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1. Apresentação

É com grande alegria que o Instituto Reúna 
apresenta o Referencial Curricular para o 
ensino de língua inglesa do Programa Skills 
for Prosperity. O documento é fruto de um 
trabalho coletivo, ancorado em conversas, 
estudos e reflexões sobre o ensino da língua 
inglesa no Brasil. A elaboração de referenciais 
para subsidiar o planejamento, a formação 
docente e o ensino e aprendizagem da 
língua inglesa, em um país tão extenso e 
diverso como o Brasil, é uma tarefa muito 
complexa. Por essa razão, buscou-se manter 
a mente atenta e sensível para os pilares que 
consideramos estruturantes, assim como 
ampliar perspectivas para as realidades locais. 
Nesse sentido, procurou-se materializar 
o movimento glocal (global + local) vivido 
na contemporaneidade e permeado pelas 
tecnologias de comunicação e informação.

1.1  Qual o papel deste documento?

Reconhecendo a multiplicidade dos 
marcos legais que ancoram o ensino e a 
aprendizagem da língua inglesa, assim como 
suas interpretações nos currículos municipais 
e estaduais, este documento tem a função 
de fortalecer o planejamento, a formação e a 
prática do ensino de língua inglesa no país com 
vistas à garantia do direito ao ensino de inglês 
de qualidade para estudantes de todo o Brasil.

Os objetivos centrais do documento são 
aprofundar debates sobre temas fundamentais 
ao ensino e à aprendizagem, a concepção de 
língua franca, e aproximar a materialização 
desses temas em práticas de sala de aula 
ancorada em um profundo respeito pelas 
práticas e culturas de cada unidade escolar 
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deste país, que já contam com documentos 
curriculares construídos e homologados de 
acordo com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Este documento compreende o poder e 
o sentido dos saberes locais e tem a intenção 
de, com eles, tecer debates e formações 
que avancem na intencionalidade de garantir 
um ensino de inglês que assegure aos/às 
estudantes o direito de se reconhecerem 
como sujeitos em um mundo intercultural e 
plurilíngue. Além disso, compreende que só 
no entrelaçamento entre o local e o global 
essa mudança de paradigma é possível 
e busca contribuir para essa aspiração, 
fomentando diálogos e sentidos imbuídos de 
potência e criticidade.

1.2. Para quem é este documento?

Este documento busca dialogar com um 
público muito diverso nos diferentes âmbitos 
da educação brasileira.

Docentes de língua inglesa podem aprofundar 
sua compreensão sobre aspectos fundantes 
da prática docente, tais como (i) inglês 
como língua franca, (ii) inglês como direito 
de aprendizagem e (iii) o papel do inglês na 
educação integral. Podem também, a fim de 
colocar em prática as orientações da BNCC, 
buscar inspiração nas matrizes para os anos 
finais do Ensino Fundamental e nos projetos e 
estudos citados ao longo do material.

O Referencial Curricular pode ser utilizado por 
formadores e formadoras de docentes de 
língua inglesa como insumo pedagógico para 
iniciativas de formação inicial e continuada 
alinhadas à BNCC. Mais especificamente, 
tais usuários encontrarão neste Referencial 
subsídios para promover a reflexão sobre (i) 
o inglês como direito de aprendizagem, (ii) a 
caracterização da língua inglesa como língua 
franca e a perspectiva dos multiletramentos, 
(iii) orientações didáticas e avaliação e (iv) 
perfil dos/das estudantes dos anos finais. 
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Diretores, diretoras, coordenadores 
e coordenadoras escolares podem se 
beneficiar da leitura à medida que se 
familiarizam com as concepções que guiam o 
ensino da língua inglesa. Esses conhecimentos 
favorecem melhores escolhas no planejamento 
de formações, no vislumbre de potências de 
trabalhos integradores, na comunicação e 
no ajuste de expectativas com a comunidade 
escolar como um todo e na cooperação com a 
comunidade. Pensar na educação por área de 
conhecimento implica uma integração entre 
profissionais e saberes, e a familiarização com 
as premissas de cada componente tende a 
potencializar ações mais propositivas.

As equipes técnicas das secretarias de 
educação beneficiam-se deste Referencial 
para a ampliação de repertórios de 
referências, apoio para planejamentos de 
ações de formação da equipe docente, 
escrita de currículos e orientações didáticas e 
organização de ações específicas da área. 

Finalmente, mas não menos importante, as 
lideranças das secretarias de educação 
podem, por meio deste documento, ampliar 
sua compreensão das potencialidades 
formativas do ensino de língua inglesa e, a 
partir de seu conhecimento das necessidades 
locais, avaliar a premência do planejamento 
de políticas específicas.

1.3. Como este documento está 
organizado?

A sociedade multiletrada contemporânea 
impele constantemente os atores do contexto 
educacional a reconhecerem o currículo 
como um espaço em que alguns saberes 
são privilegiados em detrimento de outros. 
Por muito tempo, os saberes hegemônicos 
dominaram o currículo, especialmente no que 
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tange ao ensino de língua adicional1. Neste 
Referencial, foi uma preocupação manter 
em mente esse ambiente tenso e desigual. 
Além disso, procurou-se ter um olhar atento 
às desigualdades e à diversidade e promover 
saberes que valorizem as pessoas estudantes 
e suas comunidades.

As mudanças na produção e circulação de 
sentidos da era contemporânea implicaram 
uma série de modificações no modo como as 
linguagens e a aprendizagem são concebidas. 
Por esse motivo, há a necessidade de, frente 
a modelos que ainda consideram a língua 
em sua característica puramente estrutural, 
definir e defender o ensino de inglês como 
uma língua que circula nas pessoas e no 
mundo, e não como uma propriedade de 
poucos povos privilegiados. Nesse sentido, 
o Referencial explicita o que se aprende. 

1.  Nas palavras de Kumaravadivelu (2011), enquanto o 
ensino era pensado por homens brancos oriundos de 
países hegemônicos, a prática docente estava nas mãos de 
mulheres não brancas de países periféricos. 

Dessa preocupação decorre a concepção 
de que o conhecimento circula na história 
e na sociedade, estabelecendo relações 
indeléveis com os sujeitos que o produzem 
e articulam. Assim, o Referencial trata 
também de quem aprende. A relação entre 
os conhecimentos disponíveis no mundo e 
educandos e educandas também necessita de 
um processo de mediação, de aproximação e 
de ajuda. O currículo também trata de como se 
aprende à medida que os sujeitos apoiam-se 
em outras pessoas, textos e experiências para 
compreender o mundo e seu funcionamento, 
sendo imprescindível pensar no modo como 
esse apoio pode favorecer a relação do/da 
estudante com o conhecimento.  Finalmente, 
mas não menos importante, o currículo fornece 
insumos sobre como será possível saber se 
houve aprendizado tratando da avaliação. 

Ancorados nesse desejo, diversos documentos 
compõem, sustentam e completam este 
Referencial Curricular, sendo eles: o Guia de 
Avaliação, o Guia de Formação Docente, o Guia 
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de Material Didático e o Guia de Proficiência2. 
Para todos esses documentos, encontra- 
-se ainda o Escopo e Sequência, oferecendo 
sustentação para um ensino e aprendizagem 
da língua inglesa fundamentados nos princípios 
da BNCC e do Quadro Europeu Comum de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Tratam-se de documentos referenciais a favor da 
aprendizagem da língua inglesa. O Referencial Curricular, mais 
amplo, alinha-se à BNCC e ao CEFR, e justifica as escolhas 
curriculares realizadas no âmbito do Programa. Os Guias, por 
sua vez, trazem orientações para a materialização do ensino 
e das aprendizagens, previstos no Referencial Curricular.  

Referência para Línguas (em inglês, Common 
European Framework of Reference for 
Languages - CEFR)3, conforme ilustra o quadro 
a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas está 
disponível no site do Conselho da Europa (https://www.coe.int/
en/web/common-european-framework-reference-languages/
home) em mais 40 idiomas, inclusive em português. No 
entanto, embora haja uma versão do documento e uma sigla 
para se referir a ele em língua portuguesa, nos documentos  
produzidos no contexto do Programa Skills for Prosperity, 
optou-se pelo uso da sigla em inglês, CEFR, pelo fato de ser 
a sigla mais difundida e amplamente utilizada na área dos 
estudos em ensino e aprendizagem de língua inglesa. 

Referencial Curricular

Escopo e Sequência

Guia de 
Avaliação

Guia de 
Proficiência

Guia de 
Formação 
Docente

Guia de 
Material 
Didático

Figura 1: Os elementos 
que compõem o 
Referencial Curricular.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
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Todos os documentos citados estão 
tratados com profundidade em documentos 
específicos publicados pelo Instituto Reúna 
no contexto do Programa Skills for Prosperity 
e constituem-se na compreensão de que a 
educação linguística é um trabalho complexo, 
que precisa ter suas especificidades 
conhecidas e articuladas ao mesmo tempo 
que vislumbra uma prática de sala de 
aula que se ancore nos conhecimentos 
e valores das culturas locais. Finalmente, 
assim como todo subsídio à educação, este 
também se encontra aberto à sua leitura e 
interpretação, construindo-se juntamente 
com seus conhecimentos, seus valores 
e suas vivências pessoais e culturais. O 
Instituto Reúna agradece a oportunidade 
de partilhar essa jornada no empenho pelo 
direito de estudantes brasileiros ao acesso à 
língua inglesa. 

Que a leitura deste documento traga 
excelentes reflexões e oportunidades de 
aprofundamento! Ótimo trabalho!

O Observatório para o Ensino da Língua 
Inglesa é uma plataforma online voltada 
para professores, pesquisadores, 
técnicos e gestores de educação. Reúne 
conteúdos educacionais, jornalísticos, 
dados, estudos e eventos sobre o 
tema, além de disseminar as ações 
desenvolvidas pelo programa Skills for 
Prosperity. A ideia é compartilhar, em um 
espaço único, conhecimento e inspiração 
para fortalecer o ensino, a avaliação e 
a aprendizagem de inglês, com foco nas 
redes públicas do Brasil e com um olhar 
transversal para a equidade social e 
de gênero.

https://www.inglesnasescolas.org/
https://www.inglesnasescolas.org/
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A fim de que se compreenda o papel deste 
Referencial para o planejamento de ações 
voltadas ao ensino da língua inglesa, é 
necessário explicitar os documentos que 
serviram de sustentação a este Referencial 
Curricular e a todos os outros documentos 
que o compõem e o apoiam no contexto do 
Programa Skills for Prosperity: a BNCC e o CEFR. 
A compatibilidade entre os dois documentos 
se baseia em sua intenção de tratar do 
conhecimento situado e imbricado em práticas 
sociais e históricas. Os dois documentos 

também concebem aprendizes e falantes da 
língua sob uma perspectiva histórico-social4.

4.  Os trechos a seguir, retirados do CEFR e da BNCC, 
respectivamente, ilustram a perspectiva histórico-social 
como concebem aprendizes e falantes da língua: “A 
abordagem aqui [...] considera antes de tudo o utilizador 
e aprendente de uma língua como ator social, que precisa 
cumprir tarefas (que não estão apenas relacionadas com a 
língua) em circunstâncias e ambientes determinados, num 
domínio de atuação específico. [...] Assim, a abordagem 
orientada para a ação leva também em conta os recursos 
cognitivos, afetivos, volitivos e o conjunto das capacidades 
que o indivíduo possui e põe em prática como ator 
social” (Adaptado de CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 29); “A 
compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias 
e saberes construídos nas interações com outras pessoas, 
tanto do entorno social mais próximo quanto do universo da 
cultura midiática e digital, fortalece o potencial da escola 
como espaço formador e orientador para a cidadania 
consciente, crítica e participativa” (BRASIL, 2018, p. 62). 

2. Histórico e marco 
legal: documentos 
estruturantes 
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Em outras palavras, tanto a BNCC quanto 
o CEFR consideram o conhecimento como 
algo que circula nas pessoas e nas relações 
entre pessoas em um momento histórico 
situado.  Acredita-se que, enquanto a BNCC 
explicita competências e habilidades sob 
uma macro perspectiva pedagógica, o CEFR 
a complementa fornecendo insumos mais 
práticos para a transposição didática por 
meio de uma progressão do conhecimento 
na língua adicional e de descritores que 
diferenciam as habilidades e competências 
que usuários da língua devem alcançar, 
de acordo com os diferentes níveis de 
proficiência e propósitos linguísticos. 

A BNCC para os anos finais do Ensino 
Fundamental, publicada em sua versão final 
em 2018 e fruto do debate entre diversas 
instâncias da sociedade brasileira5, materializa 
uma entre muitas estratégias para o 

5.  Para compreender em profundidade o processo de 
escrita da BNCC, recomenda-se a leitura da introdução do 
documento, que descreve em maior detalhe sua gênese.

atingimento de metas6 de universalização e 
garantia de conclusão das etapas escolares no 
Brasil. O documento propõe o uso oral e escrito 
da língua inglesa em práticas sociais, o que 
representa uma novidade para as diretrizes 
nacionais do ensino e aprendizagem dessa 
língua no país. Outro ponto de destaque é a 
inserção de habilidades interculturais, o que 
revela uma concepção mais abrangente de 
aprendizagem da língua inglesa.

O movimento de busca pelo rompimento 
da cultura estruturalista predominante 
na trajetória do ensino da língua inglesa 
no Brasil e a validação do seu papel e sua 
importância como componente curricular 
das Linguagens harmoniza com a condição 
histórica contemporânea, que tem a marca 

6.  Tais metas são estipuladas pela Lei nº 13.005 (BRASIL, 2014), 
que institui o Plano Nacional de Educação (PNE). O plano possui 
20 metas para a melhoria da qualidade da Educação Básica, 
das quais quatro fazem referência à BNCC. Tal lei surge tanto 
em resposta à Constituição Federal de 1988 como ao PNE e 
mantém conformidade com as Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB, 1996), assim como com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica, de 2011.
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dos processos de globalização e suas tensões, 
assim como do desenvolvimento de novas 
tecnologias digitais. Interdependência entre 
povos, interconectividade e mobilidade, 
empregos transnacionais e novos 
deslocamentos ou processos migratórios 
(GOODWIN, 2010), muitos deles forçados, são 
alguns dos processos globais contemporâneos 
que atravessam e são atravessados 
pelos usos das linguagens e produção de 
sentidos, ressignificando e reestruturando 
as orientações da educação linguística em 
diferentes partes do mundo. Atendendo a 
essas preocupações, surge o diálogo com o 
CEFR. Fruto de um esforço internacional que 
buscou integrar os quase cinquenta países que 
fazem parte do Conselho da Europa, escrito 
em um contexto político de integração e 
valorização das línguas europeias sob a égide 
da diversidade linguística e cultural, o CEFR 
busca oferecer princípios gerais e de formação 
para uma política linguística suficientemente 
abrangente para auxiliar aprendizes, docentes 
e  demais profissionais da educação a 

orientarem seus esforços e tomarem decisões 
sobre o ensino, a aprendizagem e a avaliação 
no ensino de línguas adicionais. Entre seus 
objetivos principais, estão: 

• preparar os cidadãos para os 
desafios da mobilidade internacional 
e uma cooperação mais próxima 
nos domínios da educação, cultura, 
ciência, comércio e indústria;

• promover compreensão e tolerância, 
bem como respeito pela identidade e 
diversidade culturais por meio de uma 
comunicação mais eficaz; 

• manter e desenvolver a riqueza e 
diversidade da vida cultural por meio 
do conhecimento cada vez maior das 
línguas nacionais e regionais;

• responder às necessidades do 
multilinguismo e multiculturalismo 
desenvolvendo, de forma considerável, 
a capacidade dos cidadãos de 
comunicarem-se entre si;

• evitar os perigos resultantes da 
marginalização daqueles não 
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capazes de se comunicarem em uma 
sociedade multilíngue.

