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“Fizeste ver ao teu povo duras coisas...” (Sl 

60.3) 

Eu sempre me alegro em que o salmista tenha 

dito a Deus que algumas coisas eram duras. Não 

há engano sobre isto; há coisas duras na vida. 

Neste verão ganhei umas flores cor-de-rosa muito 

bonitas, e assim que as peguei, perguntei: “Que 

flores são estas?” E a resposta foi: “São flores das 

rochas; crescem e florescem só nas rochas onde 

não se vê terra.” Então pensei nas flores de Deus 

que crescem em lugares duros. E penso que de 

alguma forma ele deve ter para com as suas 

“flores das rochas” uma ternura particular, que 

talvez não tenha com seus lírios e rosas. 

 

 

 



 

 

RESUMO 

GIL, Giselle da Motta. “Não só ensinar uma Língua Estrangeira pro trabalho, mas pra 

vida”: um estudo sobre o trabalho do professor de espanhol e de inglês no IFRJ – dos 

prescritos às falas sobre a sua atividade. 2017. 290 f. Tese (Doutorado em Estudos da 

Linguagem) – Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Letras, 2017.  

 

Esta pesquisa dialoga com as investigações que buscam aproximar linguagem e trabalho. 

Analisamos sentidos que se constroem para o trabalho do professor de Língua Estrangeira 

(LE) nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal do Rio de 

Janeiro (IFRJ) em prescritos do seu trabalho e nas falas desse docente sobre a sua 

atividade.  Para desenvolver este estudo consideramos as reflexões de Bakhtin e seu 

Círculo (BAKHTIN, 2010, 2011; VOLOSHINOV, 2009) e os pressupostos teóricos da 

Análise do Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997, 2002, 2008, 2015). 

Ampliamos nosso olhar sobre o trabalho como objeto de pesquisa a partir das 

contribuições da Ergonomia situada (GUÉRIN et al, 2001) e da Ergologia (SCHWARTZ; 

DURRIVE, 2010). Ao definir nosso foco de estudo no trabalho do professor, apoiamo-nos 

em Amigues (2004), Freitas (2010) e Machado (2004). A pesquisa foi organizada em duas 

etapas: a documental, em que buscamos os conceitos sobre a atividade do professor no 

IFRJ, a maneira como ela é antecipada nos documentos que organizam a atividade do 

professor de LE no IFRJ; e a realização do grupo de discussão (GD), espaço de interação 

entre a pesquisadora e docentes de LE da instituição. Na primeira parte deste estudo, 

buscamos nos documentos analisados processos de referência ao professor e a maneira 

como se constrói discursivamente a concepção de ensino no Instituto, não só o de LE. 

Também analisamos o que é definido como atividade desse docente e suas competências. 

Na segunda etapa, a partir das falas produzidas no GD, foi possível identificar modos de 

constituição de sentidos para o trabalho do professor de LE no IFRJ. Os resultados 

apontam para um embate entre o ensino humanista, a formação para a cidadania, para a 

reflexão e o ensino para o mercado, para a formação de um técnico que saiba realizar as 

tarefas exigidas por uma empresa. Relacionamos as falas das participantes no GD à 

comunidade discursiva que defende a formação cidadã inserida no contexto das aulas de 

LE. No entanto, não há coincidência no modo como cada uma verbaliza a sua atividade a 

partir dessa perspectiva de formação, o que as situa em lugares enunciativos diferentes. As 

docentes não conheciam alguns prescritos do seu trabalho apresentados no GD, e, quando 

verbalizaram a sua atividade, ficou explícito que esse desconhecimento trazia angústia e 

insegurança para elas no momento de desenvolver suas ações. Os enunciados demonstram 

que o desconhecimento de prescritos também é perceptível na comunidade acadêmica do 

IFRJ e em outros professores da instituição, o que traz como consequência a 

desvalorização do papel do professor de LE na formação técnica integrada e até mesmo o 

apagamento do seu trabalho em diferentes contextos do IFRJ. Diante do exposto pelas 

participantes do GD, foi possível observar que elas não se sentem parte do coletivo que 

atua nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio da instituição. Todos esses sentidos 

aos quais tivemos acesso mostram a produtividade de um evento enunciativo da natureza 
do GD para a compreensão do trabalho do professor, porque só foi possível ter acesso a 

esses saberes da experiência das professoras a partir desse espaço de diálogo que a 

pesquisa proporcionou.  

 

Palavras-chave: trabalho do professor; trabalho prescrito; linguagem sobre o trabalho; 

heterogeneidade enunciativa; Língua Estrangeira no Ensino Médio Técnico. 

 



 

 

RESUMEN 

 

GIL, Giselle da Motta. “No solo enseñar una Lengua Extranjera para el trabajo, sino para 

la vida: un estudio sobre el trabajo del profesor de español y de inglés en el IFRJ – de los 

prescritos a las hablas sobre su actividad. 2017. 290 f. Tesis (Doctorado en Estudios del 

Lenguaje  – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2017.  

