
1. O QUE É LÍNGUA ESCRITA?

O ensino de língua escrita prepara os alunos para os vestibulares e outros tipos de exames  
de seleção , além de permitir o contato com uma nova cultura e com o mundo.

Ser  competente  em  um  idioma  está  relacionado  ao  domínio  de  quatro  habilidades:  a 
produção e a compreensão oral e a leitura e a escrita. As duas primeiras estão ligadas a linguagem 
oral. As últimas dizem respeito à capacidade de compreender e utilizar a língua escrita - e são elas o 
foco do ensino de Inglês no Brasil. É o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a 
maioria das propostas das redes públicas de ensino. Os PCNs afirmam que "o domínio da leitura do 
inglês visa, principalmente, as necessidades de educação formal da língua, como a formação de 
repertório preparatório para exames de Língua Estrangeira em vestibulares e concursos, que não 
costumam exigir formas orais de exame". 

Há ainda mais uma razão para o foco na língua escrita. Em classes superlotadas, com cargas 
horárias reduzidas e com uma maioria de professores com pouco domínio das habilidades orais é 
quase impossível trabalhar a linguagem oral com os alunos. 

É claro que a produção e compreensão oral devem ser trabalhadas em sala. A questão é qual 
o peso que elas terão no planejamento. 

Mas, afinal, por que a opção pela língua inglesa? A escolha desse idioma - e não de qualquer 
outra língua para o currículo - se deve ao momento histórico vivenciado, o que, quase sempre, 
reflete o poder e a influência de um determinado país. Do final do século 19 até a metade da década 
de 70, durante o apogeu e prestígio da França, o francês era o idioma estrangeiro ensinado em 
praticamente todos os colégios brasileiros. Só então que o inglês entrou em cena e passou a ser 
ensinado, reflexo também da importância econômica e política que os Estados Unidos adquiriram 
após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o inglês é a língua mais usada no mundo dos negócios, e seu 
domínio  é  praticamente  universal  nas  pesquisas  feitas  pelas  universidades.  Assim,  não dá para 
ignorar a importância de aprender a língua. 

Mesmo tendo em vista o papel imperativo do inglês na sociedade atual é importante que os 
alunos desenvolvam um senso crítico em relação à aprendizagem da língua e os valores culturais 
que vem junto com ela. Com isso, eles passam a compreender as formas de dominação cultural e 
resistem a essas visões totalizantes, questionando os conteúdos culturais aprendidos e produzindo 
seus próprios discursos. De acordo com os PCNs, é dessa forma que "os indivíduos passam de 
meros consumidores passivos de cultura e de conhecimento a criadores ativos: o uso de uma Língua 
Estrangeira é uma forma de agir no mundo para transformá-lo".



2. POR QUE ESTUDAR LÍNGUA ESCRITA EM INGLÊS?

O estudo de uma nova língua vai muito além da porta de sucesso profissional, ele permite o  
acesso a informações que circulam no mundo, em sua forma original.

Tendo algum domínio do Inglês, o aluno passa a ter acesso a informações globalizadas. É o 
que acontece, por exemplo, com a internet, em que grande parte do material encontrado ainda está 
nessa língua. Ainda assim, principalmente em localidades mais distantes e pequenas, o inglês ainda 
não é tão presente na vida cotidiana dos estudantes. Por ainda ser uma realidade distante de algumas 
salas de aula, atrair o interesse dos alunos significa trazer a língua para mais perto do seu cotidiano. 
É  fundamental  dar  ao  ensino  de  línguas  estrangeiras  um sentido  de  utilidade.  E  para  isso,  os 
professores  precisam  defender  a  relevância  do  que  ensinam.  As  aulas  de  LE  precisam  ser 
concebidas como espaço de vivência de experiências do diferente, da cultura estrangeira e não só 
como local de "praticar a língua alvo". 