(Adaptado de CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 20.)

O CEFR se aproxima da BNCC na medida em 
que também considera que os currículos 
devam respeitar e valorizar os saberes locais 
e contemplar um arcabouço de aprendizagens 
buscando garantir aos/às aprendizes acesso 
a esse novo contexto de cooperação e 
circulação entre Estados e nações.

A concepção de currículo como percurso 
permeia ambos os documentos. Na BNCC, essa 
concepção transparece na preocupação com 
os saberes locais e com a busca da equidade 

Equidade 

Segundo a BNCC, buscar a promoção  
da equidade pressupõe reconhecer  
que as necessidades dos/das estudantes  
são diferentes.

Já no CEFR, na concepção de trajetórias 
multifacetadas e multilíngues de aprendizagem, 
essa concepção se contrapõe à ideia de 
currículo como lista objetiva de conteúdos, 
descolada da realidade histórica daqueles e 
daquelas que aprendem e ensinam. Conceber 
o currículo como percurso é reafirmar o papel 
constitutivo do conhecimento nas histórias de 
vida dos/das aprendizes e de educadores e 
educadoras, assim como seu papel constitutivo 
das ações, decisões e escolhas feitas pelos 
sujeitos em suas jornadas de vida, ou seja, no 
modo como encaminham seus projetos de vida.
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O conceito de competência também é central 
para os documentos, o que é reconhecível nos 
descritores de competências e habilidades da 
BNCC e nos descritores de habilidades (também 
conhecidos por can-do’s) do CEFR. Essa 
característica representa a intencionalidade de 
promover um currículo que contempla situações 
significativas e parte dos repertórios dos/das 
estudantes a fim de organizar a experiência de 
aprendizagem linguística. 

Os autores Anthony Zabala e Laia Arnau, em sua 
obra Como Aprender e Ensinar Competências, 
escrita em 2015, elaboram uma reflexão sobre 
os sentidos que o ensino por competências 
mobilizam em sua relação com as práticas 
escolares. Os autores desenvolvem os 
seguintes argumentos:

• o termo competência surge como uma 
resposta ao ensino tradicional e seu 
aspecto transmissivo;

• a competência sempre envolve 
conhecimentos inter-relacionados a 
habilidades e atitudes; 

• o objetivo da educação 
por competência é o pleno 
desenvolvimento da pessoa; 

• as competências escolares devem 
abarcar o âmbito social, interpessoal, 
pessoal e profissional; 

• o ensino de competências significa 
partir de situações e problemas reais; 

• as disciplinas não são suficientes para 
aprender competências; 

• os métodos para o ensino das 
competências devem ter um enfoque 
globalizador; 

• a avaliação dos processos na 
resolução de situações-problema 
está incluída na avaliação das 
competências. 

(ZABALA e ARNAU, 2015)

Desse modo, um ensino por competências 
é mais complexo e globalizador e, portanto, 
menos específico, desafiando, assim, os 
limites entre os componentes curriculares e 
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convidando ao trabalho interdisciplinar, visto 
que, muitas vezes, englobam conhecimentos 
de naturezas diversas. Pensar no ensino por 
competências implica pensar na educação 
integral dissolvendo os limites entre as áreas 
de conhecimento e buscando a integração 
dos saberes e do surgimento de questões de 
ensino e de aprendizagem que atendam aos/às 
estudantes em sua integralidade, e não apenas 
em suas habilidades cognitivas. 

Para lembrar!

A BNCC e o CEFR são os documentos 
estruturantes deste Referencial Curricular. 
Ambos…

• ... concebem conhecimentos 
linguísticos e culturais como um 
fenômeno que ocorre e circula entre as 
pessoas;

• ... compreendem os/as aprendizes em 
sua dimensão integral;

• ... afirmam que os currículos devem 
respeitar e valorizar os saberes locais;

• ... valorizam e reafirmam o 
multiculturalismo como base essencial 
para a convivência respeitosa e para 
a tolerância e colaboração entre 
diferentes povos;

• ... consideram as competências 
como as bases para o ensino e para a 
aprendizagem.
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O contexto histórico contemporâneo 
reconhece a educação como um direito 
de educandos e educandas. Compreender 
a educação como direito é assumir o 
compromisso em prol do desenvolvimento 
integral e afirmar que toda criança, jovem e 
adulto tem o direito humano de beneficiar-
-se de uma educação que atenda suas 
necessidades básicas de aprendizagem, 
que abarque aprender a aprender, a fazer, 
a conviver e a ser7. As referências legais 

7.  Esse compromisso foi firmado por diversos fóruns 
internacionais, como a Conferência Internacional sobre 
Educação para Todos (JOTMIEN, 1990) e a Conferência de 
Dakar (DAKAR, 2000). No Brasil, vários estudos e marcos legais 
sustentam essa perspectiva (Constituição Federal, LDB, ECA, 

destacam a relação entre direito à educação 
e desenvolvimento humano, o direito ao 
conhecimento, à participação na cultura, o 
direito ao trabalho, às decisões políticas, à 
cidade e à partilha dos bens sociais. Decorre, 
também, a atenção às escolhas sobre o que 
ensinamos e aprendemos, saberes oriundos do 
conhecimento socio-histórico disponível, da 
história, das culturas e dos valores.

BNCC), assim como em todos os documentos e convenções 
sobre direitos humanos, direitos da infância e adolescência 
e direitos das pessoas com deficiência inclui-se a educação 
como direito. 

3. Contexto: língua 
inglesa como direito 
de aprendizagem
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A perspectiva que pensa na aprendizagem 
como direito considera o conhecimento 
como processo, como movimento relacional 
e conquista humana socialmente enraizada 
aos quais todos e todas têm direito. Cabe 
ao sistema escolar e ao Estado garantir as 
condições para que esse direito se concretize. 
Em suma, destaca-se a relação entre 
conhecimentos e seu processo social de 
construção, assim como sua inseparabilidade. 
O currículo em ação compreende a 
aprendizagem – em sua natureza processual – 
materializada na interação, na comunicação, 
nas vivências e experiências. Essas são as 
dimensões que se articulam, constituindo a 
prática pedagógica que acontece nas escolas. 

Nessa compreensão de conhecimento como 
processo sociocultural e de currículo como 
trajetória historicamente construída, a língua 
inglesa está na escola, na comunidade, 
no mundo analógico e digital e, portanto, 
também no currículo. Dessa forma, é direito de 
educandos e educandas se compreenderem 

como cidadãos em um mundo plurilíngue 
e terem suas vivências e experiências 
linguísticas e culturais celebradas em seu 
percurso de aprendizagens linguísticas. 
Disso resulta a necessidade de se pensar na 
seleção e organização das experiências de 
aprendizagem de modo a garantir o convívio 
ético e responsável e, ao mesmo tempo, 
atento às tensões e aos dilemas da sociedade 
contemporânea.

Educandos e educandas têm direito a 
“Identificar o lugar de si e o do outro em um 
mundo plurilíngue e multicultural refletindo, 
criticamente, sobre como a aprendizagem 
da língua inglesa contribui para a inserção 
dos sujeitos no mundo globalizado [...].” 
(BRASIL, 2018, p. 246). Isso significa dizer 
que não é suficiente um ensino voltado à 
aprendizagem de palavras ou frases soltas ou 
à quantidade de vocábulos conhecida pelos/
pelas estudantes. Esse direito demanda que 
se promova experiências que despertem a 
curiosidade e fomentem o questionamento 
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crítico sobre o modo como as pessoas se 
relacionam por meio das diferentes linguagens 
e sobre o efeito dessas línguas nas relações. 
É necessário proporcionar vivências que 
despertem a vontade de aprender línguas, 
descobrir culturas, questionar valores. 

Na prática!  

O Guia de Proficiência, produzido pelo 
Instituto Reúna no contexto do Programa 
Skills for Prosperity, materializa a 
perspectiva da aprendizagem da língua 
inglesa como direito ao ressignificar 
o conceito de proficiência. Nele, são 
definidas vivências e experiências 
linguístico-discursivas possíveis de serem 
alcançadas ao longo dos anos finais do 
Ensino Fundamental, evidenciando  
um olhar atento à diversidade dos 
aprendizes. O material está disponível  
no site do Instituto Reúna e em 
https://www.inglesnasescolas.org/.

Segundo a BNCC, é também direito dos/das 
estudantes “Conhecer diferentes patrimônios 
culturais, materiais e imateriais, difundidos 
na língua inglesa, com vistas ao exercício 
da fruição e da ampliação de perspectivas 
no contato com diferentes manifestações 
artístico-culturais” (BRASIL, 2018, p. 246). Para 
isso, é necessário proporcionar vivências 
em língua inglesa que garantam o acesso 
a diversos bens culturais e artísticos, 
mobilizando, inicialmente, referências que 
circulam na vida dos/das estudantes e, 
progressivamente, convidando-os/as a 
expandir seu repertório. Assim, a partir da 
curiosidade por outros povos, culturas e 
línguas, são estimulados a consciência da 
diversidade e hibridismo constitutivos da 
sociedade, bem como o reconhecimento e 
respeito à diversidade linguístico-cultural. 
Nesse processo, proporciona-se a eles/elas, 
também, o direito de ampliar sua consciência 
de si e de atuar de modo crítico no mundo 
contemporâneo por meio da aprendizagem da 
língua inglesa. 

https://www.inglesnasescolas.org/
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Para lembrar!

Compreender a educação como um 
direito dos/das estudantes é…

• … afirmar que todo/toda estudante 
tem o direito à uma educação que 
atenda suas necessidades básicas de 
aprendizagem;

• … concordar que, no ensino de língua 
inglesa, é direito dos/das estudantes 
se compreenderem como cidadãos 
em um mundo plurilíngue e terem suas 
vivências e experiências linguísticas 
e culturais contempladas em seu 
percurso de aprendizagens linguísticas;

• … proporcionar aos/às estudantes 
o direito de ampliar a consciência 
sobre si e de atuar de modo crítico no 
mundo contemporâneo por meio da 
aprendizagem da língua inglesa.
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A fim de que o ensino da língua inglesa na 
escola contemple os direitos de aprendizagem 
para que os/as aprendizes acessem as 
habilidades e competências necessárias para 
conviver, produzir e interagir criticamente no 
século XXI, é necessário que ele seja pensado 
sob o prisma da educação integral. Para esse 
desenvolvimento global, a BNCC sugere o 
compromisso dos currículos com a formação 
e o desenvolvimento humanos global em suas 
dimensões intelectual, física, social, ética e 
simbólica. Além disso, é importante considerar 
que uma educação voltada para a equidade 

requer que a escola reconheça e enfrente 
as dívidas do passado (na medida em que 
alguns grupos de estudantes ainda são mais 
excluídos e atrasados do que outros) e atenda 
às demandas contemporâneas para a vida, que 
exigem um novo rol de competências para a 
participação cidadã, para o trabalho e para a 
vida pessoal. 

Ensinar a língua inglesa com essa preocupação 
implica pensar o ensino e a aprendizagem 
sob a perspectiva da educação integral, 
que se relaciona com o modo como os/as 

4. O ensino da língua 
inglesa na educação 
integral: para quem 
ensinamos 
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estudantes são compreendidos/as. Com 
relação a esse aspecto, este Referencial 
alinha-se à Gonçalves (2006), em sua leitura 
de que a educação integral se preocupa 
em olhar para o/a estudante sob uma 
perspectiva multidimensional: 

O conceito mais tradicional encontrado para 

a definição de educação integral é aquele 

que considera o sujeito em sua condição 

multidimensional, não apenas na sua dimensão 

cognitiva, como também na compreensão de um 

sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está́ 

inserido num contexto de relações. […] o sujeito 

multidimensional é um sujeito desejante, o que 

significa considerar que, além da satisfação de 

suas necessidades básicas, ele tem demandas 

simbólicas, busca satisfação nas suas diversas 

formulações de realização tanto nas atividades  

de criação quanto na obtenção de prazer  

nas mais variadas formas.   

(GONÇALVES, 2006, p. 130.)

Tanto as relações como os desejos 
dos/das estudantes podem ser 
compreendidos sob a ótica das culturas 
pelas quais os/as jovens circulam e das quais 
fazem parte. A educação integral é, assim, 
antes de mais nada, uma educação que preza 
por uma interculturalidade crítica e visa 
desconstruir preconceitos e discriminações 
que “naturalizam” certos comportamentos 
de exclusão. Nesse sentido, este documento 
reafirma e acolhe a constituição híbrida 
e pluricultural dos/das estudantes, 
problematizando os critérios de exclusão e 
a pretensa universalidade das práticas que 
configuram as ações educativas. 

Essa preocupação também está na BNCC 
ao admitir que concebe o estudo da língua 
inglesa em sua função formativa, integrando 
os conhecimentos linguístico-discursivos 
a um propósito social e político. Dessa 
forma, a aprendizagem constitui-se como 
um instrumento que propicia novas formas 
de engajamento e participação estudantil 
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em um mundo cada vez mais intercultural e 
híbrido. É também por meio da língua inglesa 
que os/as estudantes poderão ampliar suas 
possibilidades de interação e mobilidade, 
abrir novos percursos para a construção do 
conhecimento e para a continuidade nos 
estudos, não restritos ao universo local da 
língua materna, mas conectados com as 
possibilidades do mundo globalizado. 

Além disso, a educação integral vincula-se 
ao resgate dos processos de construção das 
identidades culturais nos níveis pessoal e 
coletivo. Nessa perspectiva, compreende-se 
que os/as estudantes carregam diferentes 
histórias de vida pessoal e em comunidade, 
que merecem espaço para serem contadas, 
reconhecidas e valorizadas. Nesse contexto, 
torna-se imprescindível a promoção de 
experiências de interação entre grupos 
culturais diferentes, de modo a proporcionar 
vivências de diálogos para a construção 
conjunta de novas experiências étnicas, 
sociais e culturais em sala de aula. 

O ensino da língua inglesa, componente da 
área de Linguagens, cumpre o papel explicitado 
no parágrafo anterior quando garante o 
acesso a bens culturais materiais e imateriais 
comumente reservado a classes privilegiadas. 
Para a professora Vera Maria Candau:

O “empoderamento” começa por liberar a 

possibilidade, o poder, a potência que cada pessoa 

tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e 

ator social. O “empoderamento” tem também uma 

dimensão coletiva, trabalha com grupos sociais 

minoritários, discriminados, marginalizados etc., 

favorecendo sua organização e sua participação 

ativa na sociedade civil. As ações afirmativas são 

estratégias orientadas ao “empoderamento”. 