 

Esta tesis doctoral dialoga con las investigaciones que buscan una aproximación entre 

lenguaje y trabajo, analizando sentidos que se construyen sobre el trabajo del profesor de 

Lengua Extranjera (LE) en los Cursos de la Educación Media Técnica Profesional del 

Instituto Federal de Rio de Janeiro (IFRJ) en prescritos de su trabajo y en las hablas de ese 

docente sobre su actividad.  Para este estudio, consideramos las reflexiones de Bajtín y su 

Círculo (BAJTÍN, 2010, 2011; VOLOSHINOV, 2009) y el aporte teórico del Análisis del 

Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997, 2002, 2008, 2015). Ampliamos 

nuestra discusión sobre el trabajo como objeto de investigación a partir de las 

contribuciones de la Ergonomía situada (GUÉRIN et al, 2001) y de la Ergología 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010). Para tratar del trabajo del profesor, nos apoyamos en 

Amigues (2004), Freitas (2010) y Machado (2004). La tesis se organiza en dos etapas: la 

documental, en la que buscamos los conceptos sobre la actividad del profesor en el IFRJ en 

los documentos que prescriben su trabajo; y la realización de un foro de discusión, espacio 

de interacción entre la investigadora y docentes de LE de la institución. En la primera 

parte, buscamos identificar, en los documentos analizados, procesos de referencia al 

profesor y la forma como se construye discursivamente la concepción de enseñanza en el 

instituto de modo general, y cómo se definen la actividad de ese docente y sus 

competencias. En la segunda etapa, por medio de las hablas producidas en el foro de 

discusión, logramos identificar modos de constitución de sentidos para el trabajo del 

profesor de LE en el IFRJ. Los resultados apuntan para un embate entre la enseñanza 

humanista, la formación para la ciudadanía, para la reflexión y la enseñanza para el 

mercado de trabajo, para la formación de un técnico que sepa realizar las tareas exigidas 

por una empresa. Relacionamos lo que fue dicho por los participantes en el foro a la 

comunidad discursiva que defiende la formación ciudadana inserida en el contexto de las 

aulas de LE. Sin embargo, no hay coincidencia en el modo como cada uno verbaliza su 

actividad a partir de esa perspectiva de formación, haciendo que se sitúen en lugares 

enunciativos diferentes. Los docentes no conocían algunos prescritos de su trabajo 

presentados en la discusión y, en sus hablas sobre su actividad, dejaron explícito que ese 

desconocimiento causaba angustia e inseguridad en el desarrollo de sus acciones. Los 

enunciados demostraron que también se percibe este desconocimiento de prescritos en la 

comunidad académica del IFRJ como un todo, lo que provoca como consecuencia la 

desvaloración del papel de profesor de LE en la formación técnica integrada e incluso, el 

apagamiento de su trabajo en diferentes contextos del IFRJ. Ante lo expuesto en el foro de 

discusión, nos fue posible observar que los participantes no se sienten parte del colectivo 

que actúa en los cursos de la institución. La realización de un foro de discusión como 

camino metodológico en esta investigación se mostró bastante productiva para la 

comprensión de sentidos sobre el trabajo del profesor, una vez que posibilitó el acceso a 

saberes de la experiencia de los docentes por medio de un espacio de diálogo. 

 

Palabras clave: trabajo del profesor; trabajo prescrito; lenguaje sobre el trabajo; 

heterogeneidad enunciativa; lengua extranjera en la educación media técnica profesional. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

GIL, Giselle da Motta. “Teaching a foreign language not only for work, but for life.”: a 

study on the work of the Spanish and English Teacher at FIRJ – from the prescribed work 

to their statements about their activity. 2017. 290 pp. Thesis (Doctorate in Language 

Studies) - Thesis (Doctorate in Language Studies) –   Fluminense Federal University, 

Institute of Arts, 2017. 

 

This research is related to the investigations that seek to bring together language and work. 

We analyze the meanings that are built for the work of the Foreign Language (FL) teachers 

in the Technical Courses Integrated to the High School of the Instituto Federal do Rio de 

Janeiro (IFRJ) in teacher’s work prescriptions and in the statements teachers made about 

their activity. In order to develop this study, we have considered the reflections of Bakhtin 

and his Circle (BAKHTIN, 2010, 2011; VOLOSHINOV, 2009) and the theoretical 

assumptions of Discourse Analysis with an enunciative basis (MAINGUENEAU, 1997, 

2002, 2008). We have broadened our view of work as an object of research based on the 

contributions of Ergonomics (Guérin et al, 2001) and Ergology (SCHWARTZ; DURRIVE, 

2010). And when we defined our focus of study on the work of the teacher, we relied on 

the research developed by Amigues (2004); Freitas (2010); Machado (2004). This work 

was organized in two phases: the documentary phase, in which we looked for the concepts 

related to the activity of the teacher at FIRJ, the way it is anticipated in the documents 

organizing the activity of the teacher of FL at FIRJ; and the creation of a discussion group 

(DG), a time for interaction between the researcher and the FL teachers of the institution, 

guided by a script composed of excerpts from the official documents that prescribe the 

activity of these teachers. In the first part of this study, we searched for some teacher 

reference processes in the analyzed documents and also the way the conception of teaching 

at the Institute is built discursively, not only for FL. We also analyzed what is defined as 

the activity of this teacher and his/her competencies. In the second phase, based on the 

statements given in the DG, it was possible to identify methods of buiding meaning for the 

work of the FL teacher at FIRJ. The results pointed to a clash between humanistic 

education, training for citizenship, thinking and teaching for the market, for the training of 

a technician who knows technologies and knows how to perform the tasks required by a 

company. We matched the statements of the participants in the DG and the discursive 

community that defends inclusion of the citizenship training in FL classes. However, there 

is no coincidence in the way each person spoke of his or her activity from this training 

perspective, and this sets them in different enunciative positions. The teachers did not 

know some of the prescriptions for their work presented in the GD, and when they spoke 

of their activity, it was made clear that this lack of knowledge brought anguish and 

insecurity to the teachers when they needed to develop their actions.  Those declarations 

showed that this lack of knowledge of prescriptions is also noticeable in the academic 

community of FIRJ and in other teachers of the institution; consequently it results in 

devaluation of the role of FL teachers in the integrated technical training and even the 

extinction of their work in different contexts of FIRJ. In view of what was said by the 

participants of DG, it could be observed that they do not feel being part of a group working 

at technical courses integrated to High School of the institution. All the issues to which we 

had access show the productivity of an enunciative event in the form of GD nature to 

understand the teacher’s work, because it was only possible to have access to the 

experience of those teachers from that time for dialogue during the research. 