Segundo  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  o  aprendizado  de  línguas  estrangeiras 
aumenta também o conhecimento sobre linguagem que o aluno construiu sobre sua língua materna, 
por meio de comparações com a língua estrangeira em 
vários níveis. 

Embora diversas escolas de língua estrangeira 
apresentem os idiomas como uma porta de entrada para 
o  mundo  de  sucesso  profissional  e  um  atalho  na 
conquista de bens materiais, o ensino de línguas deve 
ganhar outros significados em sala de aula. De acordo 
com as Orientações Curriculares da Prefeitura de São 
Paulo,  o  aprendizado  de  outra  língua  deve  ser  visto 
como  instrumento  de  solidariedade  e  mobilização 
globais, através de ações individuais ou de instituições 
da sociedade civil, fortalecendo o sentido de cidadania 
mundial.

3.  O QUE ENSINAR SOBRE A LÍNGUA 
ESCRITA?

Segundo  as  Orientações  Curriculares,  para 
alunos do 6º ano são indicadas atividades mais voltadas ao trabalho de apresentação de si mesmo e 
conhecimento do outro. É também nesta fase que se trabalha o uso do dicionário a fim de dar maior  
autonomia aos alunos. A leitura de capas de revista, e o trabalho com contos de fada, que ainda traz 
algum vínculo com o universo infantil,  são também enfocados. Para auxiliar na tarefa, palavras 
cruzadas e caça palavras são boas opções. O importante nesse momento é familiarizar o estudante 
com a nova língua. 

Já a partir do 7º ano, entram em cena algumas atividades interativas como acompanhar os 
alunos  em sites  de  jogos  ou  em conteúdos  online  de  inglês.  A partir  desses  sites,  o  professor 
desenvolve os conceitos de regras e instruções que podem ser ensinados a partir dos códigos dos 
jogos ou mesmo da leitura de rótulos, embalagens e pequenos manuais, onde se pode trabalhar os 
verbos de ação e os tempos verbais do presente, como presente contínuo e presente simples. O uso 
de regras pode aproximar os alunos do uso do verbo modal can. Construir um livro de receitas é um 
bom  modo  de  envolver  a  turma  e  já  inserir  alguns  conceitos  de  pronomes  indefinidos 
(quantificadores) como: much, many, little, few, some, any, etc. 

No 8º ano, o aluno já entra em contato com os primeiros relatos. Sejam eles biografias, 
entrevistas,  artigos  ou  mesmo  relatos  de  viagens  e  experiências  pessoais.  Um  bom  vínculo 
alternativo  ao  relato  tradicional  de  histórias  é  o  treino  de  interpretação utilizando histórias  em 
quadrinhos. É esse o momento para inserir os advérbios de tempo, frequência, lugar e modo. Por 
meio  das  biografias  é  possível  introduzir  os  tempos  verbais  do  passado.  Desenvolver  roteiros 



turísticos pela cidade ou escrever cartões postais, pode ajudar a moçada a colocar alguns conceitos 
em prática. 

Para o 9º ano, entram em cena os gêneros jornalísticos e publicitários. Durante o ano letivo, 
vale trabalhar com resenhas, artigos, editoriais, propagandas e até mesmo resenhas de filmes, livros 
ou exposições. Por meio destes gêneros o professor pode unir tempos passados e presente, que vêm 
sido aprendidos  ao longo do segundo ciclo,  inserindo também o uso da voz  passiva e  tempos 
futuros. É nesta época que o professor pode apostar na produção de um jornal do colégio.

