 

inglesa ainda são as mais desejadas e ofertadas no mercado. Sabemos o peso do poderio 

mercadológico desses países no mercado linguístico e precisamos ensinar aos nossos alunos 

que, cada um nós, brasileiros usuários da língua inglesa, possuímos uma variedade 

impregnada de nossa cultura e com valor identitário; uma grande mistura linguística. O 

caminho para conscientização da comunidade escolar sobre esses aspectos é por meio dos 

debates críticos, informação e conscientização. Cabe aos linguistas e pesquisadores divulgar 

processos sociais realistas de como as línguas funcionam; cabe aos cursos de formação de 

professores promover e divulgar essas informações e pesquisas.  Falar uma língua vai além do 

âmbito da „habilidade‟ estrutural de articular o idioma; falar uma língua é um processo 

sociocultural.   

              Por fim, a perspectiva glotopolítica critica uma política linguística constituída de atos 

discretos, como decisões e recomendações ou criação de instâncias de intervenção e defende 

uma intervenção dinâmica uma vez que sua principal abordagem é por meio da ação social. 

Portanto, além de ser um conceito mais completo, ele denota um cunho mais crítico, engajado 

e constante e apresenta como um aporte teórico essencial nas pesquisas em Sociolinguística 

uma vez que corrobora para a compreensão das múltiplas práticas sociais e seus impactos na 

linguagem uma vez que as ações políticas são dinâmicas, complexas e, muitas vezes, 

arbitrárias.   

              A seguir, abordaremos o conceito de ideologia para entendermos como ela se 

constrói por meio das práticas linguísticas e culturais. 
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4 AS IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS NAS DINÂMICAS SOCIOCULTURAIS  

 

              O termo é composto - „ideologia linguística‟ – mas, o núcleo principal é o 

substantivo „ideologia‟ cuja definição abrange diversas áreas do conhecimento e possui 

inúmeras interpretações. Para melhor nos aproximarmos do sentido de ideologia linguística, 

precisamos também pensar sobre o adjetivo que a caracteriza - „linguística‟ -  cuja referência é 

a linguagem. Os dois termos são igualmente complexos. O linguista Marcos Bagno em seu 

artigo ”O que é uma língua? Imaginário, ciência e hipóstase” (BAGNO, 2011; p.355-387) 

reflete sobre o antigo dilema de situar um domínio para a língua: seria a língua um objeto 

pertencente à natureza ou um objeto pertencente à cultura? 

 

“Há razões para se acreditar que a linguagem humana é um dado biológico, é 

uma das faculdades de nosso cérebro e, portanto, pertenceria ao reino da 

natureza. Mas também é incontestável que as línguas são o elemento mais 

importante de uma cultura, de uma sociedade” (BAGNO, 2011; p.356). 

 

             Até mesmo Ferdinand Saussure reconheceu que a língua seria também “um produto 

social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo 

corpo social para permitir o exercício desta faculdade pelos indivíduos” (SAUSSURE, 1972; 

p.41) 
20

. O binômio „língua e sociedade‟ é inseparável: um não existe sem o outro, ao 

concebermos a língua como prática social. São os falantes que constroem suas línguas através 

das interações em convívio social, e não os linguistas tradicionais e gramáticos que pensam a 

língua de forma estrutural e mecânica. Por este motivo, o vínculo dos falantes com suas 

línguas ultrapassa o nível da comunicação: a língua representa para eles a sua identidade. 

 

“seu vínculo estreito com a identidade individual, comunitária e nacional 

converte a língua ou as línguas [...] em poderosos fatores de tensão política, 

de sofrimento psicológico, de manipulação ideológica e toda a sorte de 

dinâmica sociocultural” (BAGNO, 2011.; p.356). 

 

              É nessas dinâmicas socioculturais por meio das quais a língua é produzida e 

reproduzida que as lutas político-ideológicas ocorrem, porque a língua não é somente um 

instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de poder 

(BOURDIEU, 1996). Portanto, não podemos aceitar neutralidade nas escolhas linguísticas ou 

                                                 

20
 Na visão saussureana „linguagem‟ difere de „língua‟: “ela [ a língua ] não se confunde com a linguagem; é 

apenas uma parte determinada, essencial dela” (SAUSSURE, 1972; p.41). 
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a naturalidade de determinadas decisões sobre uma língua dado que interesses diversos estão 

presentes nessas decisões, sejam eles políticos ou econômicos.   

              O conceito de ideologia inicial advém da ótica marxista que diz que ela corresponde 

a uma “falsa realidade” ou “falsa consciência” ou também é remetida à definição do filósofo 

francês Althusser que entende a ideologia como regulação de um Aparelho Ideológico de 

Estado (ALTHUSSER, 1985; p.79). Houve uma evolução histórica do conceito e, atualmente, 

ideologia não se limita apenas à ideia de distorção da realidade ou àquela que veicula o poder 

somente ao Estado. Nessas relações de poder e desigualdade, a língua aparece como elemento 

central, pois por meio dela, naturalizam-se determinadas crenças, inclusive sobre a própria 

linguagem. Muitos acreditam que exista „uma língua melhor que a outra‟ ou um „modo certo‟ 

de se falar uma língua em detrimento de outros ou uma „cultura única‟, para citar algumas. 

Tais crenças ou ideologias repercutem negativamente no modo como as pessoas usam e veem 

as línguas, gerando preconceito e exclusão.  Do ponto de vista do discurso (FIORIN, 2010, 

p.32), toda visão de mundo é de cunho ideológico e não pode ser separada da linguagem. Já 

na perspectiva social, a ideologia não pode se desvincular das práticas, pois as práticas são por 

si só são ideológicas, uma vez que são „camufladas‟, além de dominadoras. Bourdieu (1989) 

descreve tal poder como invisível e que só pode ser “exercido com a cumplicidade daqueles 

que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”, chamando-o de 

„poder simbólico‟.  

              Para Woolard (2012) o sentido de verdade universal vinculada a uma posição social 

e o conjunto de representações vinculadas ao poder seriam os enfoques mais comumente 

atribuídos ao conceito de ideologia nos estudos linguísticos. Para a antropóloga, esta 

perspectiva seria a única forma de interpretar as relações sociais humanas em suas práticas. 

Portanto, as ideologias linguísticas são frequentemente construídas nas práticas sociais em 

instâncias superiores da sociedade para reproduzir suas ideias e seus padrões, ao naturalizá-

los.  

              As ideologias linguísticas surgem de representações sociais
21

 que uma comunidade 

faz de sua(s) própria(s) língua(s) e/ou da(s) língua(s) do outro.  Ao longo da evolução social, 

                                                 

21
 O conceito de representação social surgiu como uma necessidade de compreender a formação das sociedades 

no campo da Sociologia (DURKHEIM, 1973) e que, posteriormente, foi desenvolvido pela área de Psicologia 

(MOSCIVICI, 1961, 2010; JODELET, 2001), cuja função é designar e classificar o mundo social. A noção de 

representação está relacionada aos estudos linguísticos por abordar a representação que os locutores fazem 

acerca “das línguas, de suas normas, de suas características, ou de seus status face às outras línguas, 

influenciando as estratégias que envolvem o uso e o aprendizado” (CASTELLOTTI; MOORE, 2002, p. 9 apud 

PEREIRA E COSTA, 2012, p. 173). 
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foram sendo desenvolvidas pelos falantes, atitudes sobre suas línguas, e que, ao serem 

reconstruídas socialmente, criam uma matriz ideológica “cujo modelo pode determinar, por 

exemplo, uma variante linguística como legítima [...] ou basear-se na ideologia [...] 

língua/uma nação” (PEREIRA E COSTA, 2012; p.174).  Dell Valle (2007) descreve as 

ideologias linguísticas como sendo 

sistemas de ideias sobre as línguas e a linguagem, que se articulam em 

formações culturais, políticas e sociais concretas. Essas ideologias 

respondem a interesses de poder e autoridade, e costumam ser reproduzidas 

em práticas institucionais (DEL VALLE, 2007; p-18-23 apud 

MONTEAGUDO E LAGARES, 2017; p.23). 

 

              A escola é um dos espaços onde é legitimado o conhecimento e, portanto, a 

veiculação ideológica está acima de qualquer suspeita.  Reproduzir crenças sobre o que deve 

ou não ser ensinado e/ou aprendido por meio de representações sobre os conteúdos a serem 

ensinados ou sobre o papel da gramática no ensino de línguas ou sobre as escolhas de 

determinadas línguas em detrimento de outras, sobre as avaliações, dentre outros, é prática 

constante na comunidade escolar. São inúmeras as categorias pedagógicas que fazem parte 

dessa matriz que tem sido construída também por teóricos há décadas.  Moita Lopes (2013, 

p.20) descreve como as ideologias linguísticas atravessam as práticas nas instituições, como 

dito em Del Valle (2007), e que acabam por refletir as Políticas Linguísticas. 