Tanto as concebidas no sentido restrito quanto as 

que se situam num enfoque amplo desenvolvem 

estratégias de fortalecimento do poder de grupos 

marginalizados para que estes possam lutar pela 

igualdade de condições de vida em sociedades 

marcadas por mecanismos estruturais de 

desigualdade e discriminação. Têm no horizonte 

promover transformações sociais. Nesse sentido, 
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são necessárias para que se corrijam as marcas 

da discriminação construída ao longo da história. 

Visam melhores condições de vida para os grupos 

marginalizados, a superação do racismo, da 

discriminação de gênero, da discriminação étnica 

e cultural assim como das desigualdades sociais. 

(CANDAU, 2008, p. 54.)

A fim de que se garanta espaço para esse 
empoderamento na escola, é imprescindível 
que as práticas de educação integral 
contemplem as culturas juvenis das quais 
os/as estudantes fazem parte. O hibridismo 
é marcante na adolescência, fase na qual 
os/as jovens desenvolvem características 
físicas e fisiológicas de corpos já adultos, 
enquanto socialmente são ainda considerados 
sujeitos em formação, na medida em que 
ainda estão aprofundando seu conhecimento 
sobre o funcionamento das sociedades e suas 
regras, limites, justiças e injustiças. Nesse 
espaço híbrido entre a tutela dos responsáveis 

e a independência entre os pares, é importante 
que uma educação integral considere 
que esses grupos de jovens constroem 
coletivamente espaços de sentidos para 
trocas e fruição das culturas juvenis. 

À medida que os jovens compreendem mais o 
mundo que os cerca, mais tomam ciência das 
desigualdades e injustiças que constituem 
a sociedade à qual pertencem. É nessa 
fase que surgem para os/as estudantes 
questionamentos como “por que as coisas 
são como são?” e “podemos mudar o mundo 
para que seja um lugar mais justo?”. No contato 
com iniciativas que mobilizam essa vontade 
para promover mudança social genuína 
nas comunidades, podem-se materializar 
metodologias ativas8 para a aprendizagem de 
língua inglesa. Nesse processo, o/a docente, 

8.  Para saber mais sobre metodologias ativas, sugerimos os 
materiais disponíveis nos seguintes links:  
https://lilianbacich.com/2018/07/24/metodologias-ativas/
https://www.youtube.com/
watch?v=fgqhapii1kk&feature=emb_logo e  
https://www.youtube.com/watch?v=wtAFk55QekM.  

https://lilianbacich.com/2018/07/24/metodologias-ativas/
https://www.youtube.com/watch?v=fgqhapii1kk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fgqhapii1kk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wtAFk55QekM
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em diálogo com os/as jovens e a comunidade 
escolar como um todo, torna-se competente 
para atuar nos processos de planejamento, 
mediação e gestão educacional em cenários 
significativos de estudo, assim como na 
intervenção em problemas apresentados 
pelos ambientes de prática. Assim, favorece-
se a autonomia dos/das estudantes e uma 
nova cultura na qual o currículo se flexibiliza 
para que os atores tenham espaço para 
refletir sobre suas práticas e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Um exemplo de ponto de partida para esse 
tipo de trabalho pode ser a plataforma Voices 
of Youth9, projeto da UNICEF que fomenta 
a produção e circulação de informações 
entre jovens de diferentes culturas ao 
redor do mundo. Nessa plataforma, os/as 

9.  Explore e conheça a plataforma em https://www.
voicesofyouth.org/.

aprendizes podem conhecer movimentações 
promovidas por outras culturas juvenis ao 
redor do mundo e também tomar parte em 
movimentos que visam a mudança social e 
cultural promovida por outros/outras jovens. 
Também é possível aprender mais sobre como 
organizar movimentos de intervenção social e 
buscar apoio por meio da própria plataforma, 
aprendendo sobre como utilizar dados, 
organizar uma argumentação persuasiva e 
produzir filmes para defender uma causa, 
entre muitos outros. Esse é um exemplo de 
plataforma que pode engajar os/as jovens em 
ação significativa, sustentável e autêntica em 
língua inglesa na medida em que os/as convida 
para conhecer mais sobre como outros/outras 
jovens vivenciam suas culturas e as tensões 
que perpassam suas sociedades.

Em acréscimo aos aspectos sociais e 
culturais, o ensino de língua inglesa, em sua 

https://www.voicesofyouth.org/
https://www.voicesofyouth.org/
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marcada relação com a alteridade linguística, 
configura-se em um espaço privilegiado 
para o trabalho com competências 
socioemocionais. De modo geral:

Competências socioemocionais se referem 

à capacidade de mobilizar, articular e colocar 

em prática conhecimentos, valores, atitudes e 

habilidades para se relacionar com os outros 

e consigo mesmo, assim como estabelecer e 

atingir objetivos e enfrentar situações adversas 

de maneira criativa e construtiva. São capacidades 

individuais que podem ser manifestadas em 

pensamentos, sentimentos e comportamentos de 

cada pessoa. Elas também podem ser desenvolvidas 

através de experiências formais e informais de 

aprendizagem e acabam por ser importantes 

impulsionadores de resultados ao longo da vida. Por 

estarem intimamente ligadas ao desenvolvimento 

integral do ser humano, essas competências não 

se desenvolvem de forma separada dos aspectos 

cognitivos. Ao estudar um conteúdo de uma 

determinada disciplina, o estudante precisa colocar 

em prática diversas competências. Ajudá-lo a 

entender melhor esses aspectos é o que fará com 

que ele se desenvolva de maneira plena, tornando- 

-se protagonista do seu processo de aprendizagem 

e das suas decisões tanto na escola quanto 

fora dela. (INSTITUTO AYRTON SENNA; EDULAB21, 

Competências para a vida, 2017, p. 13.) 

Assim, o medo e a excitação que podem derivar 
do contato com a língua inglesa e de toda a 
novidade que a cerca podem impulsionar o 
questionamento entre os/as estudantes sobre 
quais relações eles/elas estabelecem com o 
estudo e com seus objetivos (autogestão). Ao 
planejarem atividades dialógicas, pensarem 
em como entram em contato com o outro e 
de que modo selecionam a linguagem que 
utilizarão, surge espaço para conversas sobre 
autoimagem e empatia (engajamento com 
os outros). Nos momentos de negociação 
de sentidos e resolução de lapsos de 
comunicação, surge a oportunidade de pensar 
sobre tolerância a modos diferentes de falar, 
ouvir e pensar. Oportuniza-se, também, a 
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reflexão acerca das expectativas que temos 
da reação dos demais nos momentos em que 
o sujeito enfrenta dificuldade em comunicar o 
que deseja (amabilidade). No encontro com a 
diferença linguística, cultural, ideológica e com 
a frustração de nem sempre apreendê- 
-las ou compreendê-las, surge o espaço para 
que se olhe para a persistência (ou não) em 
face das adversidades (resiliência emocional). 
Finalmente, no encontro com o novo, com a 
riqueza de bens materiais e imateriais que o 
contato com outras culturas proporciona, surge 
a possibilidade de compreender a curiosidade, 
a inspiração e a entrega à experiência ou 
resistência a ela (abertura ao novo).

Assim, o ensino e a aprendizagem da língua 
inglesa, sob a perspectiva da educação 
integral, acolhe as diversas dimensões 
que constituem os/as aprendizes, fazendo 
das aulas uma prática mais inclusiva 
e comprometida com as realidades e 
necessidades locais, promovendo a equidade 
e alinhando-se às demandas do século XX.

Para lembrar!

Um ensino de língua inglesa para a 
educação integral...

• … pressupõe o compromisso dos 
currículos com a formação e o 
desenvolvimento humanos global em 
suas dimensões intelectual, física, 
social, ética e simbólica;

• … relaciona-se com o modo como os/
as estudantes são compreendidos/as;

• … constitui-se em um instrumento que 
propicia novas formas de engajamento 
e participação estudantil em um mundo 
cada vez mais intercultural e híbrido;

• … garante o acesso a bens culturais 
materiais e imateriais comumente 
reservado a classes privilegiadas.
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O que almeja a BNCC ao defender a língua 
inglesa em seu status de língua franca 
e  relacionar esse aspecto à oferta 
de “uma educação linguística voltada 
para a interculturalidade, isto é, para o 
reconhecimento das (e o respeito às) 
diferenças, e para a compreensão de como 
elas são produzidas nas diversas práticas 
sociais de linguagem” (BRASIL, 2017, p. 242)? 
Que tipo de mudança um ensino de língua 
inglesa como língua franca (ILF) implica? 
Qual a relevância dessa mudança para os/as 
estudantes e para a qualidade do ensino de 
inglês no Brasil? 

Em primeiro lugar, é importante destacar que a 
visão de ILF não se ocupa de uma variedade da 
língua inglesa (como o inglês norte-americano, 
britânico, sul-africano, indiano, entre outros), 
mas, sim, de uma atitude curricular frente ao 
uso e ao ensino e aprendizagem dessa língua. 
Esse deslocamento estabelece uma conexão 
direta com o sucesso da relação de docentes 
e estudantes e da comunidade escolar como 
um todo com a língua inglesa.

Enquanto a compreensão restrita do inglês 
como língua estrangeira (ILE) faz parte do 
paradigma que tem como objetivo a interação 

5. Caracterização da 
área: inglês como 
língua franca e 
multiletramentos
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entre nativos e não nativos e, portanto, visa 
ao desenvolvimento de habilidades muito 
aproximadas àquelas nativas, compreender 
o ILF é associar essa língua à ideia dos 
Global Englishes. Essa perspectiva parte do 
pressuposto de que a maioria dos/das falantes 
de inglês são não nativos/as e que todas as 
variedades de inglês devem ser aceitas e 
respeitadas em suas próprias especificidades, 
ao invés de serem comparadas aos padrões de 
falantes nativos. Isso implica perceber os/as 
falantes não nativos/as como diversos ao invés 
de deficientes, e as produções que diferem 
do padrão nativo como potencialidades 
de produção ao invés de sinais de falta de 
competência ou inadequação. 

Enquanto o ensino de ILE se baseia em 
teorias de fossilização e de interferência, a 
perspectiva de ILF se ancora em perspectivas 
de evolução e contato linguísticos, 
evidenciando a natureza híbrida e intercultural 
das linguagens e das aprendizagens. Assim, 
enquanto uma visão centrada no modelo nativo 

(ILE) pode compreender a alternância entre 
línguas como uma lacuna na competência 
do/da falante não nativo/a ou como erro, 
a perspectiva de ILF a compreende como 
um recurso de comunicação disponível 
para falantes multilíngues e, dependendo 
do contexto, como uma estratégia de 
identificação cultural ou cooperação com 
outro falante. 

Na perspectiva de ILF, portanto, os/as falantes 
não nativos/as não são vistos como falantes 
malsucedidos/as, mas como comunicadores 
multilíngues competentes, que fazem uso de 
recursos diversos e priorizam a comunicação 
em detrimento da correção. De modo geral, 
pensar em ILF desloca o/a falante não 
nativo/a do lugar de fracasso e o promove ao 
lugar da potência.
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Visão do inglês como 
língua estrangeira (ILE) Visão do inglês como língua franca (ILF)

Falantes não nativos Deficiente, malsucedido
Diferente, comunicador competente e usuário de 
recursos multilíngues

Produções não nativas Inábeis Potenciais de produção na língua

Alternância entre a primeira 
língua e a língua inglesa

Lacuna, erro
Recurso pragmático de bilíngues, solidarização 
com o outro ou projeção de identidade

Foco linguístico Precisão Inteligibilidade

em detrimento de outras, reconhecendo 
as tensões e desigualdades constitutivas 
das relações humanas e fomentando a 
compreensão crítica dos fenômenos sociais. 
Desse modo, o ensino da língua inglesa se 
desloca de uma perspectiva centrada em sua 
característica externa ou estrangeira e passa 
a se preocupar com o caráter multicultural 
e multilíngue de uma língua que circula 

Quadro 1: Visão de ILF em oposição à visão de ILE.10

Em termos gerais, pensar no ensino de ILF 
implica mudar o foco do ensino da precisão 
linguística para as condições de produção e 
uso dessa língua, ou seja, muda-se o foco do 
olhar da acuidade para a inteligibilidade do 
contato intercultural. Isso significa propor um 
ensino de línguas que visa à interculturalidade, 
deslocando representações de linguagem que 
favorecem determinadas línguas e culturas 

10.  Quadro elaborado com base em JENKINS et al, 2011.
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entre Estados-nação, entre povos e entre 
espaços geográficos e digitais cada vez mais 
híbridos e fluidos. 

Para isso, neste Referencial Curricular, não 
se tem como objetivo promover um ensino 
formal da variedade padrão da língua (Standard 
English) com foco no desenvolvimento 
das quatro habilidades em igual grau de 
proficiência de falantes nativos. Vale ressaltar 
que o modelo de proficiência baseado em 
falantes nativos relega tanto docentes 
quanto estudantes ao lugar do fracasso: 
os/as estudantes, proficientes em sua língua 
materna, deparam-se com a hesitação, 
o balbucio e titubeio que acompanham o 
aprendizado linguístico e são deslocados/as 
a um lugar discursivo infantilizado, que 
necessita de constante correção e, portanto, 
frustrante e heterônomo.  Os/as docentes, 
por sua vez, ao reconhecerem a própria 
origem, constatam, nas próprias produções, a 
marca de sua identidade cultural vista como 
lacuna sob a referência do modelo nativo e 

frustram-se tanto em sua relação com o objeto 
que ensinam e produzem quanto na própria 
atividade docente. 

Pensar no ILF pressupõe também uma 
reflexão sobre o papel da língua inglesa na 
construção dos repertórios linguísticos e 
culturais dos/das estudantes. Nesse sentido, 
este Referencial concorda com Leffa e Irala 
(2014), em sua defesa da concepção de língua 
inglesa como mais uma das múltiplas línguas 
que constituem os sujeitos em suas jornadas 
de aprendizagem e, por essa razão, se refere 
à língua inglesa no contexto da educação 
básica como uma língua adicional: 

Quando propomos ensinar uma língua para quem 

já conhece pelo menos uma, surge, portanto, a 

questão inicial de nomear essa outra língua. À 

medida que se reflete sobre o problema, configura-

-se aos poucos a ideia de que essa língua vem 

por acréscimo, de algo que é dado a mais. Todos 

já possuímos pelo menos uma língua, seja o 

português, uma língua indígena, de pais imigrantes, 
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ou a de sinais, mas alguns alunos possuem mais de 

uma língua. Desse modo, a língua que ele vai estudar 

na escola pode não ser uma segunda língua ou uma 

língua estrangeira, mas será, mais adequadamente, 

uma língua que podemos chamar de “adicional”. 

O uso do termo “adicional” traz vantagens porque 

não há necessidade de se discriminar o contexto 

geográfico (língua do país vizinho, língua franca 

ou internacional) ou mesmo as características 

individuais do aluno (segunda ou terceira língua). 