4. ATIVIDADES 
POSSÍVEIS

Na busca de conceitos mais 
práticos, alguns gêneroxemplos: 

Escrita de cartões-postais
Aqui cabem parcerias com 

professores  de  outras  disciplinas, 
como Artes, História ou Geografia. 
Os  estudantes  produzem  cartões-postais  com  imagens  de  pontos  turísticos  ou  informações 
relevantes sobre a cidade onde moram. No verso, escrevem um pequeno texto, contando um pouco 
sobre o local escolhido e sobre eles próprios. Terminada essa etapa, é necessário fazer contato com 
uma escola de outro país que queira trocar os postais com a turma. A atividade permite utilizar a 
língua numa situação real de comunicação e aprimorar a redação de textos descritivos e informais. 
Além disso, proporciona um maior contato dos alunos com o lugar onde moram e o conhecimento 
sobre a cultura e o modo de vida de crianças e jovens de outros países. 

Filmes
Você lê com a classe a crítica de um filme escrita no idioma estudado. E aí entram vários 

gêneros: longas, curtas, animações. Ao assistir à fita (sem legendas), os alunos treinam a escuta e 
anotam as passagens que não conseguiram entender para pesquisas posteriores. Em seguida, todos 
debatem sobre o filme e a crítica. A próxima etapa envolve a produção de resenhas. Essa atividade 
aprimora a redação de textos e o enriquecimento do vocabulário. 

Folheto turístico
A meninada geralmente se  anima para  produzir  um folheto  bilíngue e  ilustrado para  os 

visitantes da cidade no computador ou manualmente. Os alunos fazem um levantamento dos pontos 
turísticos: igreja da praça central, museus, reservas naturais, parques, clubes... Antes de começar a 
redigir,  é  essencial  que  os  estudantes  tenham contato  com os  textos  publicitários.  A atividade 
desenvolve  conteúdos  como  construções  imperativas  ou  sugestivas,  uso  de  tempos  verbais  no 
presente e adjetivação. 

Livro de receitas
Para começar, a turma lê receitas fáceis de preparar escritas na língua estrangeira. A tarefa 

seguinte é identificar palavras e expressões comuns nesse tipo de texto, como bater, misturar tudo, 
assar, untar. Depois de se familiarizar com a linguagem, a turma traz de casa a receita predileta e a 
escreve na língua estudada. Hora de colocar a mão na massa: ao ensinar os colegas a preparar os 
quitutes, os alunos são estimulados a enriquecer o vocabulário e ainda praticam a linguagem oral. 
Além dos verbos no imperativo e infinitivo, eles aprendem a usar advérbios e locuções adverbiais. 



Jornal
Ao  produzir  um  jornalzinho,  os  estudantes  são 

estimulados a  escrever,  pois abordam temas relacionados 
ao seu cotidiano. Eles se aproximam dos diversos gêneros 
jornalísticos ao fazer as colunas de horóscopo e de piadas, 
quadro de recados, contos e críticas culturais, entrevistas e 
cobertura de eventos.  A turma pode procurar  na internet 
sites de jornais do exterior, para saber como esses textos se 
organizam.  E  vai  aprimorar  a  leitura  e  a  redação.  Se  a 
escola não tiver acesso à rede, é importante conseguir um 
exemplar  de  jornal  estrangeiro,  mesmo  que  não  seja 
recente, para mostrar à classe. 

Resenhas críticas
Por  meio  da  análise  de  livros, 

filmes  e  peças  teatrais,  os  alunos  podem 
redigir  resenhas  críticas  expondo  seus 
pontos  de  vista.  Analisar  e  produzir  esse 
tipo  de  texto  em inglês  ajuda  a  turma  a 
explorar os tempos verbais simple present 
e  simple  past,  o  vocabulário  descritivo  e 
expressões  opinativas,  como  I  like,  I 
dislike, I agree e I disagree.

Impulso idiomático 
Outra ideia para vencer a barreira do estranhamento do novo idioma, é utilizar os cognatos e 

deixar que a turma deduza as palavras pelo contexto. Ensinar o uso do dicionário logo nas primeiras 
aulas, também dá mais autonomia para que o aluno adquira seu próprio vocabulário, mesmo na 
ausência do professor. É assim, que, aos poucos, seu repertório de palavras vai ganhando corpo. 