 

“As ideologias linguísticas tanto perpassam pelos usos da língua nas práticas 

socioculturais dos falantes, bem como são reveladas por meio do que é 

escrito e pesquisado por estudiosos da linguagem. A base ideológica de 

pesquisadores, por exemplo, reflete suas visões de língua, da mesma forma 

que a base ideológica dos elaboradores das leis reflete seus posicionamentos 

político e suas crenças. Portanto, o processo que envolve a construção de 

leis, medidas ou documentos norteadores para o ensino linguístico revela o 

pensar e as visões de língua daquelas pessoas que constroem aquele 

documento, sendo eles políticos ou especialistas da área de linguagem e que 

determinam as políticas públicas e práticas escolares. As ideologias 

linguísticas são “compreensões de como a linguagem ou línguas específicas 

têm sido ou são entendidas como base em como são situadas em certas 

práticas sócio- históricas” (MOITA LOPES, 2013; p.22). 

 

              Representar faz parte das práticas sociais e a questão é essencialmente filosófica, faz 

parte do pensamento. Por outro lado, tais construções sociais devem ser obrigatoriamente 

discutidas de forma crítica, pois carregam, de forma velada, preconceitos e crenças, que 

acabam por fomentar as desigualdades em diversos níveis. Desmistificar e discutir tais 

articulações na tentativa de derrubar padrões ideológicos que envolvem e afetam as práticas 
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educacionais é fundamental. Para Lagares (2018; p. 212), abordar o conceito de ideologia 

linguística é essencial na perspectiva glotopolítica, uma vez que a abordagem crítica sobre a 

relação das línguas e seus falantes em suas práticas sociais envolve controvérsias e provoca 

debates. Sendo assim, questionamentos tais como o que entendemos por língua inglesa no 

mundo global ou que inglês queremos na escola já designam tal perspectiva porque deste 

modo, na tentativa de respondê-las, questionamos os mecanismos sociais e políticos que dão 

suporte às ideologias linguísticas relacionadas à língua inglesa. 

              Considero o construto „língua‟, dentro das ideologias linguísticas, como central na 

discussão desta pesquisa, pois nele reside a „força‟ representativa da língua inglesa como 

sendo „a Língua‟– propositalmente escrita em caixa alta - que deve ser obrigatoriamente 

aprendida já na infância (senão a única) e que mora no imaginário de milhões de falantes por 

representar uma ascensão social, por representar „a língua da tecnologia‟, a língua do „acesso 

a um bom emprego‟, a língua dos „Estados Unidos‟, a „língua que todo mundo fala‟ etc.  As 

representações também se estendem aos falantes do inglês como L1 que, em sua maioria, não 

falam outras línguas por acreditarem que somente a língua inglesa basta para que se 

comuniquem com qualquer outro falante do mundo. Ou seja, há uma representação social do 

inglês que repercute na forma como seus falantes veem a sua própria língua. O mesmo 

acontece com os falantes como L2 ao associar a aprendizagem de uma língua adicional 

somente ao inglês e, da mesma forma, não se interessam por outros idiomas. Tal fenômeno 

condiz como a explicação de Petitjean (2009, p.60) sobre a existência de dois níveis de 

representação linguística: um exterior e outro interior à língua. O primeiro corresponde à 

representação do falante em relação a outra língua, e o segundo corresponde à representação 

do falante em relação a sua própria língua.  

              A observação de Graddol sobre a representação do caráter exclusivo de uso da língua 

inglesa na internet é interessante e verdadeira: “ainda que o espaço do inglês na internet seja 

preponderante, observa-se que tal espaço é cada vez mais dividido com outras línguas”           

(GRADDOL, 2006; p.28). De fato, a presença da língua inglesa é majoritária, porém existem 

inúmeras ferramentas de tradução de textos para outras línguas nas redes sociais, em 

aplicativos, até mesmo as notícias internacionais já são divulgadas no idioma local em tempo 

real etc. O uso das tecnologias também está desconstruindo outra ideologia que diz que sem 

falar inglês, não se vai a nenhum lugar.  

              Essas foram algumas reflexões importantes para entendermos como as ideologias 

linguísticas pertencem ao campo das ideias, das crenças, das atitudes, das representações e 
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dos campos simbólicos. Desconstrui-las faz parte do processo de conscientização crítica do 

professor de língua inglesa para que possamos refletir sobre os conceitos sociolinguísticos de 

„língua franca‟, „cultura‟ e de „norma e variação‟ na BNCC-EF de LI. 

             A seguir, explicarei como farei a análise do componente língua inglesa na BNCC-EF, 

ao discorrer sobre a metodologia. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

              Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo e documental
22

, uma vez que seu objetivo 

é fazer uma revisão teórica dos conceitos linguístico-ideológicos de „língua franca‟, „cultura‟ 

e de „norma e variação‟ e analisa-los num documento oficial, normativo e norteador dos 

currículos da Educação Básica brasileira, a BNCC-EF. Quanto à análise do componente 

curricular língua inglesa, ela será de cunho interpretativo e de conteúdo, sendo que esta 

última, apesar de utilizada como uma quantificadora de dados na primeira metade do século 

XX, atualmente é reconhecida por abordar  

aspectos qualitativos, pois por meio das inferências lançadas a partir da 

descrição do conteúdo explícito poderia se atingir o que está além das 

aparências, o conteúdo latente, indo muito além da mensagem expressa no 

documento, superando, desse modo, o estigma do quantitativismo (SILVA, 

L.. R. C. et al.; 2009, p.4559) 

 

              Sendo a BNCC-EF de LI um fato glotopolítico, precisamos de engajamento nas 

análises. Tal engajamento é concebido como ação que, por sua vez, é entendida por Lagares 

(2018; p.42) como reflexão, pois “toda reflexão vertida no campo social é uma forma de ação; 

ao mesmo tempo, toda ação constrói, enquanto vai se fazendo, seu próprio modelo de 

reflexão”. 

              Cada conceito sociolinguístico será analisado apoiando-se nos seguintes recortes do 

texto introdutório (p.239-243 ) da BNCC-EF de LI, conforme segue: 

 

Tabela 2 – Corpus da pesquisa 

 

Língua franca Cultura Norma e variação 

Seis afirmações que fazem 

menção ao termo  

(p.239-240) 

Eixo dimensão intercultural 

(p.243) 

Eixo conhecimentos 

linguísticos 

 (p.243) 

 

              Primeiramente, apresentarei os dados da pesquisa, retomando e complementando o 

aporte teórico sobre os conceitos de „língua franca‟, „língua e cultura‟ e de „norma e variação‟, 

nessa ordem, para que a análise propriamente dita seja iniciada na próxima seção. 

                                                 

22
 Segundo Fachin (2006, p. 146) na pesquisa documental, considera-se documento qualquer informação sob a 

forma de textos - dentre outras- e incluem as leis.   
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              Embora as análises tenham sido realizadas separadamente, as mesmas dialogam entre 

si, pois os três elementos estão inter-relacionados e, tal interlocução, pode ocorrer ao longo 

das análises.  Considero que o elemento „língua franca‟ desempenha um papel central no 

documento, pois a partir dele, depreendem-se a cultura e a norma da língua. Tal articulação é 

fundamental para delinear os fundamentos, bem como as representações de uso da língua 

inglesa apregoados no documento normativo.  

              O fato do tópico „Inglês como língua franca‟ estar constantemente em voga no campo 

dos estudos em Linguística Aplicada de língua inglesa demonstra o caráter inesgotável do 

tema. Um dos motivos pode estar relacionado às inúmeras denominações atribuídas à língua 

inglesa e que são frequentemente mal interpretadas. Nesse sentido, revisarei o conceito 

„língua franca‟ na literatura para compará-lo ao sentido apresentado no texto do componente 

curricular língua inglesa, buscando possíveis incoerências ou não.  Outro aspecto relevante  

sobre a escolha do tópico „língua franca‟ é o fato de que professores e educadores, 

principalmente aqueles que não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento em sua formação,  

tenham a oportunidade de se manterem continuamente atualizados e conscientes, uma vez que 

o termo é muito destacado no texto do documento. 

              Além de ser assunto polêmico no que tange à organização curricular de uma língua 

de uso global, a escolha da categoria „norma‟ justifica-se pelo fato da Base ser um documento 

curricular no qual pressupomos encontrar conhecimentos de gramática e de léxico.  Como 

definir, então, uma norma para esta língua? São feitas distinções do uso oral e do uso escrito 

quanto à norma padrão? São consideradas outras variedades, além das já conhecidas 

americana e inglesa? Reitero que o eixo conhecimentos linguísticos dispostos para cada ano 

do Ensino Fundamental (encontrados a partir da página 246) não serão considerados e sim, as 

recomendações gerais sobre este eixo relatadas no texto introdutório (p.243). 

              Por fim, analisarei o item „cultura‟ através do eixo Dimensão Intercultural, elemento 

integrador e inseparável da língua, cuja veiculação se dá através das interações 

sociolinguísticas. Ao imaginarmos uma língua de uso global em suas infinitas possibilidades 

de interação social, nos conscientizamos da proporção multicultural alcançada pelo inglês. 

Nesse sentido, o documento considera a cultura apenas como caráter informativo? Adota 

alguma denominação prefixada para o termo? Relaciona-o a um determinado país(es) 

falante(s) de língua inglesa? Como a cultura é integrada ao currículo do componente LI? A 

questão cultural é tão importante atualmente para o ensino de língua inglesa, quanto às 
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questões relacionadas à norma. Fato relevante para a BNCC uma vez que há um eixo 

exclusivo dedicado à cultura no documento. 