Nem mesmo os objetivos para os quais o aluno 

estuda a língua precisam ser considerados nessa 

instância, se deseja conhecê-la para viajar, jogar, 

cantar ou obter um emprego melhor, como é o caso 

do termo “para fins específicos”, muito comumente 

associado ao ensino de línguas. A proposta então é 

que se adote um conceito maior, mais abrangente, 

e possivelmente mais adequado: o de “língua 

adicional.” (LEFFA; IRALA, 2014, p. 32-33.)

Assim, pensar no ILF é dar espaço à aceitação 
de uma língua de fronteira, que permite aos 
sujeitos de lugares diversos, pertencentes 
a grupos culturais variados, unirem-se por 
interesses comuns e comunicarem por meio de 
uma língua que não lhes é materna.  

Pensar no ILF não significa, entretanto, 
desconsiderar aspectos linguísticos 
constitutivos da linguagem, como sua 
gramática ou pronúncia. Significa, por outro 
lado, descolonizar nossa compreensão desses 
elementos, questionando sua centralidade 
curricular, aceitando as diferentes 
apropriações que os/as aprendizes fazem 
das línguas e indagando sobre os efeitos de 
sentido dessas apropriações em momentos 
diferentes. Este documento alinha-se à 
concepção de ILF, marcando sua orientação 
plurilíngue e transcultural, fenômeno de 
hibridismo e mestiçagem linguística que se 
manifesta em práticas no agenciamento crítico 
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dos/das estudantes e no respeito a seus 
inventários linguísticos, culturais e vivenciais11.

À perspectiva do inglês como língua franca, 
associa-se a concepção da pedagogia dos 
multiletramentos, que busca enfatizar não 
apenas a pluralidade nas práticas sociais e 
nos usos da linguagem como também as novas 
potencialidades semióticas acarretadas pelas 
novas tecnologias digitais:

Essa ênfase à pluralidade nas práticas sociais 

e nos usos da linguagem justifica, então, a 

adoção do termo “letramento” em sua forma 

plural “letramentos"; a inclusão do prefixo “multi”, 

por sua vez, além do próprio berço teórico 

da linha de pesquisa, inscrita nos estudos 

multiculturais, somada à recente multiplicidade 

dos modos representacionais com o advento 

das novas tecnologias. Nesse sentido, o “multi” 

11.  Em seu livro Educação em Tempos de Pandemia: 
Brincando com um Mundo Possível (2020), Fernanda Liberalli 
aprofunda a noção de repertórios linguísticos, culturais 
e vivencias. O livro, além de aprofundamentos teóricos, 
apresenta diversas ideias de soluções práticas e projetos. 

nos multiletramentos é fruto tanto da ênfase 

à heterogeneidade e subjetividade de culturas 

e linguagens quanto da vasta gama de formas 

representacionais oferecidas ao sujeito da era 

digital (KALANTZIS; COPE, 2011, apud DUBOC; GATTOLIN, 

2015, p. 8).

A riqueza representacional tratada 
pelos multiletramentos se concretiza no 
reconhecimento da importância de trabalhar 
com os gêneros discursivos digitais e 
multissemióticos, assim como problematizar os 
novos modos de produzir e distribuir sentidos. 
Assim, a inclusão de fanfics, nanocontos, 
nanopoemas, podcasts, tutoriais, fóruns, jogos, 
memes e lives, entre muitos outros, assume 
um importante papel na formação integral dos/
das estudantes, à medida que possibilita aos 
sujeitos refletirem criticamente sobre os textos 
que produzem e consomem em sua vida diária.
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Para lembrar!

Ensinar a língua inglesa sob a perspectiva de 
ILF e dos multiletramentos implica…

• … um ensino de língua que visa 
à interculturalidade;

• … deslocar representações de linguagem 
que favorecem determinadas línguas e 
culturas em detrimento de outras;

• … questionar a centralidade curricular 
de aspectos linguísticos constitutivos 
da linguagem, como sua gramática 
ou pronúncia; 

• … aceitar as diferentes apropriações 
que os/as aprendizes fazem das 
línguas e refletir sobre os efeitos 
de sentido dessas apropriações em 
momentos diferentes; 

• … preocupar-se com o caráter 
multicultural e multilíngue de uma língua 
que circula entre Estados-nação, entre 
povos e entre espaços geográficos e 
digitais cada vez mais híbridos e fluidos.
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A atividade docente no ensino formal é, por 
excelência, uma atividade de natureza coletiva 
e, de modo diferente dos/das docentes que 
atuam em institutos de idiomas, o trabalho na 
escola é desenvolvido em colaboração com 
docentes de outras áreas do conhecimento, 
da gestão e da comunidade. Ao mesmo 
tempo que esses/essas docentes fazem 
parte de uma comunidade profissional12 que, 
no âmbito global, se identifica por ensinar 
línguas, no âmbito local identificam-se e 

12.   Para saber mais sobre as características da comunidade 
profissional de professores e professoras de inglês, 
recomenda-se a leitura do texto de Penny Ur, The English 
Teacher as a Professional (2002), que busca construir um 
arcabouço definitório sobre a atuação docente de língua 
inglesa. Uma produção local também recomendada é o 
trabalho da professora Maria Antonieta Celani, Ensino de 
Línguas Estrangeiras: ocupação ou profissão? (2001).

ancoram seu trabalho às práticas de suas 
unidades escolares. Assim, é importante que 
ações formativas auxiliem os/as docentes 
em formação a desenvolver as habilidades 
e os conhecimentos necessários para, 
de forma individual ou coletiva, avaliarem 
as necessidades locais, observarem suas 
ações didáticas, avaliarem seus resultados, 
identificarem problemas e buscarem soluções. 

No Guia de Formação Continuada, construído 
no contexto do Programa Skills for Prosperity, 
pensou-se na formação que contempla não 
apenas a dimensão linguística, mas também 
a dimensão pedagógica do conhecimento 
docente. Esse percurso formativo tem como 
objetivo formar docentes para desenvolverem 
suas habilidades linguísticas, tornando-se 

6. Docentes e 
sua formação
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usuários e usuárias competentes da língua 
inglesa13 e adquirindo uma postura autônoma 
para seu desenvolvimento comunicativo. Além 
disso, objetiva aumentar os seus repertórios 
linguísticos com vistas ao uso da língua em sala 
de aula. Já o Percurso Formativo da Dimensão 
de Prática Pedagógica mobiliza os demais 
domínios relacionados à prática de sala de aula 
específica de língua inglesa. 

Acredita-se e pratica-se uma formação 
potente, que estimula docentes em sua jornada 
reflexiva e rica de construção do conhecimento 
e mudança das comunidades escolares. 

13.  Para aprofundamento sobre o desenvolvimento da 
proficiência linguística e seu diálogo com a carreira docente, 
recomenda-se o Guia de Proficiência produzido pelo Instituto 
Reúna no contexto do programa Skills for Prosperity.

Para lembrar!

• O trabalho do/da docente de língua 
inglesa na escola é uma atividade de 
natureza coletiva.

• Docentes de língua inglesa fazem parte 
de uma comunidade global e outra local.

• Ações formativas devem desenvolver 
as habilidades e os conhecimentos 
necessários para que os/as docentes, 
de forma individual ou coletiva, possam 
avaliar e intervir nas necessidades 
locais.

• A formação docente pode ser pensada 
em duas dimensões, a linguística e a 
pedagógica, e se apoiar no Guia de 
Formação Continuada, disponível no 
site do Instituto Reúna e em  
https://www.inglesnasescolas.org/.

https://www.inglesnasescolas.org/
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O ensino de língua inglesa passou, no último 
século, por uma série de mudanças, sendo 
grande parte delas advindas da evolução no 
modo como se compreende a linguagem e 
a aprendizagem. Sob a primeira perspectiva, 
este documento concorda com o autor 
Kumaravadivelu (2006) em sua leitura de 
três diferentes concepções de linguagem 
adotadas pela linguística aplicada ao longo 
do último século: língua como sistema, língua 
como comunicação e língua como discurso. 

Linguística aplicada ao ensino de línguas

A linguística aplicada ao ensino de línguas 
é o ramo dos estudos linguísticos que se 
preocupa com o modo como as línguas 
são ensinadas e aprendidas.

Para o autor, ao pensar na língua como sistema, 
o foco está nos elementos fonológicos, 
semânticos e sintáticos da linguagem. Já 
ao conceber língua como comunicação, 
o foco recai sobre os elementos de 
coesão e coerência e sobre os aspectos 
comunicativos da língua. Finalmente, uma 
concepção discursiva de língua contempla, 
em adição aos elementos anteriormente 
mencionados, aspectos referentes aos 
modos como as forças políticas e sociais de 
dominação impactam na estruturação e uso 
das línguas. Ainda para Kumaravadivelu (2006), 
a linguística aplicada ao ensino de línguas 
empregou grande parte de seus esforços em 
compreender a língua como sistema. Uma 
parte menor foi empregada para pensar em 
língua como comunicação.  Pouquíssimos 

7. Orientações 
didáticas e avaliação
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de seus esforços foram despendidos para 
refletir sobre língua como discurso, reflexões 
essas que, atualmente, os estudos dos 
multiletramentos buscam encaminhar de modo 
a tentar combinar uma concepção discursiva 
de língua a macro estratégias pedagógicas de 
ensino. Como afirmam Leffa e Irala (2014):

É bom que o professor saiba que o ensino de 

línguas (EL) na contemporaneidade vai além do 

Ensino Comunicativo de Línguas (ECL) não só́ 

incorporando resquícios de abordagens que 

são vistas como ultrapassadas pela ênfase 

nos aspectos sistêmicos da língua e até no 

Instrucionismo, mas principalmente por incorporar 

também aspectos que surgiram mais tarde, como a 

ênfase na pedagogia crítica, no Construtivismo e na 

aprendizagem baseada em projetos. Considerando 

que as conexões possíveis do que se tenta ensinar 

ao aluno vai muito além da sala de aula, tentou-se 

mostrar o ensino de línguas numa perspectiva 

ampla, incluindo o desenvolvimento histórico-

cultural que vai da perspectiva linear e previsível do 

Modernismo à turbulência do mundo complexo e 

imprevisível do Pós-modernismo. O passado pode 

oferecer algumas respostas para os problemas 

contemporâneos, mas é preciso vencer o desafio 

de saber usar um método sem cair na rotinização 

do ensino, com a obrigação de tentar o que ainda 

não foi tentado. A intuição pedagógica, com base 

na experiência, tem seu valor, mas não se pode ficar 

preso ao passado. (LEFFA; IRALA, 2014, p. 48.)

Ora, mas de que modo, então, essa 
instabilidade contemporânea pode se 
transformar em práticas de sala de aula? De 
que modo pensamos em uma ação pedagógica 
bem informada, reflexiva e atenta aos 
aspectos contextuais que ressoam na vida 
dos/das estudantes?14 

14.  Um exemplo de como mobilizar questões sociais, 
políticas e culturais relevantes para os/as estudantes 
pode ser encontrado no relato de prática elaborado pelas 
professoras Luana Lamberti Nunes e Luana Campara Talasca. 
Em seu trabalho A experiência e o enriquecimento cultural 
vivido no estágio de docência em língua inglesa com alunos 
indígenas (2013), elas contam como mobilizaram questões 
de resistência indígena, aspectos de acesso indígena à terra 
e acesso indígena à educação superior pública entre seus 
estudantes. O relato traz exemplos de como convidar os/as 
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O direito à educação, que está na base do 
projeto educativo no país, convida professores 
e professoras intelectuais transformadores 
a superar a ideia de método e buscar 
pedagogias situadas, elaboradas por sujeitos ̶- 
educadores, educandos e comunidade escolar 
̶  ,  nas quais saberes locais e globais, escolares 
e não escolares são horizontalizados e, por 
meio de eventos de letramento, o trabalho 
com as dimensões linguística, cognitiva e 
sociocultural toma forma. 

As pedagogias situadas constituem o como 
ensinar, pautadas na articulação entre quem 
ensina, o que ensina, para quem ensina e por 
que ensina língua inglesa.  Nelas, o repertório 
de vivências e experiências em línguas diversas, 
especialmente na língua inglesa, é considerado, 

estudantes a se posicionarem sobre questões significativas 
e complexas de suas vidas e culturas, sem perder de vista as 
potencialidades de produção em língua inglesa. Disponível 
em: http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/
volume3n2/a-experiencia-e-o-enriquecimento-cultural-
vivido-no-estagio-de-docencia-em-lingua-inglesa-com-
alunos-indigenas/view. Acesso em: 10 dez. 2020. 

mobilizando-se as estratégias didáticas e 
pedagógicas que mais fazem sentido aos/às 
estudantes. É nesse cenário que as práticas 
de planejamento, especialmente as de 
planejamento integrado entre os grupos de 
professores e professoras de diversas áreas, 
ganham especial importância. 

Acredita-se que o/a docente, como intelectual 
atuante em sua comunidade escolar, tem a 
potência de, fundamentando-se em princípios 
bem estruturados e condizentes com sua 
realidade, organizar as experiências e vivências 
didáticas de acordo com sua compreensão 
das realidades de seu contexto, das práticas 
significativas em voga em sua comunidade e 
dos interesses estudantis. Como os últimos 
elementos derivam necessariamente da 
observação atenta que os educadores e as 
educadoras farão nas próprias comunidades, 
cabe a este documento cuidar da construção 
sólida dos princípios que auxiliarão o/a docente a 
navegar sua realidade e estruturar seu trabalho. 

http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/volume3n2/a-experiencia-e-o-enriquecimento-cultural-vivido-no-estagio-de-docencia-em-lingua-inglesa-com-alunos-indigenas/view
http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/volume3n2/a-experiencia-e-o-enriquecimento-cultural-vivido-no-estagio-de-docencia-em-lingua-inglesa-com-alunos-indigenas/view
http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/volume3n2/a-experiencia-e-o-enriquecimento-cultural-vivido-no-estagio-de-docencia-em-lingua-inglesa-com-alunos-indigenas/view
http://www.ufrgs.br/revistabemlegal/edicoes-anteriores/volume3n2/a-experiencia-e-o-enriquecimento-cultural-vivido-no-estagio-de-docencia-em-lingua-inglesa-com-alunos-indigenas/view
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Ao considerar o currículo como repertório 
vivencial, discursivo e cultural, os gêneros 
discursivos tipográficos ou pós-tipográficos ̶ 
produzidos na interação dos/das estudantes 
com os objetos de conhecimento, com os 
meios de comunicação, com a comunidade, 
com os territórios e os professores e as 
professoras ̶   assumem papel central. 

Na prática! 

Os materiais didáticos podem contribuir 
como facilitadores da prática docente 
e potencializadores do ensino e da 
aprendizagem da língua inglesa nas 
escolas. Para isso, recomenda-se uma 
cuidadosa avaliação, seleção e possível 
adaptação do material didático ao 
contexto local. Para aprofundamento no 
assunto, recomenda-se o Guia de Material 
Didático produzido pelo Instituto Reúna no 
contexto do Programa Skills for Prosperity.