 

Key-words: teacher’s work; Prescribed work; Language about the work; Enunciative 

heterogeneity; Foreign Language in Technical School.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo de nossa trajetória acadêmica, como aluna no curso de graduação em 

Letras Português-Espanhol da UERJ, como voluntária de Iniciação Científica e como 

estudante do Mestrado em Letras na mesma instituição, buscamos investigar e 

compreender melhor a atividade docente a partir das contribuições dos estudos da 

linguagem e dos estudos sobre o mundo do trabalho. Ao concluir esses estudos percebemos 

que pesquisas que proporcionam o diálogo entre trabalho e linguagem (DURRIVE; 

SCHWRTZ; DUC, 2010; SOUZA-E-SILVA; FAÏTA, 2002; MACHADO, 2004; 

FREITAS, 2010) perspectivas teóricas que parecem distantes em um primeiro olhar, 

podem colaborar para a discussão de temas relacionados ao trabalho docente, ofício tão 

desvalorizado atualmente. Constatamos também que poderiam contribuir para a melhoria 

de aspectos do nosso trabalho e até mesmo de outros colegas de profissão. 

Assim, buscamos intervir no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), instituição 

onde a pesquisadora atua como professora de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira 

(doravante LPLB) e Língua Espanhola, e compreender questões que trazem certo 

desconforto para a realização de sua atividade profissional. Deste modo, podemos 

continuar o caminho de pesquisa já iniciado, relacionando linguagem e trabalho, e 

desenvolver uma investigação, cuja demanda nasce do nosso contexto de trabalho. 

Com isso, em diálogo com nossa formação e com nosso espaço de atuação como 

professora, desenvolvemos esta pesquisa em que analisamos os sentidos que se constroem 

para o trabalho do professor de Língua Estrangeira (doravante LE) do IFRJ nos prescritos 

do seu trabalho e nas falas desse docente sobre a sua atividade.  Nosso aporte teórico 

considera as articulações entre os estudos da linguagem (BAKHTIN, 2010, 2011; 

VOLOSHINOV, 2009; MAINGUENEAU, 1997, 2002, 2008, 2015) e do trabalho 

(GUÉRIN et al, 2001; SCHWARTZ; DURRIVE, 2010) como proposta para a 

aproximação da atividade do professor.  

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos por dividi-lo em duas etapas. A 

primeira etapa, a documental, foi de aproximação dos prescritos do trabalho do professor 

de LE. Focamos nas práticas discursivas que circulam na instituição sobre o ensino e que 
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constroem e sustentam o lugar ocupado pela LE no currículo, um lugar que entendemos 

como diferente (ou inferiorizado) das outras disciplinas dos Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio. A segunda etapa foi a de organização e realização do grupo de discussão, 

evento enunciativo que promovemos como ferramenta metodológica de acesso às falas dos 

professores de LE do instituto sobre o seu trabalho a partir do exposto nos prescritos da sua 

atividade
1
. 

Por se tratar de um estudo desenvolvido a partir de inquietações surgidas no 

desenvolvimento da atividade trabalho da pesquisadora no contexto do IFRJ, é importante 

recorrer ao início de toda a reflexão que desencadeou esta investigação, o processo de 

ingresso da pesquisadora na instituição, ainda que não seja esse nosso foco investigativo. 

Dessa forma, apresentamos uma retrospectiva do processo de seleção ao qual foi 

submetida para o cargo de professora de LPLB e espanhol. 

Em 2011, no início do processo seletivo  que participamos para ingressar no quadro 

de servidores do IFRJ (Edital nº 37/2011), percebemos que atuaríamos em duas disciplinas, 

realidade diferente da apresentada no concurso anterior para seleção de professor de 

Espanhol (Edital nº 26/2009), que também participamos em 2009, em que a área de 

atuação informada ao candidato era apenas “Espanhol”, ainda que fosse exigida a 

Licenciatura em Letras - Português/Espanhol para o cargo ofertado.  

O exame ao qual nos submetemos em 2011 foi constituído de uma prova escrita 

com doze questões discursivas em que fomos avaliados tanto por nosso conhecimento em 

LPLB quanto em espanhol (seis questões referentes a cada disciplina). No entanto, o que 

nos trouxe certa inquietação, foi a segunda etapa da seleção ser composta apenas por uma 

prova prática (definida no edital como Prova de Desempenho Didático) de espanhol. Não 

participamos de uma prova prática  em que nos fora solicitado um conhecimento específico 

para o desempenho das atividades docentes em LPLB, ainda que, o próprio documento 

destacasse que: “A Prova terá como objetivo avaliar a capacidade do candidato quanto aos 

procedimentos didáticos, ao domínio e ao conhecimento do assunto abordado e às 

condições para o desempenho das atividades docentes.” (IFRJ, 2011, p. 4, grifo nosso). 

Essa informação nos foi dada apenas no dia do sorteio para o tema da Prova de 

Desempenho Didático, o edital não trazia informações sobre o conteúdo e estrutura dessa 

prova para o caso de professores duplamente habilitados (incluindo o de inglês com 

exigência de dupla habilitação), uma especificidade da formação em Letras e que não foi 

                                                             
1
 Trataremos com mais detalhes das etapas desta pesquisa ainda na introdução. 
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identificada como requisito para outro professor. Nesse mesmo concurso de 2011, o 

docente de inglês, outra LE ofertada nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do 

IFRJ, a exigência de atuar tanto com a LPLB como com o inglês foi observada somente em 

uma vaga oferecida para o professor dessa disciplina, nas outras exigia-se apenas a 

habilitação em Inglês/Literaturas, portanto o professor atuaria apenas na LE.  