              A seguir, iniciarei as análises das três categorias ideológicas: primeiramente o 

conceito de „língua franca‟, sem seguida „cultura‟ e, por fim, „norma e variação linguística‟.  
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6 ANÁLISES DOS CONCEITOS SOCIOLINGUÍSTICOS NO COMPONENTE 

CURRICULAR LÍNGUA INGLESA NA BNCC-EF  

 

6.1.1 Língua franca 

 

Dados selecionados 

 

             “Que inglês é esse que ensinamos na escola?” (BRASIL, 2017; p.239) é o 

questionamento proposto no segundo parágrafo da introdução da BNCC-EF de língua inglesa 

e, pelo que percebemos, o sentido que lhe é atribuído encontra-se em 6 (seis) ocorrências do 

termo „língua franca‟ que contabilizamos nas 2 (duas) páginas (p.239 a p.240) introdutórias 

da BNCC-EF, conforme relacionadas abaixo:  

 

1ª “Outras terminologias [...] tais como inglês como língua internacional, como língua global, 

como língua adicional, como língua franca, dentre outras” (BRASIL, 2017; p.239/grifos 

meus). 

2ª A BNCC “prioriza o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a 

tratá-la em seu status de língua franca” (BRASIL, 2017/p.239/grifos meus). 

3ª “O tratamento do inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a um 

determinado território [...] e culturas típicas [...]” (BRASIL, 2017/p.240/grifos meus). 

4ª “Nesse sentido, ao assumir seu status de língua franca - uma língua que se materializa em 

usos híbridos [...]” (BRASIL, 2017/p.240/grifos meus). 

5ª “Situar a língua inglesa em seu status de língua franca implica compreender que 

determinadas crenças [...] precisam ser relativizadas”. (BRASIL, 2017/p.240/grifos meus). 

6ª “o status de inglês como língua franca implica deslocá-la de um modelo ideal de falante 

[...]” (BRASIL, 2017/p.240/grifos meus). 

               

              Resumidamente listamos abaixo as claras implicações dessa percepção de língua:  

 

 múltiplos nomes;  

 língua com enfoque social e político; 

 desvinculação cultural e territorial;  

 usos híbridos; 
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 crenças e ideologias linguísticas; 

 desmistificação do falante ideal ou nativo. 

 

                Apesar de haver a menção e o reconhecimento de outros termos relacionados ao uso 

da língua inglesa a nível global, o conceito de língua franca é destacado, reiterado e 

justificado, deixando claro o „nome‟ escolhido para língua inglesa pelos elaboradores BNCC-

EF.  

 

“Outras terminologias, mais recentemente propostas, também provocam um intenso debate no 

campo, tais como inglês como língua internacional, como língua global, como língua 

adicional, como língua franca, dentre outras” (BRASIL, 2017; p.239/grifos meus). 

 

              Porém, são imediatamente descartados e justificada a escolha por „língua franca‟ 

 

“Em que pese as diferenças entre uma terminologia e outra, suas ênfases, pontos de contato e 

eventuais sobreposições, o tratamento dado ao componente na BNCC prioriza o foco da 

função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua 

franca” (BRASIL, 2017; p. 239/grifos meus/grifo original em azul). 

             

              Ao longo do texto, encontramos vários sentidos atribuídos à língua inglesa como 

língua franca. Selecionamos alguns que estão abaixo relacionados.  

           

“Alguns conceitos parecem já não atender as perspectivas de compreensão de uma língua 

que “viralizou” e se tornou „miscigenada‟ [...] ” (BRASIL, 2017; p.239/grifo nosso, com 

aspas no original). 

 

“status de língua franca – uma língua que se materializa em usos híbridos, marcada pela 

fluidez e que se abre para a invenção de novas formas de dizer, impulsionada por falantes 

pluri/multilíngues e suas características multiculturais –[...]” (BRASL, 2017; p. 240). 

 

 “a língua inglesa não é mais aquela do “estrangeiro”, oriundo de países hegemônicos, 

cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se de uma variante de 

língua inglesa “(BRASIL, 2017; p. 239). 
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              Podemos depreender, portanto dos fragmentos acima, que a concepção de língua 

franca é entendida na BNCC-EF como  

 

  Uma língua 

Viralizada 

Miscigenada 

Híbrida 

Fluida 

Sendo seus falantes 

Plurilíngues 

Multilíngues 

Não-nativos 

 

            

               Ao selecionarmos os dados sobre „língua franca‟, alguns questionamentos surgiram, 

e que procurarei discutir a seguir, na análise: 

    O que seria uma língua viralizada, fluida e híbrida? 

 „Língua híbrida‟ e „língua miscigenada‟ são a mesma coisa? 

 Se ela é híbrida e miscigenada, haveria diferentes variedades de língua inglesa ou 

uma única variedade?  

 A língua inglesa a ser ensinada na escola deve estar desvinculada do falante que a 

usa como primeira língua. Mas as interações não acontecem com eles também?  

 Qual o sentido de „social‟ e „político‟ atribuídos ao inglês na BNCC-EF? 

 

 

Análise da categoria língua franca 

 

              Dois aspectos chamam a atenção ao ler a introdução da BNCC-EF. O primeiro 

refere-se à necessidade objetiva no texto em nomear a língua inglesa e o segundo refere-se ao 

papel social e político atribuído a ela, os quais avaliaremos a seguir. 

              A língua inglesa é descrita no texto da BNCC-EF como uma língua „viralizada‟, 

miscigenada, híbrida e fluida. Buscando o sentido de „viralizar‟ no dicionário, encontramos: 

“tornar viral; fazer com que algo seja compartilhado por um grande número de pessoas” ou 

“termo usual da internet que designa a ação de fazer com que algo se espalhe rapidamente, 

semelhante ao efeito viral”. Dentre os sinônimos, encontramos “bombar”, que significa 
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“fazer sucesso, chamar a atenção”
23

. Tendo como referências tais definições, temos uma 

ideia de como a língua inglesa é representada no documento da BNCC-EF: uma língua que foi 

replicada, reproduzida, imitada ao ser compartilhada por milhões de falantes pelo fato de 

„fazer sucesso‟. Ora, uma língua não se „espalha‟ mundialmente porque faz sucesso, existe 

uma razão socioeconômica e política para isso, e nem tampouco uma língua pode ser 

precisamente replicada. A escolha do adjetivo „viralizada‟ é discutível em termos 

sociolinguísticos. O sentido de „viralizada‟ soa mais como um marketing para contextualizar a 

língua inglesa no mundo contemporâneo, ao representa-la como uma língua „tecnológica‟, 

„moderninha‟ ou „atraente‟, do que propriamente descrever seu uso no contexto multicultural. 

Uma língua, sim, se torna miscigenada ou híbrida, como é o caso da língua inglesa, ao ser 

usada por falantes culturalmente diversos em suas práticas sociais, ou „fluida‟ - termo também 

encontrado ao se falar do contexto de „inglês como língua franca‟ (ILF) 
24

. Se a língua inglesa 

possui tais características, – híbrida, fluida, miscigenada - em nenhum momento podemos 

considera-la como passível de ser instrumentalizada, muito pelo contrário, demonstra riqueza 

de diversidade e o documento mostrou-se claro quanto a isso.  

              A questão é imaginar o ensino desta língua. A aprendizagem da língua inglesa 

acontece de „fora‟ para dentro, ou seja, as práticas sociais determinam as regras e não o 

contrário. Nesse sentido, enquadrar tal fluidez a uma proposta curricular engessada e 

verticalizada torna-se uma tarefa muito complicada. Quanto aos três adjetivos „híbrida, fluida 

e miscigenada‟, a escolha está adequada com a perspectiva multicultural de uso da língua em 

contexto global porque sabemos que, ao interagir, usando línguas diferentes - e cada uma 

delas com suas especificidades culturais, linguísticas e individuais - o falante deixa marcas 

culturais, fonéticas, estruturais na língua do outro, resultando em novos modos de falar a 

mesma língua, ou seja, em novas variedades linguísticas. Na verdade, “ninguém fala uma 

                                                 

23
 Os dois significados encontram-se, respectivamente, em Dicio - Dicionário Online de Português. Disponível 

em: https://www.dicio.com.br/viralizar/dicio.com.br. Acesso em: 29 de abril de 2019 e no Dicionário informal. 

Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/viralizar/. Acesso em: 29 de abril de 2019. O sinônimo 

também foi retirado do Dicionário Informal. Não encontramos esse vocábulo no Dicionário Aurélio, nem no 

Dicionário Houaiss. 