Os anos finais do Ensino Fundamental 
representam um período de profundas 
mudanças na vida dos/das estudantes: o 
marcado aumento no número de componentes 
curriculares presentes nessa etapa, o que 
implica uma maior fragmentação no tempo 
didático de cada um desses componentes e o 
convívio com um número maior de professores 
e professoras. A habilidade de compreender 
o contexto, planejar, organizar e monitorar 
a própria aprendizagem ganha destaque 
nessa fase e pode ser mobilizada por meio 
de projetos que incidam sobre essa temática 
e tenham como produções objetos que 
tratem dessas questões, como um quadro de 
horários ou um diário reflexivo sobre a rotina e 
a aprendizagem. 
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Na prática! 

Nessa etapa, os/as estudantes ampliam, 
de modo significativo, o seu contato com 
gêneros discursivos multissemióticos de 
natureza diversa, o que torna a relevância 
do letramento crítico digital cada vez 
mais marcada. Um exemplo de projeto 
com tecnologias digitais, especialmente 
o podcast, em articulação com a 
competência “comunicar-se em língua 
inglesa” para o Ensino Fundamental é o 
descrito por Susana Cristina dos Reis 
em seu artigo Ensino de produção oral 
em língua inglesa por meio de podcast: 
relatando uma experiência com alunos do 
Ensino Fundamental. Nele, ela reconhece 
a língua inglesa como ferramenta de 
acesso ao conhecimento, de ampliação 
das perspectivas e de possibilidades para 
a compreensão dos valores e interesses 
de outras culturas e para o exercício do 
protagonismo social por meio do uso 
variado de linguagens em mídias impressas

ou digitais. O artigo está disponível em: 
https://periodicos.ufjf.br/index.php/
veredas/article/view/28210. (Acesso em: 
10 dez. 2020.)  

Nessa instância, é imprescindível que o ato 
de educar esteja vinculado com as práticas 
avaliativas sob uma perspectiva de avaliação 
enquanto processo formativo e inerente 
ao dia a dia da prática docente; afinal, é 
a avaliação que informará o progresso 
de educandos e educandas ao longo do 
processo de ensino e aprendizagem. 

É importante que a avaliação seja 
compreendida como uma ação que possui 
forte interdependência do ato de planejar 
e executar ações didáticas, ou seja, 
compreendida como um elemento que 
compõe um processo, e não como um ato 
isolado e pontual. Dessa forma, a avaliação 
exerce tanto a função de informar quanto a 

https://periodicos.ufjf.br/index.php/veredas/article/view/28210
https://periodicos.ufjf.br/index.php/veredas/article/view/28210
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de aprimorar os processos e resultados da 
aprendizagem e do ensino.

Para isso, é fundamental a ação docente15 
diante do que avaliar, como e quando avaliar e 
como interpretar e agir diante dos resultados. 

No Guia de Avaliação construído no contexto 
do Programa Skills for Prosperity, é possível 
aprofundar as reflexões sobre a avaliação 
como um processo formativo de inclusão e 
acolhimento dos/das estudantes assim como 
observar exemplos práticos de instrumentos 
avaliativos elaborados a partir das 
aprendizagens previstas neste Referencial.

15. As pessoas envolvidas na gestão escolar têm um papel 
fundamental no processo de avaliação, pois elas também 
são responsáveis por fornecer aos/às docentes condições 
favoráveis para o desenvolvimento das práticas avaliativas 
formativas desenvolvidas nas escolas.

Para lembrar!

• A compreensão da língua como 
sistema, língua como comunicação 
e língua como discurso marcam um 
percurso do ensino da língua inglesa no 
último século.

• Os estudos atuais de multiletramentos 
buscam refletir sobre língua 
como discurso.

• As estratégias pedagógicas na 
compreensão da língua como 
discurso implicam a observação 
atenta que docentes farão nas 
próprias comunidades.

• As orientações didáticas 
convidam docentes a superarem 
a ideia de método e buscarem 
pedagogias situadas.

• Os saberes locais e globais, escolares 
e não escolares, são horizontalizados 
na prática pedagógica. 
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• O trabalho com as dimensões 
linguística, cognitiva e sociocultural 
toma forma nos currículos. 

• As práticas de planejamento, 
especialmente as de planejamento 
integrado entre os grupos de 
professores e professoras de diversas 
áreas, ganham especial importância 
nas orientações didáticas.

• O ato de educar vincula-se às práticas 
avaliativas em uma perspectiva 
da avaliação enquanto processo 
formativo e inerente ao dia a dia da 
prática docente.
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Descrever os/as estudantes é uma tarefa, 
no mínimo, desafiadora dada a riqueza da 
diversidade que habita no país. E, embora seja 
imprescindível que um olhar atento e acolhedor 
das diferenças incida sobre os/as estudantes, 
suas culturas juvenis e práticas sociais para a 
elaboração da matriz curricular, recorreu-se 
a características do desenvolvimento 
psíquico e social que se desenvolvem mais 
marcadamente na etapa que une o final da 
infância à adolescência16. 

16.  O recorte teórico que norteou as reflexões é o da 
Psicologia Evolutiva. Se quiser saber mais sobre o tema, 

8.1  Estudantes do 6º ano

No 6º ano, estabelece-se — para muitos e 
estudantes — o primeiro contato escolar 
com a língua inglesa, o que atribui a esse 
período uma característica muito especial. O 
acolhimento de questões como a ansiedade 
ou o medo que podem cercar esse encontro 
é fundamental para que elas e eles sintam-
se confortáveis em seus processos de 

recomenda-se a leitura de: COLL, César; MARCHESI, Álvaro; 
PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento psicológico e educação: 
psicologia evolutiva. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 

8. Perfil dos/das 
estudantes e 
potencialidades 
pedagógicas
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aprendizagem. Aproveitando esse momento 
de grande mudança na rotina dos/das 
estudantes, o currículo convida aprendizes e 
docentes a pensar sobre questões de língua 
e identidade. Questões sobre as interações 
em língua inglesa em sala de aula, aspectos 
interculturais de identificação, aspectos de 
organização social diversos, organização da 
vida diária e percepção do território guiam o 
trabalho e permitem que os/as estudantes 
falem sobre si, sua rotina, suas preferências, 
seu contexto. Com relação aos agrupamentos, 
vale lembrar que, nesse momento, eles/elas 
podem estar fazendo parte de novos grupos 
ou até ingressando em uma unidade escolar 
diferente, em que a temática das trocas 
pessoais favorece a criação e o fortalecimento 
do grupo assim como o encontro de parcerias 
e afinidades. Nessa etapa inicial, é natural que 
os/as aprendizes precisem de muita ajuda 
em suas produções e, conforme seu nível de 
confiança e autonomia aumentarem, tendem a 
ampliar suas experimentações para produções 
mais autorais e sofisticadas.

Um percurso possível na introdução dos/das 
estudantes à nova língua é discutir em sala 
questões como:

• Quais línguas estão presentes nas 
vivências e experiências dos/das 
estudantes?

• Qual a importância de cada uma delas?
• De que modo podemos “desvendar” 

os sentidos que não conhecemos em 
língua inglesa?

• O que podemos fazer para favorecer 
nossa aprendizagem dessa nova língua?

Além disso, as turmas podem elaborar listas 
de expressões úteis para a interação em sala 
de aula e entre os/as estudantes em sua vida 
diária. Ao elaborar sua lista, o/a estudante 
tem a possibilidade de se apropriar da língua 
do seu jeito. Os registros dessas expressões 
podem ser realizados nos mais diferentes 
meios (cartaz, anotação individual, blog 
coletivo), e educandos e educandas podem 
ser convidados/as a refletir periodicamente 
sobre como usam essas expressões e de que 
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forma sua lista de Classroom Language pode 
ser ampliada.

Para lembrar!

Estudantes do 6º ano…

• … na maioria dos contextos, estão 
tendo seu primeiro contato escolar 
com a língua inglesa;

• … podem sentir-se ansiosos ou 
desconfortáveis nos primeiros 
contatos com a língua;

• … precisam ter seus sentimentos 
acolhidos para que sintam-se 
confortáveis em seus processos 
de aprendizagem;

• … costumam precisar de muita ajuda 
em suas produções; ampliam sua 
autonomia e confiança ao longo 
do ano, ampliando também suas 
experimentações para produções 
na língua inglesa mais autorais e 
sofisticadas.

8.2  Estudantes do 7º ano

No 7º ano, a familiaridade com as rotinas e 
demandas do novo ciclo aumenta, embora o 
acolhimento de questões como a ansiedade 
ou o medo e outros desafios que cercam o 
encontro com a língua inglesa permaneçam 
pontos de atenção para professores e 
professoras que trabalham com essas turmas. 
Para ampliar a segurança e familiaridade 
dos/das estudantes com as vivências e 
experiências dos anos finais do Ensino 
Fundamental, assim como seu desenvolvimento 
psicossocial, alicerçado no aumento de 
sua capacidade de estabelecer relações 
complexas de causalidade e consequência, 
este currículo convida educadores e 
educandos a explorarem o universo das 
narrativas e seu papel na constituição 
identitária dos sujeitos.

Por meio de questionamentos que buscam 
mobilizar a relação entre as histórias vividas 
e contadas e o modo como os sujeitos 
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se constituem como seres sociais, os/as 
estudantes são estimulados/as a entrar em 
contato com as pessoas que circulam nos 
espaços e investigar suas histórias. Esse 
movimento tem como objetivo, para além da 
investigação das narrativas em si, consolidar 
a segurança dos/das aprendizes no contato 
com outras pessoas. Ao ampliarem seu 
repertório vivencial de narrativas, ganham mais 
autonomia para identificar os elementos que 
constituem diferentes variedades linguísticas, 
adquirindo experiências que possibilitam a 
desconstrução de preconceitos linguísticos 
ao mesmo tempo que, por meio da ampliação 
de suas vivências em língua inglesa, identificam 
propósitos diversos para o uso das línguas na 
sociedade contemporânea.

A partir de suas experiências prévias na 
aprendizagem de inglês, os/as estudantes 
do 7º ano têm a oportunidade de explorar a 
conexão entre os saberes já consolidados em 
língua inglesa e os novos saberes, de modo a 

promover a recuperação mais eficaz das novas 
aprendizagens linguísticas.

O aumento da identificação com os grupos 
e culturas juvenis nessa faixa etária convida 
à reflexão sobre narrativas e identidades, 
uma possibilidade de trabalho com a unidade 
temática Biographies, que tem o potencial 
de articular os saberes desenvolvidos ao 
longo do ano. Os/as estudantes podem ser 
convidados/as a investigar pessoas com 
quem convivem (docentes, funcionários e 
funcionárias da escola, membros da família, 
amigos e amigas, pessoas da comunidade por 
quem se interessem) e, a partir da investigação 
do que compreendem como culturas juvenis 
e seus elementos e práticas constitutivos, 
averiguar questões como:

• O que jovens de outras épocas faziam 
em seu tempo livre?

• Em quais territórios circulavam? Eles 
eram diferentes do que são hoje?

• Quais produções culturais 
consumiam? De quais faziam parte?
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• Quando começaram a trabalhar? 
• Qual foi seu primeiro emprego? Como 

era sua rotina?
• Quais eventos consideravam mais 

marcantes em sua juventude?

A partir da partilha e apreciação dos dados 
levantados, os/as estudantes, que ao final do 
7º ano já apresentam mais autonomia na leitura 
e produção de textos, podem refletir sobre a 
influência desses dados nas jornadas dos seus 
entrevistados e partilhar suas descobertas por 
meio de produções coletivas como pôsteres 
informativos, infográficos, blogs, vídeos ou 
outro meio mais significativo e acessível 
para eles/elas. 

Para lembrar!

Estudantes do 7º ano…

• … já estão familiarizados com as rotinas 
e demandas do novo ciclo; 

• … ainda podem apresentar a ansiedade 
ou o medo que cercam o encontro 
com a língua inglesa e que devem 
permanecer pontos de atenção 
para docentes;

• … têm sua capacidade de estabelecer 
relações complexas de causalidade e 
consequência aumentada;

• … são capazes de explorar a conexão 
entre os saberes já consolidados 
em língua inglesa e os novos 
saberes, de modo a promover a 
recuperação mais eficaz das novas 
aprendizagens linguísticas;

• … identificam-se, cada vez mais, com 
grupos e culturas juvenis.
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8.3  Estudantes do 8º ano

No 8º ano, é possível que os/as estudantes 
já se encontrem muito familiarizados/as 
com as rotinas e com o funcionamento das 
unidades escolares, possivelmente auxiliando 
colegas menos experientes que precisem 
de ajuda para se apropriar dessas rotinas. A 
fim de consolidar uma postura mais segura 
ampliando a autonomia e criticidade dos/das 
estudantes, este currículo propõe a temática 
Língua e Cultura, que os/as convida, junto 
aos/às docentes, a problematizar o modo como 
diferentes línguas e culturas constituem seus 
sujeitos, apoiados na capacidade  
dessa faixa etária estudantil de considerar 
diversas dimensões e perspectivas de uma 
mesma questão.

O movimento de investigar e relativizar outras 
culturas, assim como a sua própria, apresenta 
aos/às aprendizes o desafio de atentar para 
diferenças culturais durante o contato com 
outras pessoas e desenvolver estratégias 

para lidar com elas. Eles/Elas são igualmente 
estimulados a explorar estratégias de 
comunicação e raciocínio, para compensar 
eventuais lacunas de competência linguística. 
Este currículo, ancorado na intenção de 
ampliar a habilidade dos sujeitos dessa faixa 
etária a estabelecerem relações complexas 
e a contemplarem as distintas dimensões 
de um mesmo fenômeno, assim como sua 
mais avançada capacidade de estabelecer 
relações de causa e consequência, convida 
os/as docentes a explorarem a riqueza 
e complexidade da relação entre línguas 
e culturas.

Ao ampliar sua compreensão sobre como as 
diferentes culturas se alimentam, circulam 
nos territórios, compreendem os fenômenos 
meteorológicos e imaginam o futuro, 
educandos e educandas são estimulados/as 
a compreender que as línguas expressam e 
simbolizam realidades culturais distintas de 
diferentes povos.  
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O debate sobre a diversidade cultural pode ter 
início por meio do tema Food and Drink, o qual 
permite a exploração de aspectos culturais por 
meio da problematização sobre a alimentação 
em diversos países. Mediante a exposição de 
receitas ao redor do mundo, os/as estudantes 
podem explorar questões como:

• As refeições são as mesmas em 
culturas diferentes? Por quê?

• Os ingredientes utilizados em receitas 
são iguais ou diferentes? 

• O que explica essas diferenças 
ou semelhanças?

• O que é considerado saudável nas 
diferentes culturas?

• Qual o papel dos alimentos 
processados na alimentação? 

• Qual o papel dos alimentos naturais  
na alimentação?