Outra questão que nos chamou a atenção também no edital do concurso de 

2011(IFRJ, 2011), com relação à entrada dos professores de LE na instituição, foi o fato de 

que em seu Anexo I, no qual se apresentava o quadro de cargos e vagas, ao tratar do 

professor duplamente habilitado da área de Inglês tínhamos a seguinte apresentação da 

Área de Atuação/Conhecimento: “Inglês/ Português” e quando se apresentou o profissional 

de Espanhol: “Português/Espanhol”. A própria ordem de apresentação das denominações 

já apontava uma valorização, de um lado colocando o inglês à frente e de outro o 

português, isso marca que o docente duplamente habilitado que trabalhasse com o espanhol 

já teria algo de diferente do profissional que trabalhasse com o inglês. 

Essa forma de organização do processo seletivo já nos fez questionar: se um 

docente será selecionado para lecionar as duas disciplinas, por que é avaliado de maneira 

prática apenas em uma? Por que o “Português” é apresentado em ordem de colocação 

diferente no quadro de vagas ao tratar do professor de LE duplamente habilitado? Essas 

observações apontam diferenças ou minimamente mostram que não está claro o que deseja 

a instituição quando seleciona um único profissional para atuar em disciplinas diferentes, 

já que não é avaliado da mesma forma o conhecimento desse docente nas disciplinas nas 

quais irá atuar, nem esses profissionais são vistos da mesma forma quando se trata do 

professor de LE.  

A seleção do professor com dupla habilitação para atuar no ensino de LPLB e 

espanhol, algo que começa a ser uma prática do IFRJ a partir do edital de 2011 (IFRJ, 

2011), torna oficial e dá visibilidade a uma demanda da instituição. A realidade atual é de 

professores que mesmo sendo aprovados no já citado concurso de 2009 (IFRJ, 2009), 

lecionam as duas disciplinas e, alguns, até mesmo apenas LPLB.  

A partir desse contexto, começamos a refletir que os professores de inglês e de 

espanhol da instituição ainda que fossem lecionar uma LE, teriam condições diferenciadas 

de trabalho e que os espaços ocupados pelo professor de LE e sobretudo pelo professor de 

Espanhol na instituição ainda não estavam bem definidos.  Questionamos, a partir dos 

estudos discursivos, que seguramente existia toda uma rede de discursos que sustentava 

esse “não lugar” da LE na instituição, que já se materializava no edital de seleção dos 
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docentes para atuar com essas disciplinas. Essa realidade precisava ser trazida à tona e 

debatida com a comunidade do IFRJ. 

Após ingressar na instituição, vimos circular em reuniões oficiais, na fala dos 

professores, uma voz de apoio ao estudo das LEs na formação dos estudantes. Porém, em 

nossa prática como docente, em sala de aula, em reuniões pedagógicas, ao ter acesso ao 

fluxograma do curso no qual lecionamos, percebemos que na prática, no cotidiano, o lugar 

do ensino dessas disciplinas, sobretudo o lugar destinado ao estudo do espanhol, ainda é 

visto como secundário na formação dos alunos, não está bem delimitado. O que nos fez 

perceber que é preciso discutir essas questões relacionadas ao trabalho do professor de LE. 

Como destacamos, quando nos voltamos para a realidade do professor de espanhol, 

essa situação parece ser ainda mais preocupante. O espanhol foi inserido oficialmente nas 

matrizes curriculares do Ensino Médio em todos os cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio do IFRJ, na modalidade optativa, no primeiro semestre de 2011, como forma de 

cumprir, no limite do prazo estabelecido, a Lei nº 11.161 (BRASIL, 2005)
2
, que tornava 

obrigatória a oferta pela escola desse idioma nesse nível de ensino e facultativa a matrícula 

ao aluno. A partir desse semestre o IFRJ definiu a seguinte organização para a oferta do 

idioma:  

(...) a partir do 1º semestre de 2011, o Ensino Médio e todos os cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio incorporarão às suas matrizes as 

disciplinas Língua Espanhola I, Língua Espanhola II e Língua Espanhola 

III, com matrícula facultativa para os alunos. As disciplinas serão 

oferecidas em regime semestral com 2 horas/aula por semana cada uma. 

A matrícula inicial será feita em Língua Espanhola I, pré-requisito para 

matrícula em Língua espanhola II e esta, pré-requisito para matrícula em 

Língua Espanhola III. A disciplina Língua Espanhola I será oferecida a 

todo aluno que estiver cursando, pelo menos, o 2º ano ou o 3º período, 

nos cursos de regime semestral. (IFRJ/ CAET, 2010, p.1) 

 

Esse caráter optativo dado à disciplina permite que muitos alunos, frente ao 

elevado número de cadeiras que têm de cursar, não se interessem ou não deem prioridade 

para seguir frequentando as aulas. O que temos atualmente são turmas esvaziadas ao longo 

do curso e o professor tendo que adaptar seu planejamento ao das disciplinas consideradas 

"mais importantes", como por exemplo, evitar marcar trabalhos e atividades avaliativas no 

período de provas das outras matérias que estão na grade curricular dos cursos. A partir 

dessa realidade, professores que foram selecionados via concurso público para lecionar 

apenas o espanhol, como já informamos, optam por não se dedicar de maneira exclusiva à 

                                                             
2
 Revogada pela Medida Provisória nº 746 (BRASIL, 2016), convertida na Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 

2017).  
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disciplina e até mesmo voltam-se apenas à atividade com a LPLB, que comparado ao 

trabalho com a LE, tem muito mais prestígio dentro da instituição. 