É  claro  que  o  professor  pode  estabelecer  alguns  momentos  para  utilizar  o  português, 
principalmente  quando  se  tratar  de  práticas  educacionais,  ou  explicações  mais  complexas  para 
alunos de níveis muito básicos. 

Vídeo sobre gêneros 
Distinguir informação de opinião. 

• Relacionar imagens e texto. 
• Reconhecer recursos argumentativos na apresentação de opinião. 
• Apreciar obra literária escrita em inglês. 
• Diferenciar personagens, reconhecendo sua função na narrativa. 
• Perceber a ordenação do tempo da narrativa: anterioridade/posterioridade dos fatos narrados; 

causas e consequências dos acontecimentos. 
• Identificar expressões referentes à caracterização das personagens, do cenário e do tempo da 

narrativa. 
• Localizar informações explícitas (Quem? o quê? Quando? Onde? Como? por quê?). 
• Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto. 
• Selecionar a acepção mais adequada de palavras e expressões em verbete de dicionário ou 

de enciclopédia. 



Músicas
Ao escolher canções para trabalhar em sala, é preciso primeiro definir os objetivos. Se a 

intenção é explorar conteúdos gramaticais, a letra deve trazer subsídios suficientes. O critério de 
seleção não se restringe somente às preferências da turma, mas juntar o útil ao agradável é sempre 
bom. A música serve para treinar a pronúncia e fazer com que eles identifiquem sotaques diferentes, 
conforme  a  origem do  cantor.  Algumas  comunidades  quilombolas,  inserem o  inglês  a  fim  de 
resgatar alguns traços de cultura africana e afrodescendentes. É o que faz Cláudia Alexandra Santos, 
professora de 5ª a 8ª série do Colégio Estadual Marquês de Maricá, em Salvador, que leva para suas 
turmas letras de músicas do afrodescendente jamaicano Bob Marley e de outros cantores negros e 
textos em inglês sobre a vida de lideranças como os americanos Malcom X e Martin Luther King. 

Palavras cruzadas
Nesta  atividade,  cada  criança  inventa  um jogo  e  desafia  os 

colegas.  Para  o  trabalho  ser  significativo,  cabe  aos  alunos 
elaborar  os  enunciados  na  língua  estudada,  e  não  apenas  um 
exercício de tradução. Por exemplo: se a palavra a ser encontrada 
é  teacher  (professor,  em  inglês),  é  mais  desafiador  que  eles 
escrevam the person who teaches at school (a pessoa que ensina 
na  escola),  e  não  apenas  o  termo em português.  Essa  é  uma 
maneira de estudar vocabulário e qualquer estrutura gramatical. 
 classe. 

Leitura de textos instrucionais
Um bom gancho para ensinar o uso de imperativos são as receitas e os manuais. Usada para 

dar comandos e orientações, essa conjugação é formada com o infinitivo sem o "to" para todas as 
pessoas, exceto a primeira do plural, que usa o auxiliar "let us" (ou "let's") no inglês. Na forma 
negativa, acrescenta-se o "do not" (ou "don t") e "let us not" ou ("let s  not").� �

5. QUANDO ENSINAR PRODUÇÃO DE TEXTO
O estudo de línguas estrangeiras está, principalmente, vinculado ao conceito de gêneros, mas 