 

24
 Ver artigo de SIQUEIRA, Domingos Sávio Pimentel; PORFIRIO, Lucielen. GIMENEZ, Telma; EL KADRI 

Michele Salles; CALVO, SIMÕES, Luciana Cabrini  “Inglês como língua franca: desenvolvimentos recentes” 

publicado na Revista Brasileira de Linguística Aplicada disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198463982015000300593&lng=pt&tlng=pt.   Acesso 

em: 29 de abril de 2019. Tal artigo faz uma discussão sobre os desenvolvimentos recentes do ILF, tomando 

como base os trabalhos apresentados durante a 7th International Conference of English as a Lingua Franca, 

realizada em Atenas, Grécia, em setembro de 2014. No artigo, encontramos as descrições de „língua fluida‟ e 

„língua híbrida‟ para a língua inglesa. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198463982015000300593&lng=pt&tlng=pt
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língua totalmente específica de um grupo, ninguém adquire sem outra mutação uma 

competência nova numa língua estrangeira” (GUESPIN & MARCELLESI, 1986; p.5). 

              Outro ponto que nos chama a atenção é o uso do termo „língua adicional‟ para 

descrever o contexto de uso intercultural da língua inglesa. O termo normalmente é usado em 

contexto curricular e não como uma terminologia específica para a língua inglesa sendo, 

portanto, inadequado.  Ele é usado para diferenciá-lo do termo „língua estrangeira‟, uma vez 

que este último remete a um „distanciamento‟ da língua que está sendo aprendida, da língua 

materna do aluno. Como afirma Widdowson (2003, p.114-115), "o que é real para os alunos é 

o fato de que ela [a língua inglesa como língua estrangeira] não é familiar, é estrangeira para 

eles. E é para lidar com essa estrangeiridade que a disciplina precisa ser pensada” e este 

parece ser o objetivo da Base uma vez que afirma que a „língua inglesa não é mais aquela do 

estrangeiro‟ (p.239). Alguns pesquisadores/educadores optam por empregar „língua adicional‟ 

já que o termo sugere a ideia de „somar outras línguas‟ ao currículo, ou seja, um aspecto 

agregador e democrático para o ensino de línguas. Infelizmente, com o retrocesso que a 

Educação passa atualmente, o aluno não tem outras opções no currículo que não sejam a da 

língua inglesa.  

              A descrição do cenário global contemporâneo no documento serve como pano de 

fundo do documento para justificar o uso do inglês como língua franca para a proposta 

curricular do Ensino Fundamental. Reconhecer o uso da língua inglesa como „língua franca‟ 

neste cenário significa, principalmente, considerar as realidades locais, como a cultura e a 

identidade de cada falante. O documento descreve mais adequadamente o cenário 

internacional de uso do inglês e peca por não apresentar ações efetivas para uma adequação 

dele ao ensino local. Não são mencionadas, por exemplo, a diversidade cultural e linguística 

dos alunos brasileiros de forma explícita, apesar de encontrarmos a sugestão da prática 

metalinguística com os alunos ao contrastar a língua inglesa com outras línguas (Eixo 

Conhecimentos linguísticos p.243)
25

. Pensar criticamente o ensino significa incluir e refletir 

também sobre as necessidades locais de nossos alunos.  É essencial compreender as condições 

de uso da língua inglesa no Brasil e, perceber que mesmo sendo uma língua „viralizada‟ no 

sentido de ter sido rapidamente propagada, deve-se sempre considerar os aspectos 

socioeconômicos e culturais locais, em condições específicas de uso. 

                                                 

25
 “De modo constrativo, devem também explorar relações de semelhança e diferença entre a língua inglesa, a 

língua portuguesa e outras línguas que porventura os alunos também conheçam. Para além de uma comparação 

trivial, com vistas à mera curiosidade, o transitar por diferentes línguas pode se constituir um exercício 

metalinguístico frutífero, ao mesmo tempo em que dá visibilidade a outras línguas, que não apenas o inglês” 

(BRASIL, 2017; p.239).. 
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              O segundo aspecto que está relacionado ao conceito de „língua franca‟ apresentado é 

o que diz que o documento prioriza o “foco da função social e política do inglês e, por este 

motivo, passa a tratá-la em seu status de língua franca” (BRASIL, 2017; p. 239/grifos como 

no original). A BNCC-EF reconhece a função social que a língua inglesa ocupa como 

componente curricular obrigatório nas escolas de todo território nacional e também reconhece 

seu papel em âmbito internacional de uso, como língua franca. Tal entendimento sinaliza que 

o papel social da língua inglesa na escola extrapola o âmbito local por possibilitar o acesso a 

conhecimentos produzidos em outros lugares do mundo. Lagares (2018, p.105) entende que 

“para pensar politicamente o que significa uma língua, é fundamental entender seu papel nas 

relações sociais, em todos os planos, do local ao internacional” (LAGARES, 2018; p.105). 

Portanto, a função política da língua inglesa remete ao cenário político-econômico 

globalizado e tecnológico no qual ela se insere e que proporciona a aproximação de mercados 

e o desenvolvimento da economia mundial.  

              Evidentemente, quando se trata de línguas, não há neutralidade política 

(PENNYCOOK, 1994; p.301) e, por este motivo, a perspectiva crítica sobre as representações 

da língua inglesa é o melhor caminho para lidarmos com essas questões. Qualquer 

aprendizagem de línguas é, de fato, um grande um investimento, e no caso do inglês como 

língua franca, o acesso a bens culturais mundiais é facilitado pelo seu uso. Nesse sentido, a 

língua inglesa é considerada como um „bem simbólico para os falantes de todo o mundo‟ no 

documento (BRASIL, 2017; p. 240). O inglês da escola deve conciliar esses dois lados e 

contribuir tanto para a formação linguística, quanto para a formação cidadã e cultural dos 

aprendizes. A língua inglesa nunca deve ser representada em um sentido instrumental por um 

documento normativo como a BNCC-EF, pois tal fato traz implicações no uso da língua e nas 

estratégias utilizadas para o seu aprendizado (CASTELLOTTI; MOORE, 2002, p. 9 apud 

PEREIRA E COSTA, 2012, p. 173).   

              Apontar um „nome‟ para a língua inglesa dentre tantos termos tão semelhantes não 

aprofunda a discussão sobre a realidade das escolas brasileiras, nem tampouco abrange a 

complexidade que é ensinar uma língua com usos tão diversificados. 

              Para finalizar, elaboramos abaixo um resumo de como a língua inglesa entendida 

como língua franca rege o currículo do Ensino Fundamental. Segundo a Base, o ensino de 

inglês deverá ser de caráter formativo (BRASIL, 2017; p.239), ou seja, uma educação 

linguística, consciente e crítica e que, para tal, três implicações orientam os cinco eixos 
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organizadores do currículo (oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão 

intercultural).  

             O documento baseia-se em um tripé conforme apresentado no Quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 - Língua franca 

1ª- LÍNGUA FRANCA  desvinculação da noção de pertencimento a um determinado 

território legitima os usos locais  educação linguística de interculturalidade 

(RELATIVIZAÇÃO DO INGLÊS). 

2ª- LÍNGUA FRANCA  potencializa as participações sociais no mundo digital  bem 

simbólico para o mundo (MULTILETRAMENTOS). 

3ª- LÍNGUA FRANCA  relativização dos usos da língua e níveis de proficiência  

mudança atitudinal do professorromper aspectos como ‟precisão‟, „correção‟ e 

„proficiência linguística‟ (ABORDAGENS DE ENSINO). 

Adaptado (MEC, 2017; p.249) 

 

                   Fica evidente, portanto, que o enfoque intercultural do ensino-aprendizagem de 

inglês está relacionado ao uso do inglês como língua franca. Discutiremos, portanto a relação 

língua e cultura no eixo Dimensão Intercultural. 

 

 

6.1.2  Língua e cultura 

 

Dados selecionados 

 

              Logo de início, a BNCC-EF contextualiza a língua inglesa e justifica o seu ensino.         

              

 “Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação 

dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras 

entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada 

vez mais difusas e contraditórias” (BRASIL, 2017; p.239/grifos meus). 

 

             A BNCC-EF relaciona o uso da língua inglesa como „língua franca‟ à ideia do estado-

nação. 
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“o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a um 

determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades 

específicas, legitimando os usos da língua inglesa em seus contextos locais” (BRASIL, 

2017; p.240). 

 

              E determina como um dos cinco eixos curriculares a „Dimensão intercultural‟ do 

ensino de línguas.. 

 

“A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce da compreensão de que as culturas, 

especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de interação e 

(re) construção. Desse modo, diferentes grupos de pessoas, com interesses, agendas e 

repertórios linguísticos e culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e fluxos 

interacionais, processos de constituição de identidades abertas e plurais. Este é o cenário 

do inglês como língua franca, e, nele, aprender inglês implica problematizar os diferentes 

papéis da própria língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance e seus efeitos nas 

relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma 

perspectiva histórica. Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua franca impõe 

desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais o adensamento das reflexões sobre 

as relações entre língua, identidade e cultura, e o desenvolvimento da competência 

intercultural ”(BRASIL, 2017; p. 243 / grifos meus). 