Merece destaque a informação de que nem todos os professores de LPLB do IFRJ 

atuam também com o ensino de LE. No entanto, o número maior de docentes que 

trabalham nas duas disciplinas são os que lecionam também o espanhol. Isso permite e 

contribui para o quadro atual de não haver concurso exclusivo para professor de espanhol, 

realidade que vem se estendendo para o professor de inglês.  

Todo esse contexto nos levou a construir as seguintes perguntas de pesquisa: de 

que maneira o trabalho do professor de LE é antecipado em documentos que prescrevem o 

seu trabalho? Que saberes são valorizados nesse processo de contextualizar a atividade 

docente no IFRJ? Que sentidos são construídos para a atividade do professor de LE quando 

ele verbaliza a sua atividade e compartilha saberes da sua experiência com outros docentes 

de LE da instituição? 

A partir desses questionamentos e do contexto que descrevemos, optamos por 

realizar uma pesquisa que não se limite ao espaço do campus onde a pesquisadora atua 

como professora, pois a questão que desencadeou este estudo está presente em diferentes 

espaços do IFRJ. Assim, buscamos contribuir para o debate e participar das reflexões sobre 

o trabalho do professor de LE no IFRJ. Entendendo que, como uma atividade socialmente 

situada, não está dirigida apenas aos alunos, mas também à instituição que emprega esse 

professor, à comunidade acadêmica e a outros profissionais com os quais ele se relaciona. 

Dessa forma, a atividade docente é vista nesta investigação como uma atividade coletiva, 

lugar de encontro da história da instituição, da história de seu ofício e do próprio professor. 

É a partir desse lugar de encontro, que se renova a cada realização da sua ação, o professor 

irá estabelecer relações com as prescrições para o seu trabalho, com os outros envolvidos 

na atividade e consigo mesmo (AMIGUES, 2004). 

Partindo dessas questões, e com base nos estudos que integram as questões de 

linguagem aos estudos sobre o trabalho do professor (AMIGUES,2004; MACHADO, 

2004), desenvolvemos esta pesquisa, que volta-se para práticas de linguagem, em geral, 

vistas como desligadas da situação de trabalho docente stricto sensu.  

Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar os sentidos que se constroem para 

o ensino das LEs em práticas discursivas do IFRJ e discutir sobre a maneira como a atual 

configuração desse ensino nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio se reflete no 

trabalho do professor dessas disciplinas.  
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Para alcançar esses objetivos, com base nos estudos ergológicos (SCHWARTZ; 

DURRIVE, 2010) optamos por realizar uma análise situada do trabalho do professor de LE 

no IFRJ. Dessa forma, como já destacamos, organizamos esta pesquisa em duas etapas: 

- a documental, em que temos acesso aos conceitos que antecipam e organizam a 

atividade do professor de LE no IFRJ, ao mesmo tempo em que mostramos que existe uma 

demanda para que se discuta o lugar do professor de LE no IFRJ e de forma mais 

específica, nos cursos técnicos integrados; 

- a de organização e realização do grupo de discussão, espaço de interação entre a 

pesquisadora e docentes de LE da instituição, guiada por um roteiro composto de trechos 

dos documentos oficiais que prescrevem a atividade desses professores. 

Nosso objeto de investigação na etapa documental são documentos que 

prescrevem o trabalho do professor no IFRJ, o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI 2014-2018 (IFRJ, 2015); o Projeto Político Institucional- PPI 2014-2018 (IFRJ, 

2015ª); o Regimento Geral do IFRJ (IFRJ, 2011) e os documentos organizadores de um 

curso técnico integrado, que definimos como referência para a apresentação de cursos 

dessa natureza no IFRJ. Esses documentos oficias foram divididos, para a análise, em dois 

blocos:  

1º Bloco - Documentos que apresentam uma visão da organização geral do IFRJ:      

- Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2014-2018; 

- Projeto Político Institucional - PPI 2014-2018;  

- Regimento Geral. 

2º Bloco - Documentos que apresentam a organização do Curso Técnico Integrado 

ao Médio do campus definido como referência para esta pesquisa: 

- Matriz Curricular; 

- Fluxograma.  

 A partir dessa divisão, no 1º bloco de documentos, os que trazem uma 

apresentação da organização pedagógica e administrativa do IFRJ, focamos nos processos 

de referências ao trabalho do professor, com o objetivo de nos aproximar da organização 

da instituição em que os professores de LE atuam e de conceitos relacionados à atividade 

docente. Com a entrada nos documentos do 2º bloco, identificamos o lugar do espanhol e 

do inglês na organização do curso e se o papel do estudo dessas LEs é considerado na 

formação dos estudantes.   

Terminada essa primeira etapa da pesquisa, organizamos e promovemos o grupo 

de discussão para criar um espaço de diálogo sobre o trabalho do professor de LE no 
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contexto dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFRJ. O grupo foi constituído 

pela pesquisadora e por docentes de LE, que atuam no Ensino Médio técnico da instituição. 

Criamos com isso, um espaço/um coletivo para a produção de saberes da experiência 

desses docentes, sobre o ensino no IFRJ e nos seus cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio e de forma mais específica sobre o trabalho de lecionar o espanhol e inglês nesse 

nível de ensino. Dessa forma, promovemos uma reflexão sobre o papel do trabalho do 

docente dessas disciplinas na formação técnica dos estudantes dos IFRJ. Na análise das 

falas produzidas nesse espaço, buscamos modos de constituição de sentidos para o trabalho 

do professor de LE. 