Esses questionamentos são potentes para 
o trabalho interdisciplinar, já que podem ser 
complementados com investigações feitas 

em outras áreas, como nas ciências da 
natureza (Qual a composição dos alimentos nas 
diferentes receitas?), ciências humanas (Quais 
fatores históricos e geográficos contribuem 
para a alimentação de determinados povos?) 
ou na matemática (Quais as porcentagens e 
medidas expressas em tabelas nutricionais 
de alimentos?). A leitura e eventual produção 
de receitas possibilita aos/às estudantes o 
trabalho com a sua cultura e com a cultura do 
outro na medida em que podem problematizar 
o modo como nossos traços culturais se 
manifestam naquilo que comemos. A língua 
inglesa, nesse contexto, pode também ser 
ressignificada passando de um meio para 
conhecer a cultura do outro ao meio de fazer 
a própria cultura conhecida. Assim, estudantes 
podem produzir, em língua inglesa, versões 
escritas ou vídeos de receitas tradicionais de 
sua região e partilhá-las com jovens de outros 
lugares do mundo em plataformas de divulgação 
de vídeo, em blogs ou outros meios que sejam 
mais significativos e acessíveis.
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Para lembrar!

Estudantes do 8º ano…

• .... já se encontram familiarizados com 
as rotinas escolares dos anos finais;

• … encontram-se em um momento 
de consolidação de uma postura 
mais segura e de ampliação de sua 
autonomia e criticidade;

• … são capazes de considerar diversas 
dimensões e perspectivas de uma 
mesma questão.

8.4  Estudantes do 9º ano

Veteranos e veteranas dos anos finais do 
Ensino Fundamental, os/as estudantes do 
9º ano começam a voltar seus olhares para 
a continuação de suas jornadas, assim 
como para as incertezas e os desafios que 
encontrarão nos próximos passos. Uma das 
metas, tanto para os anos finais do Ensino 
Fundamental quanto para o Ensino Médio, tange 
à continuidade do percurso docente nessa 
etapa da escolaridade e essa preocupação 
também permeia o currículo de língua 
inglesa. Assim, este currículo reafirma sua 
preocupação em ampliar a autonomia dos/
das estudantes perante suas habilidades de 
agir frente ao desconhecido, assim como 
fortalecer as estratégias já conhecidas 
para lidar com as novas aventuras que os/
as aguardam ao final desse segmento. Nesse 
sentido, convidam educandos/as a ampliarem 
sua habilidade socioemocional de abertura ao 
novo, por meio da valorização e apreciação 
de manifestações artísticas e culturais 



54REFERENCIAL CURRICULAR

diversas, e a desenvolverem sensibilidade para 
fruir diversas formas e linguagens, tomando 
consciência a respeito de como as emoções 
afetam sua compreensão e a expressão. 

Por meio de questionamentos que buscam 
expandir a compreensão de educandos 
e educandas sobre o funcionamento dos 
mecanismos de representatividade na 
sociedade democrática, assim como dos 
direitos e responsabilidades de cidadãos 
e cidadãs, busca-se propiciar vivências e 
experiências que fomentem o olhar para além 
dos ambientes familiares e diminuir o possível 
desconforto com as mudanças que o próximo 
ciclo escolar pode trazer. Em muitos municípios 
brasileiros, os/as estudantes precisam se 
deslocar entre unidades escolares para 
cursarem o Ensino Médio, muitas vezes tendo 
que ir de uma região ou cidade para outra a 
fim de continuar seus estudos. O movimento 
de olhar além, preocupando-se com suas 
vivências e responsabilidades cidadãs, tem 
a potencialidade de sustentar a capacidade 

de tomada de decisão nessa fase da vida. 
Acredita-se que uma percepção sofisticada 
sobre o funcionamento da sociedade pode 
auxiliar os/as aprendizes a tomarem decisões 
conscientes sobre seus projetos de vida. 
Nesse contexto, os debates sobre história, 
tecnologias e sustentabilidade, sempre 
pautados pelo papel das responsabilidades 
pessoais para o desenvolvimento coletivo, 
apoiam-se na habilidade que os/as estudantes 
possuem de adquirir novas informações e 
organizá-las de modo mais sofisticado e 
organizado. A partir de suas experiências 
prévias na aprendizagem de inglês, os/as 
estudantes do 9º ano têm a oportunidade de 
tomar consciência sobre como as emoções 
afetam a compreensão e a expressão em 
língua inglesa de modo a compreender seu 
desempenho com maior grau de sofisticação. 

Uma possibilidade de trabalho com o 9º ano é a 
articulação entre suas vivências e experiências 
constitutivas e sua ampliação combinada ao 
contato humanizado com a comunidade da 
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qual fazem parte. No debate sobre direitos 
humanos e o mundo contemporâneo, os/
as estudantes podem concentrar seu olhar 
na concepção de educação como direito e, 
por meio de plataformas de expressão como 
a Voices of Youth, entrar em contato com 
estudantes de outras partes do mundo a fim de 
investigar questões como:

• Todos os educandos e educandas têm 
acesso à escola? Por quê?

• Como está organizado o sistema 
educacional em outros países? Em 
que medida ele se aproxima ou se 
afasta do modo como a educação é 
pensada no Brasil?

• Como são as aulas e a infraestrutura 
das unidades escolares?

No contato com jovens de outras culturas e 
outros países, eles/elas podem identificar 
possibilidades e desafios da comunicação 
intercultural através da língua inglesa ao 
mesmo tempo que ampliam sua compreensão 

sobre as relações de poder na construção de 
identidades no mundo globalizado.

A partir das inquietações e dos temas que 
ressoam para educandos e educandas, 
eles/elas podem estabelecer relações entre 
suas expectativas para os anos finais do Ensino 
Fundamental (Como se sentiram ao ingressar 
no 6º ano? O que esperavam aprender? O que 
aprenderam?), suas vivências e experiências 
reais e a relação entre suas jornadas e as 
jornadas de outros/outras jovens ao redor 
do mundo. Suas descobertas podem ser 
organizadas em apresentações argumentativas 
orais ou escritas e partilhadas com a 
comunidade escolar. Uma ideia para consolidar 
as relações entre os diferentes segmentos do 
Ensino Fundamental é fomentar oportunidades 
de partilha entre os/as estudantes do 9º ano 
e estudantes do 5º ano, que podem tirar suas 
dúvidas e partilhar suas expectativas com os/
as colegas veteranos.
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Para lembrar!

Estudantes do 9º ano…

• … começam a voltar seus olhos para a 
continuação de suas jornadas assim 
como para as incertezas e os desafios 
que encontrarão nos próximos passos;

• … têm, por meio deste currículo, a 
possibilidade de ampliar sua autonomia 
perante suas habilidades de agir frente 
ao desconhecido;

• ... são convidados, por meio do currículo, 
a olhar além, preocupando-se com suas 
vivências e responsabilidades cidadãs 
e ampliando sua capacidade de tomada 
de decisão nessa fase da vida.
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Chega-se, portanto, ao momento de explicitar 
o modo como esses princípios se concretizam 
em aulas de língua inglesa. Nesta seção, são 
explicitados os componentes das matrizes 
curriculares que compõem este Referencial 
Curricular e seu papel na construção curricular 
de cada município, rede e unidade escolar.

A matriz, pensada de modo a lidar com a 
complexidade estudantil abordada na seção 
anterior, busca contemplar as características 
psicossociais e os aspectos linguísticos 
essenciais para conceber a língua inglesa 
como parte da formação integral e cidadã 

nas escolas do país17. A seguir, são descritos 
os elementos da matriz em sua relação 
com os processos cognitivos básicos, 
o desenvolvimento da personalidade, o 
conhecimento social e desenvolvimento de 
normas e o desenvolvimento da conduta 
social dos/das estudantes. Compreende-

17.  As características psicossociais aqui descritas 
contemplam predominantemente os/as estudantes que se 
encontram no período de transição entre o final da infância 
e início da adolescência. Acreditamos que, para estudantes 
adultos, a flexibilidade da matriz admite adaptações 
temáticas que, igualmente, permitem o ensino significativo 
de inglês. Lembramos que esse é um recorte dentre outras 
leituras possíveis.

9. Organização das 
matrizes curriculares 
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se que as situações de socialização e 
desenvolvimento variam enormemente nos 
diferentes territórios e, por essa razão, as 
pesquisas deste documento são centradas 
em estudos realizados com ampla variedade 
de sujeitos. Mais do que um referencial rígido 
de descrição de características, a intenção 
de elencar aspectos psicossociais dos/das 
estudantes tem o intuito de descentralizar 
as competências cognitivas e destacar 
dimensões geralmente negligenciadas, como 
a socioemocional, por exemplo. Outro aspecto 
digno de nota é que professores e professoras 
podem estabelecer outras relações entre os 
elementos da matriz e as características de 
seus/suas estudantes; isso é perfeitamente 
possível (e desejável, à medida que revela uma 
reflexão profunda sobre esses elementos). O 
que é essencial para a interpretação da matriz 
proposta é exatamente a pluralidade de  
ações possíveis. 

Compreende-se aqui que atividades de 
vivência linguística mobilizam as habilidades 
sempre de modo integrado, ou seja, ao 
conversar com outra pessoa, o falante 
não aciona apenas seus conhecimentos 
de produção e compreensão oral, mas, 
também, seus conhecimentos de mundo, suas 
habilidades socioemocionais e, dependendo 
do assunto, seu repertório de conhecimentos 
específicos (conversar sobre uma reportagem 
de divulgação científica é diferente de 
conversar sobre procedimentos necessários 
para montar um móvel, por exemplo). O 
paradigma da integração das habilidades faz 
um convite para um olhar multidimensional 
que pensa no planejamento que contemple as 
habilidades e compreenda que operam sempre 
de modo integrado. Buscamos explicitar essa 
possibilidade de leitura das matrizes nos 
exemplos de projetos e nas descrições dos 
trabalhos possíveis para os anos finais do 
Ensino Fundamental.
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A matriz está dividida em cinco eixos 
estruturantes: 

• Tema para o ano.
• Problematização para o ano.
• Competências (gerais e 

linguístico-discursivas). 
• Sugestões temáticas para o ano.
• Sugestões de gêneros discursivos 

para o planejamento das vivências e 
experiências em sala de aula.

A seguir, há uma explicitação de seu 
funcionamento para as aulas, assim como sua 
relação com o desenvolvimento psicossocial 
dos/das estudantes.

9.1  Tema para o ano

Esse eixo representa um fio condutor temático 
que, na articulação com outros componentes 
curriculares, pode fornecer pistas para o 
trabalho interdisciplinar. O eixo mobiliza 

questões relevantes para os/as aprendizes 
sob a perspectiva do desenvolvimento da 
personalidade na medida em que eles "[...] 
intensificam o processo de identificação com 
os adultos e a interiorização das normas e 
dos valores presentes em seu meio social, já 
constituído tanto pela família como por outros 
adultos" (PALACIOS E HIDALGO, 2004, p. 253).

A preocupação que guiou a escolha desses 
temas ao longo dos anos finais do Ensino 
Fundamental foi trabalhar exatamente com 
questões que podem fornecer aos/às 
estudantes dados e reflexões sobre as esferas 
da atuação humana com as quais eles/elas se 
deparam de modo mais intenso. Avaliou-se que 
temas que contemplam tais características são:

• 6º ano: língua e identidade;
• 7º ano: identidades e narrativas;
• 8º ano: línguas e culturas;
• 9º ano: contemporaneidade e 

cidadania.



60REFERENCIAL CURRICULAR

Assim como o percurso que os/as estudantes 
fazem em seu desenvolvimento psicossocial, 
transitando dos contextos de socialização 
mais privados, como a família e o círculo 
próximo de amigos, para âmbitos mais públicos, 
como os territórios juvenis, as manifestações 
culturais e políticas, os temas também 
aumentam progressivamente a complexidade 
do nível das discussões, buscam acompanhar 
as preocupações dos/das jovens e garantir 
espaço em sala de aula para as questões mais 
significativas para eles/elas.

9.2  Problematização para o ano

As problematizações operam como perguntas 
de pesquisa que têm a potência de guiar a 
investigação coletiva sobre os temas sugeridos 
para o ano. Elas podem ser acrescidas 
de outras que os/as docentes julgarem 
pertinentes a seus grupos de estudantes e, 
assim como os temas para os anos, buscam 
ter um papel de referência para organização 
das ações intra/interdisciplinares. Essas 

problematizações podem ser abordadas sob 
a perspectiva das unidades temáticas (como 
cada unidade temática pode nos oferecer uma 
possível resposta a esse questionamento) 
e sob a perspectiva de áreas diversas do 
conhecimento (como a língua portuguesa, a 
literatura, a matemática, as ciências naturais, 
as ciências humanas, a filosofia).

Segundo Palácios e Hidalgo (2004), os/as 
jovens nessa fase buscam compreender a 
realidade que os/as cerca para construir 
generalizações que começam a integrar 
um conjunto de condutas. Em comparação 
aos pares mais novos, que avaliam o mundo 
predominantemente com base em aspectos 
imediatos e observáveis, os pares mais velhos 
sofisticam sua interpretação do mundo, sendo 
capazes de lidar com dados mais complexos 
ou contraditórios. Por essa razão, atividades 
investigativas podem fortalecer os/as 
estudantes de modo a fornecer mais insumos 
para o desenvolvimento de uma atitude crítica 
sobre o mundo. 
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Já sob a perspectiva das estratégias 
didático-pedagógicas, as problematizações 
permitem que se vislumbre a viabilidade de 
metodologias ativas de aprendizagem18 à 
medida que potencializam a transformação 
das unidades temáticas em unidades 
de investigação. 

9.3  Competências

O terceiro eixo da matriz curricular contempla 
as competências a serem contempladas 
pelo trabalho durante o ano, sendo pensadas 
em dimensões relativas à complexidade 
das vivências e experiências possíveis em 
sala de aula. As competências gerais são 
divididas em três dimensões: socioemocional, 

18.  O Instituto Crescer em Rede elaborou um material 
sobre metodologias ativas para docentes. Se quiser saber 
mais sobre esse assunto e acessar dicas práticas de 
implementação, o material está disponível em  
http://www.cresceremrede.org.br/guia.php# (acesso em: 14 
dez. 2020).

metacognitiva e intercultural19; as 
competências linguístico-discursivas, por sua 
vez, são organizadas nos eixos interação oral, 
compreensão oral (listening), produção oral 
(speaking), leitura (reading) e escrita (writing).

Sabe-se que aprender uma nova língua é uma 
experiência que, embora estimulante para 
muitos/as aprendizes, pode ser intimidadora, 
pois apropriar-se de um novo sistema 
linguístico-discursivo envolve experimentar 
o novo, lidar com a frustração e com a 
insegurança de não conseguir se comunicar 
por possuir recursos expressivos limitados, 
pelo menos no início do percurso. Essa 
característica precisa ser levada em conta na 
promoção de experiências e vivências aos/às 

19.   As dimensões aqui selecionadas foram inspiradas nas 
competências gerais trazidas pelo CEFR (saber, saber-ser, 
saber-aprender), que corroboram para o desenvolvimento 
das competências gerais da educação básica da BNCC. 
Para aprofundamento nas competências gerais da BNCC, 
recomenda-se o documento Dimensões e Desenvolvimento 
das Competências Gerais da BNCC, disponível em  
https://movimentopelabase.org.br/wp-content/
uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf 
(acesso em: 14 dez. 2020).

http://www.cresceremrede.org.br/guia.php
https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
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estudantes em sala de aula, o que envolve levar 
em consideração a dimensão socioemocional 
da aprendizagem de inglês, ou seja, como os 
sentimentos afetam o modo como os sujeitos 
agem ou pensam.