 

 

Análise da categoria „ língua e cultura‟  

 

              Na BNCC-EF do componente língua inglesa encontramos um eixo organizador 

dedicado exclusivamente à cultura, o “Eixo Dimensão Intercultural”, cuja proposta é o 

“adensamento das reflexões sobre as relações entre língua, identidade e cultura, e o 

desenvolvimento da competência intercultural” (p.243). O documento descreve a sociedade 

contemporânea como em “contínuo processo de interação” utilizando-se de “repertórios 

linguísticos e culturais diversos [...] em seus contatos e fluxos interacionais” (BRASIL, 

2017; p. 243).  O documento curricular, portanto, assume a relevância da abordagem 

intercultural no ensino-aprendizagem de língua inglesa.  
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              É necessário, em um primeiro momento, remover a adjetivação do termo 

„competência intercultural‟ para falarmos brevemente sobre o conceito de competência. 

Competência é um termo com sentido muito amplo, que pode estar combinado a vários 

adjetivos, empregado tanto na Linguística Aplicada, quanto em outros campos do 

conhecimento. Em seu Dicionário Crítico de Sociolinguística (2017), Marcos Bagno explica 

que o conceito foi introduzido por Noam Chomsky para referir ao “conhecimento linguístico 

(inconsciente) que o falante-ouvinte ideal tem da estrutura de sua língua, ou seja, o 

conhecimento que uma pessoa tem de sua língua [...]” (BAGNO, 2017; p.48/ grifo meu). A 

ideia inicial de Chomsky (1965) era de relacionar competência a uma concepção „gramatical‟ 

de uso individual de língua (concepção Gerativista), ou seja, uma visão linguística muito 

limitada, fato que não foi bem aceito pelos sociolinguistas varacionistas da época (década de 

60). Ao longo da evolução terminológica do conceito, o linguista passou a relacioná-lo à 

“habilidade do falante-ouvinte ideal de associar sons e significados estritamente de acordo 

com as regras de sua língua” (CHOMSKY, 1972 /grifo meu). Nesse sentido, tal „habilidade‟ 

determinaria a ‟performance‟ do indivíduo ao falar, ou seja, Chomsky distinguiria o conceito 

inicial de competência (conhecimento gramatical),  do conceito de competência (habilidade-

performance), reconhecendo a habilidade do falante-ouvinte em usar sua língua por meio do  

convívio social. Tal dicotomia, demonstra o reconhecimento da influência do social na 

performance final do falante-ouvinte por Chomsky. Apesar disso, o linguista sempre se 

manteve como um teórico de cunho mentalista. 

              Em 1972, motivado em contrapor a Chomsky, o antropólogo e linguista Dell Hymes 

cunhou um termo para „competência‟ que fosse além das regras da língua, a „competência 

comunicativa‟, incorporando o social à noção de habilidade de Chomsky, dando início a todo 

o aporte teórico subsequente aplicado ao ensino-aprendizagem de L2 (CANALE & 

SWAAN,1980), ao conceito de proficiência (STERN, 1983) e ao modelo de competência 

comunicativa ( SAVIGNON, 1983) abrindo espaço para a importância da cultura no ensino de 

línguas com o surgimento do conceito de „competência comunicativa intercultural‟ sobre a 

qual discutiremos mais adiante 
26

 .   

                                                 

26
 Os termos habilidade e competência são enfatizados em diversos momentos no documento. Já nas primeiras 

páginas (p.9), por exemplo, é apresentada a lista das Competências Gerais da Educação Básica da BNCC-EF, 

além das Competências Específicas de língua inglesa (p.244). Portanto, o conceito permeia as orientações 

curriculares de todas as disciplinas, não somente a do componente língua inglesa. O objetivo desta pesquisa não 

é abordar o conceito de competência, além da linguística, mas consideramos o tema extremamente importante 

para pesquisas em Educação. 
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              Já o termo „intercultural‟ é um ermo prefixado derivado de „cultura‟.  Para Kramsch 

(1998, p.81/tradução minha) 
27

, o termo „intercultural‟ tanto pode ser atribuído ao “encontro 

de duas culturas ou duas línguas, perpassando os limites políticos dos estados-nações”, como 

também relacionar-se à “comunicação entre pessoas de diferentes culturas étnicas, sociais e de 

gênero dentro dos limites de uma mesma língua nacional” (KRAMSCH, 1998; p.81/tradução 

minha)
28

. Nesse sentido, podemos afirmar que o aspecto intercultural comunicativo acontece 

em todos os níveis de interação social, dos locais aos internacionais.  

              Existem alguns modelos de desenvolvimento da competência intercultural como em 

Fantini (2000) e Moran (2001). Para esta pesquisa, discutiremos o modelo de Byram (1997, 

2002), pois a CCI (Competência Comunicativa Intercultural) é a mais usada nas propostas 

educacionais. O autor define a competência intercultural como sendo “a habilidade que 

indivíduos de identidades sociais diferentes possuem de compreender-se mutuamente, na 

condição de seres humanos complexos, múltiplos e individuais em situações de interação” 

(BYRAM, 2002; p.9/tradução minha/grifo meu)
29

. É importante ressaltar que a proposta 

intercultural é uma abordagem comunicativa – muito mais completa que a abordagem 

comunicativa tradicional por englobar elementos que ultrapassam o conhecimento linguístico 

- que visa à compreensão das diferenças identitárias e culturais de cada falante, ou seja, sem 

preconceitos ou julgamentos.  Para que a proposta de dimensão intercultural no ensino de 

línguas se desenvolva, o professor deverá: 

 “desenvolver tanto a competência intercultural dos alunos, quanto a 

linguística ao prepara-los para interagir com pessoas de outras culturas, no 

sentido de capacitá-los a compreender e aceitar indivíduos com diferentes 

perspectivas, valores e comportamentos e ajuda-los a perceber que tal 

interação é uma experiência enriquecedora”(BYRAM, 2002, p10/ tradução 

minha/grifos meus) 
30

 . 

 

                                                 

27
 “The term intercultural usually refers to the meeting of two cultures or two languages across the political 

boundaries of nation-states” (idem). 
28

 “The term intercultural may also refer to communication between people from different ethnic, social, gender 

cultures within the boundaries of the sane national language”. 

 
29

   “Intercultural competence is their ability to ensure a shared understanding by people of different social 

identities, and their ability to interact with people as complex human beings with multiple identities and their 

own individuality”. 

 
30

 “Thus, developing the intercultural dimension in language teaching involves recognising that the aims are: to 

give learners intercultural competence as well as linguistic competence; to prepare them for interaction with 

people of other cultures; to enable them to understand and accept people from other cultures as individuals with 

other distinctive perspectives, values and behaviours; and to help them to see that such interaction is an enriching 

experience”. 
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              O desenvolvimento da competência intercultural deve basear-se em quatro saberes, 

chamados pelo autor de „savoirs‟: conhecimento, habilidades (tanto dos falantes, quanto do 

mediador), atitudes e valores, sendo a Educação o saber que permeia todos os outros, 

ocupando um lugar central. O autor esclarece que as trocas culturais podem ocorrer 

naturalmente em fronteiras geográficas. Se, esses saberes forem adquiridos com a ajuda de um 

professor, a comunicação intercultural ocorrerá em um cenário político-educacional, 

proporcionando o desenvolvimento da consciência cultural crítica do aluno com relação ao 

seu país e em relação ao outro (BYRAM, 1997.; p. 33).” 

               O texto que descreve a proposta do eixo „Dimensão intercultural‟ do documento 

destaca muito mais o contexto multicultural contemporâneo, e usa terminologia adequada 

para isso, do que aprofundar sobre o que seria uma dimensão cultural de ensino de língua 

inglesa. Consequentemente, não identificamos fundamentação pedagógica ou metodológica 

para saber qual tipo de abordagem intercultural (FANTINI, 2000; MORAN, 2001; BYRAM, 

1997, 2002) o currículo brasileiro deve seguir – ao menos na fundamentação teórica dos 

conceitos. Vale ressaltar, mais uma vez, que esta pesquisa não analisa as unidades temáticas 

para cada ano de ensino, entretanto foi feita uma leitura geral do componente língua inglesa. 

Na seção habilidades, por exemplo, há uma subseção intitulada „comunicação intercultural‟ na 

qual estão relacionadas ações, utilizando-se verbos no infinitivo („investigar‟, „avaliar‟, 

‟reconhecer‟, ‟examinar‟ etc.) para descrever como a dimensão intercultural deve ser 

desenvolvida pelo professor. Como podemos observar no aporte teórico acima descrito, uma 

das ações mais importantes na comunicação intercultural é a interação. Entretanto, o verbo 

„interagir‟ não foi encontrado. Tal aspecto comunicativo da dimensão intercultural de ensino 

levanta a questão se o „eixo dimensão intercultural‟ irá caminhar conjuntamente com o „eixo 

oralidade‟ para que a competência intercultural possa ser plenamente desenvolvida. A 

proposta da dimensão intercultural parece, portanto mais uma perspectiva intercultural do que 

propriamente ações no sentido de desenvolver um modelo.  O risco em não se definir uma 

metodologia, é deixar nas mãos do professor a incumbência de trabalhar com a 

interculturalidade sem formação adequada, podendo ser induzido a erros que levam à antiga 

interpretação do ensino de cultura, como sendo de caráter informativo ou descritivo.  