A escolha por esse percurso de pesquisa deve-se a um interesse em compreender 

melhor o papel do professor de LE nesse espaço de formação, que afirma valorizar não só 

a preparação para o mundo do trabalho, mas a formação do cidadão para a vida em 

sociedade (IFRJ, 2009).  

Como já destacamos, a demanda por discutir o lugar do ensino das LEs nos cursos 

técnicos integrados do IFRJ foi identificada a partir da prática docente da pesquisadora na 

instituição. Como professora de espanhol do IFRJ ela percebe que a instituição não define 

com clareza a expectativa para a atuação desse professor nem o que se espera do ensino 

espanhol como “optativa”. Uma disciplina que tem a mesma natureza das disciplinas 

optativas, de tradição em cursos de graduação, mas que tem uma organização bastante 

diferente, já que estamos falando de um currículo que não se organiza por regime de 

créditos.  

A partir do exposto, apresentaremos a organização definida para esta tese. 

Organizamos a pesquisa em seis capítulos. No primeiro, apresentamos o quadro 

teórico deste estudo. Consideramos a produtividade de nos aproximar da atividade docente, 

com base nas articulações entre a linguagem e o trabalho. Dessa forma, estabelecemos uma 

divisão do capítulo em duas seções. Na primeira seção tratamos dos estudos da linguagem, 

fizemos considerações sobre a Análise do Discurso de base enunciativa 

(MAINGUENEAU, 1997,2002, 2008) e as suas contribuições para a compreensão da 

noção de prática discursiva e heterogeneidade enunciativa. Ainda nessa primeira seção 

apresentamos a concepção dialógica de linguagem proposta por Bakhtin e seu Círculo 

(BAKHTIN, 2010, 2011; VOLOSHINOV, 2009), perspectiva que também assumimos 

nesta pesquisa. Ao final da primeira seção, apresentamos reflexões sobre a concepção 

teórica que consideramos no estudo das falas produzidas pelas professoras no grupo de 

discussão e explicamos com isso, as marcas linguísticas que definimos para a entrada no 
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material linguístico produzido. Na segunda seção do capítulo 1 tecemos comentários a 

respeito dos estudos sobre o trabalho. Assumimos a abordagem multidisciplinar e 

filosófica proposta pela Ergologia (SCHWARTZ, 2010, 2011; SCHWARTZ; DURRIVE, 

2010) e ampliamos nosso olhar sobre o trabalho como objeto de estudo. Consideramos 

também as contribuições da Ergonomia situada (GUÉRIN et al, 2001). E ao definir nosso 

foco de estudo no trabalho do professor de LE, apoiamo-nos nas pesquisas desenvolvidas 

por Amigues (2004), Machado (2004) e Freitas (2010).  

No capítulo dois, apresentamos a trajetória e os objetivos do ensino profissional 

no Brasil a partir do período republicano, construindo com isso, um histórico da fundação e 

ampliação do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), instituição do professor cuja 

atividade é objeto desta pesquisa. 

No capítulo 3, apresentamos os documentos que fizeram parte da primeira etapa 

desta pesquisa, os que construíam a identidade do IFRJ e de seus cursos e dos dispositivos 

legais a partir dos quais eles foram produzidos. Fizemos uma divisão do capítulo em 3 

seções, a partir da especificidade de cada grupo de documentos.  Na primeira seção 

tratamos da atual LDB/96 (BRASIL, 1996), entendida como a voz de autoridade com a 

qual todos os documentos apresentados no capítulo dialogam. Desde os que tratam da 

apresentação geral da instituição até os que materializam a organização do Curso Técnico 

Integrado. Na segunda seção tratamos da visão geral da organização do IFRJ e 

apresentamos as reflexões sobre a maneira como os sentidos para o ensino e formação dos 

alunos, aspectos da atividade docente, são construídos no PDI 2014-2018 (IFRJ, 2015), e 

no PPI 2014-2018 (IFRJ, 2015a). No Regimento Geral (IFRJ, 2011) identificamos as 

atribuições e atividades definidas para o professor e de que maneira essa antecipação 

constrói a imagem desse profissional. Na terceira seção analisamos a maneira que se 

configura o trabalho do professor de LE nos documentos que apresentam a organização do 

curso técnico integrado ao Ensino Médio do campus selecionado como referência para esta 

pesquisa: a matriz curricular e o fluxograma. 

No quarto capítulo, apresentamos a segunda etapa desta pesquisa, todo o processo 

de elaboração e execução do grupo de discussão. Dividimos o capítulo em três seções. Na 

primeira seção apresentamos as participantes do GD e os critérios para a definição de cada 

convidada. Na segunda seção, explicamos o processo de construção do roteiro que guiou o 

debate ocorrido no GD. Expomos o critério para estabelecer quais os fragmentos dos 

documentos oficiais fariam parte do roteiro. Também apresentamos o roteiro e seus grupos 

de fragmentos de documentos prescritivos da atividade docente no IFRJ. Trouxemos, na 
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terceira seção do capítulo, informações sobre a realização do evento, o local, a dinâmica da 

discussão, entre outras questões.  

No capítulo 5 apresentamos as análises das falas das professoras de LE do IFRJ 

produzidas no grupo de discussão e seus resultados. Trazemos também explicações sobre o 

critério que utilizamos para agrupar os fragmentos das falas, de acordo com os temas 

mobilizados pelas docentes ao falarem sobre o seu trabalho no IFRJ.  Esses temas 

mobilizados pelas docentes no contexto do GD estão expressos no título de cada seção do 

capítulo. 