À medida que a interação grupal e a 
aprovação dos pares se tornam elementos 
marcantes do desenvolvimento social nessa 
fase (MORENO, 2004), o papel do grupo de 
estudantes é cada vez mais importante e 
pode influenciar profundamente o modo como 
os sujeitos desenham suas trajetórias de vida.  
Reconhecer e lidar com o forte papel que os 
aspectos socioemocionais têm na educação 
integral é essencial para a construção 
de um ambiente acolhedor e favorável ao 
aprendizado linguístico. 

Na prática! 

O Instituto Ayrton Senna tem uma 
ampla gama de materiais voltados ao 
desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais. Você pode acessar a 
vasta biblioteca de recursos utilizando 
os termos “Instituto Ayrton Senna” e 
“competências socioemocionais” em seu 
buscador de preferência. Os materiais 
vão de estudos realizados em diversos 
lugares do mundo sobre a influência 
das competências socioemocionais no 
desempenho dos/das estudantes até 
manuais práticos com estratégias para o 
trabalho com as dez macrocompetências 
socioemocionais da BNCC.

Nas competências gerais, a dimensão 
metacognitiva (saber aprender) é 
contemplada por meio da articulação das 
estratégias de metacognição mobilizadas 
pelos/pelas estudantes na aprendizagem da 
língua inglesa. Ao longo dos anos finais do 
Ensino Fundamental, os/as aprendizes são 
convidados a refletir sobre ações, condições 
e elementos que favorecem sua aprendizagem 
e a agir sobre esses aspectos, articulando-
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os de forma consciente para favorecer a 
própria aprendizagem. 

A dimensão metacognitiva tem como objetivo 
central promover o desenvolvimento da 
autonomia dos/das estudantes em seu 
desempenho acadêmico, o que se relaciona 
com outros aspectos dessa fase:

Um dos acontecimentos mais relevantes para 

o desenvolvimento social do adolescente está 

ligado à aquisição de níveis de autonomia cada vez 

maiores em relação a seus pais. Se o adolescente 

deve se preparar para deixar o lar e agir como 

adulto autônomo, é razoável esperar dele 

comportamentos cada vez mais independentes. 

(OLIVA, 2004, p. 253.)

Nesse cenário de busca de autonomia,  
torna-se significativo trazer à consciência dos/
das estudantes sua capacidade em lidar com o 
próprio desempenho acadêmico, como podem 
favorecê-la e de que modo podem identificar, 

de forma mais consciente, os fatores 
que a afetam. 

Alinhada à preocupação explícita da BNCC 
em contemplar a linguagem como um 
acontecimento cultural, a matriz também 
inclui em suas competências constitutivas 
a dimensão intercultural. Uma educação 
linguística que se preocupa com a 
interculturalidade, vislumbra o desenvolvimento 
integral dos/das aprendizes e a expansão 
de seu sentido de identidade frente à 
experimentação da diferença por meio das 
línguas e das culturas. A conscientização 
intercultural se relaciona à consciência das 
diferenças sociais e regionais, presentes nas 
diversas culturas, e das diferenças de poder 
atribuído a manifestações culturais. Assim, a 
dimensão intercultural foi pensada com vistas à 
conscientização necessária para uma relação 
mais respeitosa e ativa entre diferentes 
culturas e suas manifestações. Em sala de 
aula, essa dimensão intercultural crítica 
se manifesta em atividades que não apenas 
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reconhecem a diversidade, mas, sob o viés do 
letramento crítico, problematizam os efeitos 
de sentido advindos das relações de poder que 
permeiam tais manifestações. Uma atividade 
que convida os/as estudantes a perceberem 
as manifestações em língua inglesa em sua 
rotina, por exemplo, pode ser aprofundada 
com um debate sobre a penetração de outras 
manifestações linguísticas menos prestigiadas, 
podendo derivar em uma pesquisa ou em uma 
conversa sobre aspectos sociolinguísticos tais 
como o preconceito linguístico e a diferença 
entre variantes privilegiadas e desprivilegiadas. 

Nessa fase da vida, os/as jovens estão 
desenvolvendo, com muita rapidez e com 
maior competência, suas representações 
pessoais sobre o mundo onde vivem e 
suas regras de funcionamento. Debates e 
problematizações que os/as convidem a 
enxergar diversas dimensões de um mesmo 
acontecimento social não apenas fomentam 
seu desenvolvimento psicossocial, como 
também os/as munem de estratégias para uma 

compreensão mais humana e complexa da 
realidade que os/as cerca. 

Finalmente, a última dimensão de 
competências contemplada na matriz 
é a dimensão linguístico-discursiva, 
aqui organizada nos eixos interação oral, 
compreensão oral (listening), produção 
oral (speaking), leitura (reading) e escrita 
(writing), e que podem servir de insumo para 
as problematizações e debates de cada 
unidade. Esses eixos são descritos em detalhe 
no Escopo e Sequência, e, embora sejam a 
base linguística que sustenta as unidades 
temáticas, não têm a intenção de se configurar 
como a única possibilidade de insumo 
linguístico e podem ser complementados 
com outros elementos linguísticos que forem 
significativos para o contexto. A seleção e 
organização desses elementos linguísticos 
contemplam os níveis iniciais de proficiência 
do CEFR e organizam-se de modo a aumentar 
gradativamente em complexidade.
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Nessa fase da vida dos/das estudantes, são 
vivenciadas uma série de mudanças no modo 
de compreender o mundo e desenvolvidas 
uma gama de habilidades cognitivas às quais 
os sujeitos recorrerão ao longo de sua vida. 
Diversos estudos apontam a adolescência 
como o período mais prolífico para as 
aprendizagens em geral, e, associadas à 
ampliação dos círculos de interesse e 
socialização dos/das estudantes, essas 
mudanças nos processos cognitivos básicos 
favorecem marcadamente a aprendizagem 
linguística. Entre as mudanças cognitivas 
vivenciadas pelos/pelas jovens nessa 
fase, encontram-se:

• ampliação da velocidade e da 
capacidade do processamento 
de informações;

• aumento da seletividade da atenção;
• intensificação do uso estratégico 

da memória;
• ampliação da consciência reflexiva e 

do autocontrole;

• intensificação da capacidade 
de articulação de várias 
dimensões informacionais;

• ampliação das habilidades 
de inferência;

• compreensão da reversibilidade 
de processos;

• capacidade de acompanhar e 
considerar transformações.

(Adaptado de MARTÍ, 2004, p. 233-251.)

Ao conseguirem pensar de modo mais 
sofisticado sobre o mundo que os/as cerca 
e apreenderem mais sutilezas nas relações, 
jovens e adolescentes ampliam, de modo 
significativo, suas habilidades, para lidar 
conscientemente com línguas diferentes 
e conseguir se apropriar de recursos 
linguístico-discursivos mais complexos. 
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Na prática! 

As competências linguístico-discursivas 
são organizadas em maior detalhe no 
Escopo e Sequência, produzido pelo 
Instituto Reúna, no contexto do Programa 
Skills for Prosperity.

9.4  Sugestões temáticas para o ano

As unidades são dimensões temáticas que 
dirigem o planejamento e operam na seleção 
dos recursos linguísticos20. Elas auxiliam 

20.  No Escopo e Sequência, as unidades são definidas como 
compostas por objetivos de aprendizagem, habilidades e 
conhecimentos linguístico-discursivos previstos para o 
ano. Elas são organizadas de forma a garantir coerência, 
progressão e melhor compreensão sobre a distribuição e 
avanço desses conhecimentos ao longo do tempo. Os temas 
sugeridos em cada unidade remetem a temas que se alinham 
às competências da área das linguagens e às específicas 
para a língua inglesa da BNCC e a temas sugeridos pelas 
publicações Threshold e Waystage (1990, apud COUNCIL OF 
EUROPE, 2001). 

a organizar e comunicar as expectativas 
linguístico-discursivas para a produção dos/
das estudantes. Segundo Palacios e Hidalgo 
(2004, p. 261), nessa fase de desenvolvimento, 
a comunicação sobre o desempenho pode 
ser determinante para o modo como os/as 
estudantes avaliam seu valor acadêmico:

[...] a atitude e a conduta do professor com o 

aluno se revelam como um fator determinante 

para a valoração que este faz de sua competência 

acadêmica. Quando as mensagens que um 

professor transmite a um aluno são de altas 

expectativas em relação a suas capacidades, 

de uma boa valoração de suas ações e de seu 

rendimento, está aumentando nesse aluno a 

confiança em suas próprias capacidades e 

facilitando seu êxito escolar.  

(PALÁCIOS e HIDALGO, 2004, p. 261.)

Acredita-se que, com base em temáticas 
explícitas, essa comunicação potente e 
valorosa com os/as aprendentes é facilitada 
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na medida em que possibilita que o/a 
docente visualize suas expectativas com 
mais transparência. Para além de balizar 
o planejamento e a comunicação das 
expectativas para a aprendizagem estudantil, 
a seleção temática também visa a mobilizar 
temas significativos para os/as jovens, 
sendo sua progressão pensada de modo 
a contemplar o aumento da complexidade 
no modo como os/as estudantes 
compreendem suas vivências e experiências 
e, consequentemente, as expressam por meio 
das diversas linguagens.

9.5  Sugestões de gêneros discursivos 
para planejamento das vivências e 
experiências em aula

Ao considerar-se o currículo como repertório 
vivencial, discursivo e cultural, os gêneros 
discursivos tipográficos ou pós-tipográficos, 
produzidos na interação dos/das estudantes 

com os objetos de conhecimento, os meios de 
comunicação, a comunidade, os territórios e os 
docentes, assumem papel central. Isso se faz 
presente tanto no Ensino Fundamental quanto 
no Ensino Médio, o que busca apontar para 
uma continuidade teórico-metodológica no 
processo de ensino da língua inglesa e respeitar 
as (grandes) diferenças entre essas duas 
etapas formativas. A matriz pensa nos gêneros 
discursivos sob duas grandes dimensões: 
gêneros para a apreciação e fruição e gêneros 
para transformação e autoria.

Essas dimensões representam um empenho 
para superar o ensino isolado das quatro 
habilidades (escutar, falar, ler e escrever), não 
apenas integrando-as entre si, como também 
contemplando aspectos relativos à fruição e à 
transformação no modo de produzir sentidos 
como habilidades importantes para a formação 
integral. As sugestões dos gêneros apontam 
caminhos possíveis (mas não únicos) para o 
trabalho com a língua inglesa, podendo ̶– e 
devendo ̶– ser extrapolados e adaptados para 
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contemplar os interesses dos/das estudantes 
em cada contexto. 

Na dimensão de apreciação e fruição 
são contempladas ações como escutar, 
ler, ver, ouvir, contemplar, comumente 
associados às habilidades receptivas, 
ampliadas pela dimensão da fruição, à 
medida que compreende-se que os sentidos 
da ampla variedade de textos presentes 
nos mais diversos meios da sociedade não 
são recebidos de modo passivo pelos/
pelas aprendizes e que os/as estudantes 
constroem ativamente o sentido dos textos 
que consomem no contato com linguagens 
diversas (verbal, visual, oral, gestual, musical). 
Ao entrar na internet, por exemplo, estudantes 
selecionam quais textos ler, a quais vídeos 
assistir e quais aplicativos utilizar no 
intercruzamento entre sua intencionalidade 
de acesso (por que acessar, ler, ouvir, ver) 
e a experimentação de textos das mais 
diversas naturezas. Nessa dimensão, figuram 
as práticas que promovem a compreensão 

e a experimentação escrita, oral e visual de 
textos diversos.

Na dimensão autoria e transformação são 
associados dois termos que visam ampliar a 
ideia de produção, muito difundida na área 
do ensino de línguas. A autoria envolve a 
combinação e mixagem de modos semióticos 
diversos, entrecruzando a linguagem verbal 
a outras linguagens como a visual, a sonora, 
a gestual, a musical, entre outras. Essa 
justaposição leva em conta que muitas 
produções dos/das estudantes já são 
multimodais, independentemente do suporte 
ser digital ou analógico. O termo transformação 
mobiliza o aspecto transformador dessas 
produções, uma vez que, ao articular-se os 
modos de produzir sentidos, articula-se uma 
possibilidade dos/das estudantes (re)verem 
suas maneiras de ser e estar no mundo. Nessa 
dimensão, figuram as práticas de produção 
oral e escrita em seu intercruzamento com 
linguagens diversas.
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Para lembrar!

As matrizes curriculares estão divididas 
em cinco eixos estruturantes. 

• Tema para o ano: um fio condutor 
temático que pode fornecer pistas 
para o trabalho interdisciplinar.

• Problematização para o ano: opera 
como pergunta de pesquisa que tem 
a potência de guiar a investigação 
coletiva e viabilizar o trabalho com 
metodologias ativas acerca dos temas 
sugeridos para o ano.

• Competências (gerais e 
linguístico-discursivas): traz as 
competências a serem trabalhadas 
durante o ano, sendo pensadas em 
dimensões relativas à complexidade das 
vivências e experiências possíveis em 
sala de aula.

• Sugestões temáticas para o 
ano: auxiliam na organização das 
expectativas linguístico-discursivas e 
mobilizam temas significativos para 
os/as estudantes.

• Sugestões de gêneros discursivos 
para planejamento das vivências 
e experiências em sala de aula: 
buscam promover o ensino integrado 
das habilidades e apontam caminhos 
possíveis (mas não únicos) para o 
trabalho com a língua inglesa.



Matrizes
curriculares
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Tema para o ano Língua e Identidade

Problematização para o ano Quem sou eu em relação aos outros e ao mundo que me cerca?

Competências 
gerais para o ano

Dimensão 
socioemocional

• Autogestão: reconhecer o papel da organização pessoal para a aprendizagem  
individual e do grupo.

Dimensão 
metacognitiva

• Problematizar o papel dos saberes da língua materna como estratégias para  
compreensão e produção de textos em língua inglesa. 

Dimensão 
intercultural

• Reconhecer a variedade de países que usam a língua inglesa como língua  
materna e estrangeira.

• Identificar palavras e expressões da língua inglesa presentes no cotidiano.

• Ampliar repertório sobre elementos culturais de países de língua inglesa absorvidos  
pela sociedade brasileira.

Competências 
linguístico- 
-discursivas  
para o ano 

Interação oral • Comunicar-se na língua inglesa em interações do universo da sala de aula. 

• Trocar informações na língua inglesa com um interlocutor perguntando e respondendo acerca de 
pessoas, rotina diária e lugares.

• Indicar a não compreensão do interlocutor com palavras simples, gestos e entonação.

10.1  Matriz curricular do 6º ano
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Competências 
linguístico- 
-discursivas  
para o ano

Compreensão 
oral (Listening)

• Atender a instruções e pedidos orais do universo da sala de aula na língua inglesa.

• Reconhecer o assunto principal de um texto oral apresentado na língua inglesa  
baseando-se em elementos não linguísticos (ruídos, número de interlocutores, tom de voz) e 
palavras cognatas.

• Identificar informações pontuais e concretas de textos orais curtos apresentados na língua 
inglesa, articulados pausadamente, sobre temas conhecidos. 