              É dever da escola  “problematizar” as diversas ideologias que cercam a língua inglesa 

em seu contexto atual e histórico, mas como fazê-lo é o centro da questão. Para que se 

desenvolva um trabalho pedagógico sério nesse sentido, é preciso também saber “enfrentar a 

temática das relações de poder que perpassam as relações interculturais” e suas “matrizes 
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profundas, mentalidades, imaginários, crenças, configuradoras de sua especificidade” para 

que o tratamento dado às diferentes interações socioculturais não seja superficial e ineficaz 

(CANDAU, 2008; p.25).  Como bem diz Cardoso (2017, p.36), “devemos ver o ensino 

aprendizagem de línguas como a junção de língua e cultura. Precisamos respeitar as 

diferenças, sem perder a identidade.”  

              Outro aspecto importante mencionado no documento diz respeito às relações língua/ 

cultura vs. estado-nação/fronteiras, mas para abordamos tais questões, será preciso 

comentar os outros termos pré-fixados de cultura e suas finalidades. Uma das funções do uso 

das terminologias multiculturalidade, interculturalidade e transculturalidade e seus 

derivados, é desmistificar a crença de que cultura e estado-nação são conceitos interligados. O 

termo estado-nação é, na verdade, um construto socialmente criado para justificar a 

necessidade de unificação nacional, com o objetivo de sustentar idelogicamente interesses 

político-hegemônicos (LAGARES, 2018). Tais territórios são demarcados por meio de 

fronteiras geográficas que delimitam espaços culturais, étnicos e linguísticos que servem para 

manter o sentido de nacionalidade e a língua cumpre um papel essencial neste processo, pois é 

por meio dela que um estado se estabelece política, econômica e socialmente.  

              A aplicação dos termos serve também para descrever a multiplicidade e diversidade 

das relações sociais da contemporaneidade quanto às mudanças na concepção de identidade 

do sujeito pós-moderno (HALL, 1996) – e que no documento é explicitado por “identidades 

diversas e plurais” - cujas consequências se refletem na concepção de cultura e de espaço 

(HALL, 2003). Adorno (1984; p.192) sugere que ao transpormos o conceito clássico de 

cultura e, a partir dele, ir além do nível da heterogeneidade, poderíamos nos aproximar da 

realidade cultural do mundo globalizado. Para Hall (2007, p.104), é incontestável a 

necessidade de uma „reflexão crítica‟ do conceito original de cultura. Por não haver um 

conceito novo, a solução seria desconstruí-lo, ou seja, utilizar-se dos mesmos conceitos 

clássicos e reinterpreta-los. O uso de prefixos procura, portanto, designar movimento, 

misturas, diversidade e complexidade a esses fenômenos. Dentre a terminologia exposta 

acima, o documento menciona apenas „interculturalidade‟ que é entendido por alguns autores 

como um desmembramento do multiculturalismo e envolve negociação cultural e 
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enfrentamento de conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 

socioculturais nas nossas sociedades
31

.  

              De fato, com a diluição das fronteiras, - o documento usa o adjetivo „difusa‟ (p.240) 

para se referir a elas - o indivíduo pós-moderno está mais heterogêneo que nunca e tal 

constatação derruba a concepção de um sujeito supostamente monocultural que se 

identificaria exclusivamente com a cultura de seu lugar de origem. Quanto ao uso de 

„contraditórias‟ (p.240) para referir-se aos múltiplos interesses da sociedade pós-moderna 

soa confuso: por que esses interesses seriam incoerentes? 

              Desvincular a ideia de que uma língua pertence a uma única nação ou território é 

desassocia-la da cultura dos países falantes dessa língua e valorizar mais as particularidades 

culturais locais. Considero muito positivo tal reconhecimento pelo documento da BNCC-EF  

ao destacar a importância dos „usos da língua inglesa em contextos locais‟ (p.240).  Mais 

uma vez é destacado que a concepção de língua inglesa como língua franca é que viabiliza tal 

objetivo.  

              Uma das ideologias mais fortes relacionadas à língua inglesa é a de quem aprende 

inglês sente-se culturalmente identificado pela cultura de países hegemônicos, tais como 

Inglaterra e Estados-Unidos. A escola, em seu papel formativo crítico, ao reconhecer tal 

aspecto, demonstra estar consciente de que tal crença precisa ser descontruída. A presença da 

cultura desses países ainda é muito forte no ensino de língua inglesa e nas práticas sociais, 

entretanto o uso da língua inglesa como língua comum em situações interculturais, por 

falantes que não compartilham da mesma língua materna, é uma realidade compatível com as 

mudanças nas relações do mundo pós-moderno de fronteiras e comportamentos líquidos 

(BAUMAN, 2001), no qual múltiplas identidades (HALL, 1996) interagem de forma 

transcultural (WELSCH, 1999) em um cenário superdiverso (BLOMMAERT & RAMPTON, 

2011) e que afetam o uso dela. Ultrapassar as fronteiras de uso da língua inglesa tanto do local 

para o internacional, quanto do internacional para o local e legitimar as particularidades dos 

falantes locais, ou seja, respeitar a identidade e a cultura dos alunos brasileiros quando 

aprendem inglês, seria uma saída para resguardá-los de estereótipos e preconceitos. 

              Seguiremos adiante com nossa última análise, apresentando os conceitos de „norma e 

variação linguística‟, tão polêmicos num documento curricular. 

 

                                                 

31
 Mais detalhes sobre terminologia checar meu artigo publicado nos Anais do IX Sappil da UFF, disponível em:  

http://www.anaisdosappil.uff.br/index.php/IXSAPPIL-Ling/article/view/1037 . Acesso em: 21 de 

janeiro de 2020.  

http://www.anaisdosappil.uff.br/index.php/IXSAPPIL-Ling/article/view/1037
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6.1.3 Norma e variação linguística 

 

Dados selecionados 

 

              Ao longo da leitura do texto introdutório, constatamos que a problematização sobre 

„norma e uso‟ é iniciada, antes mesmo da seção eixo linguístico, salientando a atitude do 

professor de inglês, perante essas questões.  

 

“compreender que determinadas crenças – como a de que há um “inglês melhor” para se 

ensinar, ou um “nível de proficiência” específico a ser alcançado pelo aluno – precisam ser 

relativizadas” (BRASIL, 2017; p.240/ grifos meus). 

 

              O professor também deverá assumir uma atitude de 

 

“acolhimento e legitimação de diferentes formas de expressão na língua, como o uso de 

ain‟t para fazer a negação, e não apenas formas “padrão” como isn‟t ou aren‟t” (BRASIL, 

2017; p. 240/grifos meus). 

                

              E explica como esses usos devem ser considerados           

      

“não queremos tratar esses usos como uma exceção, uma curiosidade local da língua, que 

foge ao “padrão” a ser seguido. Muito pelo contrário - é tratar usos locais do inglês e recursos 

linguísticos a eles relacionados na perspectiva de construção de um repertório linguístico, 

que deve ser analisado e disponibilizado ao aluno para dele fazer uso observando sempre a 

condição de inteligibilidade na interação linguística” (BRASIL, 2017; p.243).  

            

              Mais adiante, o eixo conhecimentos linguísticos (p. 243) enfatiza o uso 

contextualizado da língua em práticas de oralidade, leitura e escrita e propõe que o mesmo 

envolva o 

 

“estudo do léxico e da gramática, [...] formas e tempos verbais, estruturas frasais e 

conectores discursivos, entre outros tem como foco levar os alunos, de modo indutivo, a 

descobrir o funcionamento sistêmico do inglês.” (BRASIL, 2017; p.243/grifos meus).  
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              Por outro lado, o texto fala em „descobertas‟ dos alunos “além da definição do que é 

certo e do que é errado”, ou seja, sugere que eles devem ir além do limite entre o que é 

normatizado e o que é usado de fato nas práticas de interação linguísticas e devem promover 

 

“reflexões sobre noções como „adequação‟, „padrão‟, „variação linguística‟ e 

„inteligibilidade‟ (BRASIL, 2017; p.243/grifos meus).  

               

              E que levem os alunos a questionarem se 

 

“Essa forma de usar o inglês estaria „adequada‟ na perspectiva de quem? Quem define o 

que é o „correto‟ na língua? Quem estaria incluído nesses usos da linguagem? Quem estaria 

silenciado?” (BRASIL, 2017; p.243/grifos meus). 

 

              E, ao final, relaciona língua fraca, a cultura e problematiza o falante desta língua 

 

“ o status de inglês como língua franca implica deslocá-la de um modelo ideal de falante, 

considerando a importância da cultura no ensino-aprendizagem da língua e buscando romper 

com aspectos relativos à “correção”, “precisão” e “proficiência linguística” (BRASIL, 

2017; p.243/grifos meus). 

 

               Sucintamente podemos depreender dos recortes acima, a „velha‟ dicotomia entre a 

„norma e o uso‟ as quais discutiremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA PADRÃO 

correção / precisão / proficiência linguística 

 X 

USO 

 Variação / adequação / inteligibilidade 
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Análise da categoria „norma e variação linguística‟ 

 

              É perceptível, ao ler a BNCC-EF de LI, que atestar a língua inglesa como língua 

franca é condição essencial para uma proposta de ensino linguístico consciente e crítico. A 

„relativização‟ da crença de que as variedades de inglês a serem ensinada são exclusivamente 

as dos ingleses ou americanos – entendidas como „inglês melhor‟ ou de prestígio- é válida 

porque condiz com o mundo real onde há dezenas de outras sendo usadas.  