No último capítulo da tese, apresentamos, com base em toda a trajetória desta 

pesquisa, as considerações finais sobre o estudo. Respondemos questionamentos feitos ao 

longo do trabalho e retomamos considerações importantes sobre a aproximação ao trabalho 

do professor a partir das concepções teóricas que dialogaram nessa investigação. Também 

apontamos a possibilidade do desenvolvimento de outras pesquisas com base nesta 

apresentamos. Assim como a importância do retorno dos seus resultados não só para os 

sujeitos nela envolvidos, mas para a comunidade do IFRJ e de outras instituições de ensino 

nas quais o professor pode circular e desenvolver sua atividade.   

Apresentamos os contornos que o trabalho do professor de LE no IFRJ. Com isso, 

esta tese proporciona a reflexão sobre o trabalho do professor de LE no IFRJ e contribui 

para possíveis debates e outras pesquisas sobre esse ofício. 
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1. ARTICULAÇÕES ENTRE LINGUAGEM E TRABALHO: UMA PROPOSTA DE 

APROXIMAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE 

 

 

Como informamos na introdução desta tese, nossa pesquisa ao se aproximar do 

trabalho do professor de LE analisando sentidos que se constroem para essa atividade em 

práticas discursivas do IFRJ, se insere nas discussões que integram questões da linguagem 

com os estudos sobre o trabalho. Assumimos com isso, o posicionamento contra o discurso 

generalizador, em geral produzido pelos que estão fora do contexto dessa atividade, 

julgamentos externos que colocam, na maioria das vezes, o professor como aquele para 

quem “falta algo”. Como o conhecimento, reflexão, aquele que faz de uma maneira que 

não deveria ser feita, entre outras críticas. Pois ao considerar esse tipo de pensamento, o 

não realizado acaba ganhando um valor maior do que a realização do trabalho em si 

(MACHADO et al, 2009; AMIGUES, 2004).  Buscamos com essa escolha, ir além de uma 

visão hipotética acerca de como o trabalho docente deve se desenvolver e nos aproximar 

do ponto de vista dessa atividade, ampliando nossa perspectiva sobre ela, para 

compreendê-la e até mesmo intervir nesse contexto de trabalho, rompendo assim, com 

modos preconceituosos e autoritários com que muitas vezes se lida com os mundos do 

trabalho no país (ATHAYDE; BRITO, 2010).  

Optamos com isso, por nos deslocar para uma compreensão da atividade docente 

como aquela que, como outras, se desenvolve na coletividade, com ações desenvolvidas 

por diferentes agentes e instâncias e não apenas com um desempenho isolado, na sala de 

aula (BRAIT, 2004). 

Com esse posicionamento, entendemos que a atividade docente, é:  

o ponto de encontro de várias histórias (da instituição, do ofício, do 

indivíduo, do estabelecimento...), ponto a partir do qual o professor vai 

estabelecer relações com as prescrições, com as ferramentas, com a tarefa 
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a ser realizada, com outros (seus colegas, a administração, os alunos...), 

com os valores e consigo mesmo. (AMIGUES, 2004, p. 45) 

 

Ao defender essa mudança de foco sobre a atividade docente, Amigues (2004) 

destaca que a o trabalho do professor não pode ser entendido como um ofício individual, 

reduzido ao espaço da sala de aula e às interações com os alunos. Considerando essa 

perspectiva, nosso olhar volta-se para a concepção ampliada da noção da situação de 

trabalho do professor, considerando com isso, que há “toda uma rede de produções 

discursivas, compreendendo desde produções mais ‘locais’, no interior de uma situação 

stricto sensu, até as mais ‘externas’ ” (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2002, p. 80), que 

se relacionam para produzir sentido para essa atividade.  

Consideramos dessa forma a relação entre linguagem e trabalho, pois “o trabalho, 

mesmo que altamente mecanizado, só existe com a participação humana e com a 

linguagem, que lhe é constitutiva” (FREITAS, 2010, p. 88). Assim, “a atividade de 

linguagem e a atividade de trabalho estão estreitamente relacionadas, ambas transformam o 

meio social e permitem trocas e negociações entre os seres humanos” (SOUZA-E-SILVA, 

2001, p. 61).  

Por isso, as contribuições dos estudos que consideram a interface linguagem e 

trabalho, que analisam as situações de trabalho sob a perspectiva da linguagem, é para nós 

uma alternativa para compreender e quem sabe transformar a atividade que ora 

pesquisamos, pois ainda que ela não seja uma matéria totalmente estranha para nós, já que 

também estamos engajados nesse ofício, ela nos apresenta questões complexas que 

motivaram esta investigação.  

O interesse de pesquisadores pela interface linguagem e trabalho como aporte 

teórico para a entrada na atividade, considerando o “caráter massivamente presente da 

linguagem nas relações de trabalho” (SOUZA-E-SILVA, 2002, p. 62), vem se 

desenvolvendo desde a década de 80 na França, com a formação dos grupos de pesquisa 

Analyse Pluridisciplinaire des Situations de Travail (APST) e Langage et Travail (L&T) e 

no Brasil a partir da década de 90, com a formação de diferentes grupos de pesquisa como 

Atelier- Linguagem e Trabalho, o Alter - Análise de Linguagem e Trabalho Educacional e 

sua Relações, o PralinS- Práticas de Linguagem e Subjetividade e o Práticas de 

Linguagem, trabalho e formação docente
3
 (SOUZA-E-SILVA, 2002). 