Produção oral 
(Speaking)

• Apresentar-se e apresentar o outro em língua inglesa utilizando frases simples,  
autorais e conhecidas. 

• Descrever rotinas diárias e lugares em língua inglesa utilizando textos orais curtos e autorais, 
preparados com antecedência.

• Pronunciar de maneira inteligível as palavras e frases apresentadas em língua inglesa ao longo do 
ano, reconhecendo a relação não direta entre ortografia e pronúncia.

Leitura 
(Reading)

• Compreender comandos em enunciados simples de tarefas escolares em língua inglesa. (Ex.: 
read, write, complete etc.)

• Utilizar elementos não verbais (imagens, estrutura textual, conhecimento sobre o tema) para 
apoiar a compreensão geral de um texto em inglês.

• Localizar informações pontuais e explícitas em textos curtos em inglês, de temática conhecida e 
concreta, preferencialmente acompanhados de imagem.

Escrita (Writing) • Escrever vocábulos e frases utilizando a ortografia padrão da língua inglesa,  
como apoio à memória.

• Produzir textos escritos curtos sobre pessoas, lugares e rotinas diárias utilizando estruturas 
frasais completas (sujeito, verbo e complemento).

• Utilizar uma técnica de planejamento textual (brainstorming, listagem de ideias) para preparar o 
próprio texto.
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Sugestões temáticas para o ano English in the 
classroom

Personal 
Identification

Relation with 
other people

Daily life Places

Sugestões 
de gêneros 
discursivos para 
planejamento 
das vivências e 
experiências em 
língua inglesa

Gêneros para 
interação, 
apreciação 
e fruição 
(listening  
and reading)

Contos, tra-
va-línguas, 
músicas, pla-
cas de esta-
belecimentos 
comerciais.

Entrevista, 
perfil pessoal, 
relato descri-
tivo, crachá de 
identificação, 
formulários.

Entrevista, 
perfil pessoal, 
relato 
descritivo.

Perfil pessoal, 
teste de 
personalidade, 
programação 
cultural, horário 
pessoal, 
calendário.

Mapas, aplicativos 
de navegação e 
de avaliação de 
estabelecimentos, 
resenha de luga-
res, guias turís-
ticos, calendário 
de eventos, planta 
baixa.

Gêneros para 
interação, 
transformação 
e autoria 
(speaking  
and writing)

Cartaz de 
combina-
dos, lista de 
linguagem útil 
de sala de aula 
(cumprimen-
tos, perguntas, 
instruções).

Entrevista, 
perfil pessoal, 
formulários.

Árvore 
genealógica, 
entrevista, 
perfil pessoal. 

Perfil pessoal, 
teste de 
personalidade, 
programação 
cultural, horário 
pessoal, 
calendário.

Mapas, 
resenhas de 
estabelecimentos, 
guias turísticos, 
calendário de 
eventos, planta 
baixa.
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10.2  Matriz curricular do 7º ano

Tema para o ano Identidades e narrativas

Problematização para o ano De que modo as narrativas constituem as pessoas?

Competências 
gerais para o ano

Dimensão 
socioemocional

• Engajamento com os outros: demonstrar respeito e solidariedade diante  
das histórias de pessoas conhecidas ou vistas pela primeira vez. 

Dimensão 
metacognitiva

• Estabelecer a conexão entre os saberes já consolidados em língua inglesa  
e os novos saberes, de modo a promover a recuperação mais eficaz das novas 
aprendizagens linguísticas. 

Dimensão 
intercultural

• Associar as variedades linguísticas a fatores constitutivos das línguas (regionais, históricos, 
sociais, estilísticos). 

• Identificar diferentes propósitos e contextos para o uso da língua inglesa no  
mundo globalizado.

• Refutar preconceitos linguísticos. 

Competências 
linguístico- 
-discursivas  
para o ano 

Interação oral • Convidar alguém para fazer algo e recusar ou aceitar um convite.

• Trocar informações com um interlocutor perguntando e respondendo sobre atividades e 
pessoas do passado.

• Participar de brincadeiras e jogos utilizando a língua inglesa.
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Competências 
linguístico- 
-discursivas  
para o ano

Compreensão 
oral (Listening)

• Reconhecer o assunto principal e as informações gerais (contexto, finalidade, 
interlocutores) de textos orais autênticos, com conteúdo previsível.

• Identificar informações pontuais e explícitas em textos orais curtos, articulados 
pausadamente.

Produção oral 
(Speaking)

• Descrever atividades de lazer e trabalho, de pessoas familiares usando textos orais curtos e 
autorais, preparados com antecedência.

• Produzir narrativas orais, preparadas com antecedência, sobre fatos e pessoas do passado.

Leitura 
(Reading)

• Compreender o sentido geral de um texto em língua inglesa.

• Identificar e selecionar informações pontuais e explícitas em textos curtos, de temática 
familiar e concreta.

• Identificar a referência de palavras em função dêitica para apoiar a compreensão textual.

Escrita (Writing) •  Planejar textos autorais considerando o público, a finalidade, o layout e o suporte textual.

• Produzir textos autorais curtos utilizando estruturas frasais completas e conectores 
simples de causa, adição, contraste e sequência.

• Revisar o próprio texto em função da organização textual e gráfica (parágrafos, tópicos, 
subtópicos, legibilidade). 
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Sugestões temáticas para o ano Free time/ 
Entertainment

Jobs and 
Occupations

Past activities Biographies

Sugestões 
de gêneros 
discursivos para 
o planejamento 
das vivências e 
experiências em 
língua inglesa

Gêneros para 
interação, 
apreciação e 
fruição (listening 
and reading)

Anúncios de 
eventos, ingressos, 
resenhas de 
eventos culturais, 
guias de turismo, 
aplicativos de 
agenda cultural, 
blogs de agenda 
cultural, mapas, 
tabelas com 
o horário de 
funcionamento de 
estabelecimentos.

Entrevista, perfil 
pessoal, relato 
descritivo, crachá 
de identificação, 
formulários.

Linha do tempo/ 
timelines, biogra-
fias, verbetes de 
enciclopédias, 
blogs, entre outros, 
contos de fada.

Perfil pessoal, 
teste de persona-
lidade, verbete de 
dicionário, verbete 
de enciclopédia, 
reportagem. 

Gêneros para 
interação, 
transformação 
e autoria 
(speaking and 
writing)

Anúncios de even-
tos, ingressos, re-
senhas de eventos 
culturais, blogs de 
agenda cultural, 
mapas, tabelas 
com o horário de 
funcionamento de 
estabelecimentos.

Entrevista, 
perfil pessoal, 
formulários.

Linha do tempo/ 
timelines, biogra-
fias, verbetes de 
enciclopédias, 
blogs, entre outros, 
contos de fada.

Perfil pessoal, 
teste de persona-
lidade, verbete de 
dicionário, verbete 
de enciclopédia, 
reportagem. 



77REFERENCIAL CURRICULAR - 8º ANO

10.3  Matriz curricular do 8º ano

Tema para o ano Línguas e culturas

Problematização para o ano De que modo as línguas e culturas se relacionam? Como somos constituídos por nossas culturas?

Competências 
gerais para  
o ano

Dimensão 
socioemocional

• Resiliência emocional: administrar sentimentos desagradáveis advindos do encontro com as 
diferenças culturais e desenvolver estratégias para lidar com elas. 

Dimensão 
metacognitiva

• Explorar diversas estratégias de comunicação e raciocínio para compensar eventuais lacunas de 
competência linguística em língua inglesa.

Dimensão 
intercultural

• Compreender que as línguas expressam e simbolizam realidades culturais distintas de diferentes 
povos.

• Investigar a relação entre o modo como gestos e comportamentos são interpretados (aspectos 
culturais). 

• Apreciar manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa, problematizando 
julgamentos de superioridade e inferioridade. 
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Competências 
linguístico- 
-discursivas 
para o ano 

Interação oral • Fazer uso da língua inglesa para lidar com situações previsíveis da vida cotidiana (Ex.: utilizar 
transporte público, comer em um restaurante).

• Trocar opiniões com um interlocutor sobre previsões para o futuro, incluindo previsões climáticas, 
por meio de perguntas e respostas.

• Resolver mal-entendidos e esclarecer informações do interlocutor utilizando paráfrases.

Compreensão oral 
(Listening)

• Identificar o assunto e as informações gerais de um texto oral autêntico. 

• Extrair informações específicas de textos orais articulados pausadamente.

Produção oral 
(Speaking)

• Descrever planos e previsões futuras utilizando verbos modais para indicar grau de probabilidade 
ou possibilidade.

• Produzir texto oral de opinião utilizando linguagem simples. 

Leitura (Reading) • Compreender o sentido global e específico de um texto em língua inglesa.

• Inferir significado de palavras-chave desconhecidas com base no contexto textual.

• Ler, de forma autônoma ou compartilhada, textos narrativos literários em língua inglesa, em versão 
original ou simplificada.

Escrita (Writing) • Produzir texto curto de opinião autoral utilizando estruturas frasais completas e conectivos.

• Revisar o próprio texto e o de colegas em função do propósito comunicativo.

• Reescrever o próprio texto a partir de comentários e correções de um interlocutor  
mais experiente.
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Sugestões temáticas para o ano Food and Drink Public Transport Weather Future Predictions

Sugestões 
de gêneros 
discursivos 
para 
planejamento 
das vivências 
e experiências 
em língua 
inglesa

Gêneros para 
interação, 
apreciação e 
fruição (listening 
and reading)

Menus, receitas, 
tutoriais de 
receitas, tabelas 
nutricionais, 
aplicativos 
de compra de 
alimentos, anúncios 
de alimentos, 
resenhas de pratos 
e de restaurantes.

Bilhetes de 
transporte coletivo, 
tabelas com horário 
de funcionamento 
de transporte 
coletivo, aplicativos 
de transporte 
coletivo, mapas 
de organização 
de estações, 
diagramas de 
organização 
de veículos de 
transporte.

Previsão do tempo, 
textos literários, 
comentários em 
fóruns, relatos 
pessoais, mensagens 
instantâneas, tweets, 
reportagens, histórias 
de ficção.

Textos literários (ficção 
científica), artigos 
argumentativos com 
previsões para o 
futuro, comentários 
em fóruns, relatos 
pessoais, mensagens 
instantâneas, tweets, 
reportagens, histórias 
de ficção, nanovídeos.

Gêneros para 
interação, 
transformação e 
autoria (speaking 
and writing)

Menus, receitas, tu-
toriais de receitas, 
resenhas de pratos 
e de restaurantes.

Bilhetes de trans-
porte coletivo, 
tabelas com horário 
de funcionamento 
de transporte cole-
tivo, aplicativos de 
transporte coletivo, 
mapas de organiza-
ção de estações, 
diagramas de orga-
nização de veículos 
de transporte.

Previsão do tempo. Textos literários (ficção 
científica), artigos 
argumentativos com 
previsões para o 
futuro, comentários 
em fóruns, relatos 
pessoais, mensagens 
instantâneas, tweets, 
reportagens, histórias 
de ficção, nanovídeos.
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10.4  Matriz curricular do 9º ano

Tema para o ano Contemporaneidade e cidadania

Problematização para o ano O que implica ser cidadão/cidadã em uma sociedade democrática?

Competências 
gerais para  
o ano

Dimensão
socioemocional

• Abertura ao novo: valorizar e apreciar manifestações artísticas e culturais e desenvolver 
sensibilidade para ver beleza nas formas e linguagens. 

Dimensão 
metacognitiva

• Tomar consciência a respeito de como as emoções afetam a compreensão e a expressão em 
língua inglesa, de modo a compreender seu desempenho com maior grau de sofisticação.

Dimensão 
intercultural

• Relacionar a expansão da língua inglesa com o processo de colonização nos  
diferentes continentes. 

• Identificar possibilidades e desafios da comunicação intercultural por meio da língua inglesa. 

• Compreender as relações de poder na construção de identidades no mundo globalizado.
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Competências 
linguístico- 
-discursivas 
para o ano 

Interação oral • Expor pontos de vista em breves conversas utilizando argumentos e contra-argumentos, 
preparados com antecedência, sobre temas de interesse social e coletivo.

• Reconhecer a função de recursos paralinguísticos (filler words) durante interações orais.

Compreensão 
oral (Listening)

• Registrar, por meio de tomada de notas, informações relevantes contidas em textos orais 
claros, articulados pausadamente.

• Identificar posicionamentos defendidos e refutados, por meio do reconhecimento de palavras 
e expressões familiares, sobre temas de interesse social e coletivo.

Produção oral 
(Speaking)

• Expor informações factuais sobre temas familiares utilizando texto oral preparado  
com antecedência.

• Opinar sobre temas de interesse social e coletivo utilizando linguagem simples e argumentos 
preparados com antecedência.

Leitura 
(Reading)

• Identificar recursos de persuasão em textos publicitários.

• Distinguir, com o apoio do professor/da professora, fatos de opiniões em textos 
argumentativos da esfera jornalística.

• Identificar, com o apoio do professor/da professora, argumentos principais e 
evidências/exemplos que os sustentam.

Escrita (Writing) • Produzir textos autorais que revelem posicionamento crítico.

• Produzir textos persuasivos da esfera publicitária utilizando recursos verbais e não verbais.
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Sugestões temáticas para o ano A língua inglesa na 
história

Tecnologias digitais 
e informação

Consciência 
socioambiental 
e consumo 
responsável

Direitos humanos 
e o mundo 
contemporâneo

Sugestões 
de gêneros 
discursivos 
para o 
planejamento 
das vivências 
e experiências 
em língua 
inglesa

Gêneros para 
interação, 
apreciação e 
fruição (listening  
and reading)

Artigos acadêmicos, 
verbetes de enci-
clopédia, linhas do 
tempo, infográficos, 
vídeos explicativos. 

Textos instrucionais 
multimodais (tuto-
riais), infográficos, 
fóruns de discussão 
on-line, fotorre-
portagens, memes, 
anúncios, textos 
argumentativos da 
esfera jornalística, 
artigos acadêmicos.

Manifestos, info-
gráficos, fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
campanhas publi-
citárias, memes, 
anúncios, textos 
argumentativos da 
esfera jornalística, 
artigos acadêmicos, 
debates.

Manifestos, info-
gráficos, fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
campanhas publi-
citárias, memes, 
anúncios, textos 
argumentativos da 
esfera jornalística, 
artigos acadêmicos, 
debates, cartas 
abertas.

Gêneros para 
interação, 
transformação 
e autoria 
(speaking  
and writing)

Verbetes de enci-
clopédia, linhas do 
tempo, infográficos, 
vídeos explicativos. 

Textos instrucionais 
multimodais (tu-
toriais), fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
memes, anúncios, 
textos argumen-
tativos da esfera 
jornalística.

Manifestos, info-
gráficos, fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
campanhas publi-
citárias, memes, 
anúncios, textos 
argumentativos da 
esfera jornalística, 
debates.

Manifestos, Info-
gráficos, fóruns de 
discussão on-line, 
fotorreportagens, 
campanhas publi-
citárias, memes, 
anúncios, textos 
argumentativos da 
esfera jornalística, 
debates, cartas 
abertas.
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