              O mesmo acontece com o a crença em categorizações de proficiência, ou seja, a 

inteligibilidade nas interações linguísticas não é determinada por „níveis‟ mas, sim pela 

compreensão do que está sendo dito. Ambas são propostas desafiadoras para a escola, 

especialmente para os professores. De fato, tais questões precisam ser efetivamente 

erradicadas, pois crenças são fantasias e não levam o aprendiz a lugar nenhum, muito pelo 

contrário, torna-o extremamente ansioso e frustrado por não alcançar uns objetivos, que na 

verdade são inalcançáveis.  

              Apesar estar claro, no texto do documento, a concepção da língua inglesa como 

língua franca e a valorização dos seus usos locais e diversos, desmitificar tais questões não 

parece facilitado para o professor, uma vez que o documento, na parte analisada, não 

apresenta recomendações sobre quais variedades ensinar e nem como efetivamente as mesmas 

se articulam com a gramática. A pergunta-chave seria a que gramática a BNCC se refere no 

texto introdutório? Discriminar estudos sobre „gramática e léxico‟, „formas e „tempos 

verbais‟, ‟estruturas frasais‟ não seriam suficientes e nem condizentes com a proposta de uma 

língua multicultural.  O trecho que selecionamos destaca mais a metodologia para se abordar a 

gramática – a de forma indutiva – do que propriamente articular o ensino da norma aos usos 

multiculturais da língua inglesa.  

              Outro ponto a ser comentado é sobre a inteligibilidade linguística.  O documento 

recomenda que os professores acolham e legitimem o uso de expressões de menos prestígio 

tais como o “ain‟t”
32

, muito usada em contextos orais informais por falantes de L1 da 

variedade britânica e americana. É muito válido promover a conscientização dos alunos sobre 

essas variações, muitas vezes estigmatizadas, no combate ao preconceito linguístico. A língua 

                                                 

32
 Para maiores detalhes sobre o uso de “ain‟t” checar em Merriam-Webster Online Dictionary. Disponível em:   

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ain%27t#examples. Acesso em: 12 de janeiro de 2020. ou em 

Lexico dictionary online. Disponível em: https://www.lexico.com/definition/ain%27t. Acesso em 12 de janeiro 

de 2020. A título de curiosidade, na variedade australiana parece ser muito raro o uso do “ain‟t”. Checar em 

https://www.quora.com/Why-is-the-word-aint-so-uncommon-in-Australia-despite-being-so-common-in-the-

majority-of-the-English-speaking-world. Acesso em: 12 de janeiro de 2020.   

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ain%27t#examples
https://www.lexico.com/definition/ain%27t
https://www.quora.com/Why-is-the-word-aint-so-uncommon-in-Australia-despite-being-so-common-in-the-majority-of-the-English-speaking-world
https://www.quora.com/Why-is-the-word-aint-so-uncommon-in-Australia-despite-being-so-common-in-the-majority-of-the-English-speaking-world
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deve ser apresentada ao aluno como algo vivo e sendo seus falantes em suas práticas os 

verdadeiros transformadores dela. A Base recomenda que esses usos não devam ser tratados 

como uma exceção ou apenas uma curiosidade, entretanto sabemos o quanto a habilidade oral 

pode ser prejudicada em virtude do número elevado de alunos nas turmas e recursos 

disponíveis, o que acaba por reduzir o trabalho do professor à gramática, memorização de 

vocabulário e escrita, atividades mais alusivas à norma padrão. Ou seja, as variáveis de menor 

prestígio só podem ser integradas e legitimadas, especialmente em se tratando de currículo, 

quando são praticadas, caso contrário, não sairão do nível pitoresco, curioso ou informativo.  

              O documento também designa diferentes papéis para o professor e aluno e chama a 

atenção sobre as implicações da normatização sobre os falantes. Ao professor, cabe 

desmistificar crenças tais como a percepção sobre proficiência e variedades linguísticas, por 

exemplo, e combater o preconceito linguístico ao introduzir novos contextos de uso, sem que 

haja um ensino baseado na gramática idealizada da língua, mas sim no uso. Também é 

recomendada uma mudança de atitude por parte do professor para viabilizá-los. Entretanto 

isto requer conhecimento, conscientização e formação adequada e é de amplo conhecimento 

as dificuldades enfrentadas pelo mesmo, sendo que ele também é produto de velhas crenças 

sobre o ensino de língua inglesa.   Já ao aluno, obviamente orientado, cabe adotar uma postura 

reflexiva ao identificar o quanto o uso de variantes e variações linguísticas consideradas fora 

do padrão pode impactar negativamente o falante, com exclusão e preconceito, uma vez que 

há um jogo de interesses e de poder por trás das normatividades. 

              Por fim, o documento articula a língua franca, cultura e o mito do falante-nativo. 

Como expusemos na seção anterior, a cultura não pode estar atrelada a um estado-nação - um 

construto social criado – e nem a uma língua. Portanto, o falante é aquele que fala; tanto pode 

ser aquele que a usa como primeira língua, quanto segunda ou quantas mais ele quiser, 

independentemente de sua nacionalidade, transformando as interações linguísticas em 

negociações de sentidos, trocas culturais e adequações, uma vez que é impossível não deixar a 

marca identitária e cultural dele ao se comunicar. Concluímos, portanto, todas as análises e 

seguiremos com os resultados. 

 

 

6.1.4 Resultados 

                 Relacionaremos os pontos positivos e negativos para cada conceito sociolinguístico 

analisado para que possamos melhor discuti-los. 
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Tabela 3 – Resultados 

Conceitos 

sociolinguísticos 
Pontos positivos Pontos negativos 

Língua 

franca 

 Reconhecimento da diversidade de 

usos da língua inglesa; 

 Terminologia de contextualização 

atualizada; 

 Desmistificação do falante-nativo; 

 Reconhecimento da língua inglesa  

     como um objeto sociolinguístico; 

 Refutação ao „estrangeirismo‟. 

 

o Uso inadequado do conceito 

„língua adicional‟; 

o Não aborda as 

particularidades culturais e 

linguísticas do aluno 

brasileiro; 

o Escolha de um nome para a 

língua; 

o „Marketing‟ linguístico.  

Língua 

e 

cultura 

 Valorização das realidades locais 

culturais e de identidade; 

 Relativização dos conceitos de 

fronteira; 

 Rompimento do vínculo „língua, 

cultura e território‟; 

 Desterritorialização 

 Uso de terminologia adequada ao 

contexto multicultural global  

 

 

o O „local‟ não está explícito. 

o Não apresenta uma opção de 

metodologia para 

desenvolver a competência 

intercultural. 

Norma 

e 

variação 

 

 Demanda postura crítica- reflexiva 

do professor e do aluno, além de 

mudança atitudinal;  

 Relativiza o que é „certo‟ e „errado‟ 

no uso da língua; 

 Legitimação dos usos locais e de 

variáveis estigmatizadas; 

 Combate ao preconceito 

linguístico; 

 Reavalia os conceitos de correção e 

precisão; 

 Desconstrução das variedades de 

prestígio hegemônicas; 

 Relativiza as categorizações em 

níveis de proficiência; 

 Valoriza a perspectiva do falante 

de línguas de menos prestígio ou 

minoritárias ao suscitar questões 

ideológicas e de poder; 

 Provoca reflexões dos alunos 

quanto aos diferentes usos da 

língua inglesa sob à perspectiva 

dos falantes. 

 

o Foco exclusivo na figura do 

professor quanto às 

mudanças propostas;  

o Menção à terminologia 

tradicional de gramática; 

o Não faz referência à 

proposta sobre qual 

gramática normativa o 

documento se refere. 
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Língua franca 

                   

               Podemos afirmar que o conceito de „língua franca‟ é a espinha-dorsal da BNCC-EF 

de LI. Ele é quem sustenta o embasamento teórico do documento norteador e, a partir dele, 

ramificam-se os eixos organizadores de oralidade, escrita e leitura, além dos analisados nesta 

pesquisa, dimensão intercultural e conhecimentos linguísticos. Daí a recorrência do termo ao 

longo do texto para descrever o cenário contemporâneo de uso da língua.  Partindo do 

conceito de „língua franca‟, o documento direciona o ensino de língua inglesa do EF no 

sentido de legitimar os usos locais, desconstruir a noção de pertencimento, promover o ensino 

intercultural, potencializar as relações sociais virtuais, relativizar o conceito de gramática, 

romper com o modelo de falante-nativo, combater ao preconceito linguístico dentre outros. 

Tais aspectos culminam com o reconhecimento da função social da língua inglesa, ou seja, 

como um objeto sociolinguístico somado a sua função política do idioma no cenário mundial. 

O texto do documento efetivamente está atualizado quanto à terminologia do contexto global 

de uso da língua e sua problematização. 