não há necessidade de seguir uma ordem fixa para o trabalho com as atividades sociais ou tipos de 
texto de cada ano. Só é importante levar em consideração quais gêneros facilitariam a conexão com 
os conteúdos linguísticos que devem ser trabalhados para a turma em cada momento, de acordo com 
os interesses e necessidades do grupo. Uma boa dica é o trabalho com projetos didáticos, tipo de 
organização e planejamento do tempo e dos conteúdos que envolvem uma situação- problema e um 
produto final. Em Inglês, ele coloca os alunos em situações sociais de uso do idioma, como uma ida 
ao cinema, a escrita de uma recomendação para um colega etc. Eles devem escrever para alguém, 
com um propósito claro para a atividade e com isso têm de enfrentar uma série de desafios para 
garantir  a produção do produto final escolhido. O ideal é que um mesmo projeto não dure um 
semestre  inteiro,  afinal,  os  alunos precisam ter  contato  com uma variedade de gêneros  e  tipos 
textuais ao longo do ano. Como a carga horária de Língua Inglesa não é grande, também não se 
deve propor mais de um projeto por semestre. Isso não quer dizer que a turma só irá escrever uma 
vez no semestre, pelo contrário. Durante as etapas é preciso escrever várias vezes e com diferentes 
propósitos (melhorar e revisar o texto, fazer anotações de pesquisa, registrar entrevistas realizadas 
etc.). 

6. PLANOS DE AULA

Você sabe quando usar planos, atividades, sequências ou projetos? 
Para preservar  o  sentido do conteúdo,  evitar  sua fragmentação e  distribuir  os  temas em 

função do tempo de aprendizagem,  o ensino pode ser  organizado de acordo com as  chamadas 
modalidades organizativas. Abaixo, você confere um resumo sobre cada uma das modalidades: 

• Plano  de  aula  Forma  de  organizar  a  aula  com foco  numa  atividade  específica  (leitura 



exploratória de um texto, resolução de um tipo de um tipo de problema matemático etc.). 
Como dura apenas uma aula, costuma ser usado para apresentar um conteúdo ou explorar 
um detalhe dele. 

• Atenção  Não  se  esqueça  de  incluir  uma  atividade  diagnóstica  inicial  (para  verificar  os 
alunos sabem sobre o assunto) e uma avaliação final (para indicar o que aprenderam). 

• Atividade permanente  Também chamada de atividade  habitual,  é  realizada  regularmente 
(todo  dia,  uma vez  por  semana  ou  a  cada  15  dias).  Ela  serve  para  construir  hábitos  e 
familiarizar os alunos com determinados conteúdos. Por exemplo: a leitura diária em voz 

alta  faz  com  que  os  estudantes 
aprendam mais sobre a linguagem e 
desenvolvam  comportamentos 
leitores. 

• Atenção  Ao  planejar  esse  tipo  de 
tarefa,  é  essencial  saber  o  que  se 
quer  alcançar,  que  materiais  usar  e 
quanto  tempo  tudo  vai  durar.  Vale 
sempre contar para as crianças que a 
atividade  em  questão  será 
recorrente. 

• Sequência  didática  Conjunto  de 
propostas  com  ordem  crescente  de 

dificuldade.  O  objetivo  é  focar  conteúdos  particulares  (por  exemplo,  a  regularidade 
ortográfica) numa ordenação com começo, meio e fim. Em sua organização, é preciso prever 
esse  tempo  e  como  distribuir  as  sequências  em  meio  às  atividades  permanentes  e  aos 
projetos. 

• Atenção É comum confundir essa modalidade com o trabalho do dia a dia. A questão é: há 
continuidade? Se a resposta for não, você está usando uma coleção de atividades com a cara 
de sequência. 

• Projeto didático  Reunião de atividades que se articulam para a elaboração de um produto 
final forte,  em que podem ser observados os processos de aprendizagem e os conteúdos 
aprendidos pelos alunos. Costuma partir de um desafio ou situação-problema. Trabalhados 
com  uma  frequência  diária  ou  semanal,  podem  estender-se  por  períodos  relativamente 
prolongados  (um  ou  dois  meses,  por  exemplo),  tornando  os  alunos  especialistas  num 
determinado tema. 

• Atenção  O erro  mais  comum é  certo  descaso  pelo  processo de  aprendizagem,  com um 
excessivo cuidado em relação à chamada culminância (a elaboração do produto final).

PROF. PACO VERAS
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