              Um ponto que chama a atenção no documento é a necessidade em „nomear‟ a língua 

inglesa, atitude até compreensível uma vez que tal comportamento integra os debates sobre o 

Ensino de Língua Inglesa (ELI) há décadas. Entretanto, considero um risco um documento 

curricular assumir determinado posicionamento teórico, uma vez que o termo „língua franca‟ 

é escorregadio e também remete a uma concepção de língua instrumental, caminho oposto ao 

que a BNCC-EF propõe. Talvez uma descrição bibliográfica e crítica dos termos serviriam 

como um convite à reflexão para os educadores. O enfoque do documento em apontar uma 

terminologia para a língua inglesa demonstra a tentativa em „enquadrar‟ o currículo a uma 

conceptualização pré-determinada, corroborando com a antiga crença de que “a prática só se 

justifica e adquire confiabilidade quando decorre da teoria e jamais o contrário” 

(RAJAGOPALAN, 2003; p.107).  

              Um dos pontos negativos no texto introdutório é o enfoque conferido ao contexto 

internacional, sendo que o mesmo não acontece com o „local‟, no sentido de aprofundamento 

das questões de forma explicita, especialmente às relacionadas à realidade dos alunos 

brasileiros, suas condições de aprendizagem, cultura e diversidade linguística. O outro ponto 

diz respeito ao uso de „viralizada‟ e „língua adicional‟, termos tecnicamente inadequados. O 

primeiro soa como uma „jogada‟ de marketing; já o segundo foi aplicado de forma 

equivocada.   
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Língua e cultura 

. 

             O eixo „Dimensão intercultural‟ foi o eixo com o menor número de elementos 

encontrados para análise. Uma constatação desanimadora, pois nele encontra-se a perspectiva 

que permeia todas as questões levantadas na formulação teórica da parte introdutória, ou seja, 

uma concepção de língua como objeto social vivo, transformado nas práticas. 

              O contexto descrito é o multicultural, portanto a Base entende que o termo cultura 

precisa ser prefixado, de modo a descrever o contexto contemporâneo pós-moderno, 

globalizado e plural. A propósito, o cenário multicultural global foi bem descrito e aborda a 

desterritorialização ao relativizar o conceito de fronteira, incentivando o rompimento do 

vínculo „língua, cultura e território‟ e valorizando as realidades locais culturais e de 

identidade. Não foi mencionado o termo transculturalidade e nem multiculturalismo (apesar 

de „interculturalidade‟ também ser considerado um tipo de multiculturalidade). 

              O que mais chama a atenção é a nomenclatura referente ao desenvolvimento da 

“competência intercultural” do aluno. Quanto a esta parte, faço algumas considerações: a 

primeira é a de que o texto não embasa conceitualmente competência intercultural, nem 

tampouco adota um modelo. Nesse sentido, soa mais como uma perspectiva intercultural de 

ensino. Mesmo sendo apenas uma introdução, poderia apresentar algumas estratégias (fato 

que ocorreu no eixo Conhecimentos linguísticos, ao mencionar alguns itens de gramática).  

Também esperava encontrar alguma articulação com o eixo „Oralidade‟ uma vez que a 

competência intercultural é por natureza interacional. A segunda consideração refere-se ao 

fato do texto não mencionar a diversidade linguística e cultural brasileira de forma explícita 

neste eixo. Mesmo valorizando as culturas locais, o que é um aspecto muito positivo, poderia 

haver alguma menção às culturas locais, como as indígenas, por exemplo. Valoriza o local, 

mas não explica como o local se relaciona com o internacional.  

              Outro ponto a ser considerado é o fato do componente cultura não estar integrado ao 

currículo, na medida em que se apresenta de forma segmentada, em uma seção separada. A 

cultura é item inseparável da língua e está presente o tempo durante todo o processo de 

aprendizagem de uma língua. 
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Norma e variação linguística 

 

              Interessante notar que o eixo „Conhecimentos linguísticos‟ apresentou o maior 

número de elementos para análise. Talvez por isso, podemos chama-lo de “espinha dorsal” do 

documento curricular e nele são apresentados os conteúdos programáticos referentes à 

gramática e ao léxico, formato já bem conhecido pelos professores.  

              Há uma intenção clara, nas orientações do Eixo conhecimentos linguísticos, de 

romper com a visão tradicional de norma e variação linguística, ao abordar temas, tais como a 

relativização do que é certo e errado, a legitimação de variáveis de menor prestígio e a 

desconstrução das variedades hegemônicas, o incentivo ao uso local e problematização dos 

conceitos de precisão, correção e proficiência. A iniciativa de combater o preconceito 

linguístico e de desconstruir crenças tão arraigadas, através de um documento curricular, é 

pertinente, atual e condiz com o papel da língua inglesa no mundo global e com o ensino 

linguístico crítico. 

              É notório, no fragmento analisado, que o professor é peça chave na realização desses 

desafios e ele precisará reavaliar as suas próprias crenças quanto à concepção de língua, 

normatização e o ensino de gramática. Mudança de atitude é a orientação do documento e que 

deverá repercutir na consciência crítica de seus alunos. Não é tarefa fácil para o professor e 

nem tampouco imediata, pois são crenças internalizadas há décadas no meio escolar. Por 

outro lado, e mais uma vez reitero, deixar apenas a cargo do professor tais mudanças, não 

seria totalmente eficaz. É necessário treinamento, discussões, adaptações de materiais 

didáticos, recursos tecnológicos para esta transformação, ou seja, investimentos do estado 

para iniciar as mudanças propostas e não foram encontrados comentários nesse sentido, ao 

menos no componente língua inglesa.  O papel do estado é dar suporte e não somente impor 

as regras. 

              Observamos a presença de alguns itens de gramática tradicional e que não condizem 

com a proposta multicultural de língua defendida no documento. Há, portanto, uma 

contradição neste item analisado
33

. O questionamento que fazermos é a que „norma‟ o 

                                                 

33
 Reitero, mais uma vez, que há publicações com avaliações críticas que apontam inconsistências quanto ao 

eixo conhecimentos linguísticos na parte referente a conteúdos (unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades; p. 245-261), uma vez que não estão de acordo com a proposta multicultural do documento. Sugiro a 

leitura do documento “Seis aspectos para a revisão da 3ª visão da BNCC”, elaborado pelo British Council  e  

solicitado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), publicado em novembro de 2017, coordenado por Cíntia 

Toth Gonçalves (British Council) e pelas professoras Andreia Cristina Alves de Oliveira Silva (Escola da Vila), 

Kyria Rebeca Finardi (UFES) e Lívia Pretto Mottin (Univates), Disponível em:  
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documento estaria se referindo, pois „estudo do léxico e da gramática‟, „formas e tempos 

verbais‟, „estruturas frasais‟, „conectores discursivos‟ e „funcionamento sistêmico da língua‟ 

caracterizam, sim, uma abordagem normativa.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

https://www.britishcouncil.org.br/atividades/ingles/bncc/leitura-critica. Acesso em: 10 de janeiro de 2020 e 

também do artigo “Falando francamente: uma leitura bakhtiniana do conceito de „inglês como língua franca‟ no 

componente curricular língua inglesa da BNCC” da pesquisadora Ana Paula Duboc (USP), publicado pela 

Revista Anpoll48, edição Jan-Jun2019, disponível em: 

https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/1255/1021. Acesso em: 04 de janeiro de 2020. 

 

https://www.britishcouncil.org.br/atividades/ingles/bncc/leitura-critica
https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/1255/1021
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7 CONCLUSÕES 

 

              Procurei com esta pesquisa de mestrado, fazer uma análise conceitual das categorias 

ideológicas de „língua franca‟, „língua e cultura‟ e de „norma e variação linguística‟ 

apresentadas na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental Anos Finais 

(BNCC-EF) do componente curricular língua inglesa ao refletir sobre ela como um fato 

glotopolítico. Analisei como os termos prefixados de cultura do mundo globalizado são 

postulados no eixo „Dimensão intercultural‟ e também como as múltiplas terminologias da 

língua inglesa no mundo globalizado afetam a escolha de que língua inglesa ensinar no 

Ensino Fundamental Anos Finais. As análises apontam que a „língua inglesa como „língua 

franca‟‟ é a língua escolhida para ser ensinada nas escolas brasileiras e, a partir desta 

concepção, o ensino da cultura deve ser abordado de forma intercultural. Por outro lado, os 

conhecimentos linguísticos propostos apresentam indícios de uma visão estrutural de língua 

para o currículo e não condizentes com a proposta multicultural. Esta pesquisa não conseguiu 

esgotar toda a extensão do documento, nem tampouco de assuntos relacionados ao currículo e 

ensino de língua inglesa tais como as concepções de habilidades e competências, além do 

conteúdo curricular propriamente dito, e que merecem ser investigados.  

              O conceito „língua franca‟ pode ser tão escorregadio, quanto qualquer outro. 

Portanto, entender as práticas linguísticas como práticas sociais, considerando as ideologias e 

as relações de poder, é o mais importante para o desenvolvimento da consciência crítica 

multicultural. Para isso é necessário que a escola reflita a realidade linguística do inglês global 

de forma integrada aos dos alunos brasileiros, através do uso de materiais didáticos 

apropriados, tecnologias para comunicação intercultural e formação adequada para os 

professores no sentido de desenvolver uma visão sociolinguística da linguagem. Um dever do 

Estado e um desafio e tanto para os educadores brasileiros.  
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