                                                             
3
 No âmbito do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC/SP 

(LAEL/PUC-SP) originou-se em 1997 o Atelier, composto por pesquisadores de diferentes IES do país. O 

ALTER, formado em 2002 também no LAEL/PUC-SP, atualmente não está ativo por conta do falecimento 
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Ao refletir sobre a relação linguagem/trabalho, Lacoste (1998) propõe um recorte 

metodológico para a análise da linguagem em situação de trabalho. Em sua proposta de 

abordagem analítica ele aponta para três modalidades dessa relação, “a linguagem como 

trabalho”, “a linguagem no trabalho” e a “linguagem sobre o trabalho”. Tripartição que, 

enfatiza o lugar que a linguagem ocupa na atividade, e permitiu superar mal entendidos 

frequentes sobre as falas que são verbalizações, provocadas e exteriores à situação de 

trabalho, das falas que refletem a interação entre os trabalhadores e fazem parte da 

atividade de trabalho (LACOSTE, 1998).   

Ao retomar essa perspectiva, Nouroudine (2002) destaca que a análise dessas 

práticas de linguagem deve levar em conta sempre as diferenças e relações entre elas e a 

complexidade do próprio contexto de trabalho imbricado nessas práticas linguageiras. Com 

esse entendimento, o pesquisador destaca que linguagem como o trabalho é aquela que está 

focada na atividade, seja na sua realização, com falas do trabalhador para si próprio ou em 

algum questionamento que esse sujeito faça a seus colegas em uma atividade mais coletiva.  

A linguagem no trabalho é a que constitui a própria situação de trabalho. E a linguagem 

sobre trabalho seria aquele em que se evoca o trabalho para comentá-lo ou avaliá-lo.  Ao 

tratar desses três aspectos do uso da linguagem Nouroudine (2002, p.18) sinaliza ainda, 

que emprega “o conceito de “práticas linguageiras” como termo genérico abrangendo esses 

três aspectos da linguagem”.   

Considerar essa proposta de tripartição foi importante para nossa pesquisa no 

momento da definição do recorte metodológico para a aproximação do trabalho do 

professor de LE no IFRJ. Nosso olhar volta-se para os discursos sobre esse trabalho, 

estamos focados nas prescrições
4
 para realização do trabalho do professor de LE, por meio 

do acesso a documentos produzidos pelo IFRJ
5
, que organizam a instituição e seus cursos e 

dessa forma, também participam da definição da atividade docente. Na segunda etapa da 

pesquisa nos voltamos para as falas dos professores de LE sobre sua atividade, produzidas 

no grupo de discussão (GD), evento que promovemos como instrumento para ter acesso à 

fala dos professores sobre seu trabalho
6
.  

Nesse contexto, estamos conscientes de que “a relação entre linguagem e trabalho 

não tem nada de simples, ainda que essa relação seja antiga.” (SCHWARTZ; DURRIVE, 

                                                                                                                                                                                         
da sua líder, a professora Anna Rachel Machado. O PraLinS, formou-se em 2006 e está vinculado ao Instituto 

de Letras da UERJ. O grupo Práticas de linguagem, trabalho e formação docente, do qual a pesquisadora faz 

parte, constituiu-se em 2010, e está vinculado ao Instituto de Letras da UFF.  
4
 Trataremos das prescrições e das normas na seção 1.2 deste capítulo. 

5
 Documentos apresentados no capítulo 3. 

6
 Apresentamos mais explicações sobre do GD no capítulo 4. 
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L.; DUC, 2010, p. 133). E de que o exposto nos documentos dos quais nos aproximamos e 

no GD permitem o acesso a apenas uma parte da multiplicidade de sentidos possíveis para 

o trabalho do qual nos aproximamos. Assim, a produtividade deste estudo se destaca pelo 

fato da pesquisadora ser uma profissional inserida no espaço o qual investiga, o que 

facilitou a “criação” de um “universo de cumplicidade e partilhamento de experiências, de 

enraizamento na vivência” (FEITOSA, 1998, p. 37) para a produção de falas sobre o 

trabalho que não foram produzidas apenas a partir de um tema imposto pela pesquisa.  

Fizemos a opção de promover um GD por entender que a linguagem pode ser um 

instrumento frutífero de retorno à atividade (FAÏTA, 2010), pois para “compreender o 

trabalho, os saberes disciplinares são necessários, mas é com aqueles que trabalham que se 

validará conjuntamente o que se pode dizer da situação que eles vivem.” (SCHWARTZ; 

DURRIVE; DUC, 2010, p. 36).  

A partir dessas escolhas percebemos que os estudos discursivos 

(MAINGUENEAU, 1997, 2002, 2008, 2015) e a visão dialógica de linguagem do Círculo 

de Bakhtin (VOLOSHINOV, 2009; BAKHTIN, 2010, 2011) integrados às pesquisas sobre 

o trabalho (AMIGUES, 2004; SCHWARTZ; DURRIVE, 2010) apresentados nas seções 

seguintes, nos auxiliam na busca por sentidos para essa atividade.  

 

 

1.1 ESTUDOS SOBRE A LINGUAGEM  

 

Nesta seção apresentamos nossas considerações sobre os estudos da linguagem. Na 

subseção 1.1.1 tratamos das propostas da Análise do Discurso de base enunciativa; na 

subseção 1.1.2 refletimos sobre as propostas teóricas do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 

2010, 2011; VOLOSHINOV, 2009) e por fim, na subseção 1.1.3, trazemos reflexões sobre 

os conceitos e categorias linguísticas que consideramos ao analisar as falas dos professores 

sobre o seu trabalho
7
, produzidas no GD que promovemos na segunda etapa deste estudo. 

 

1.1.1 Contribuições da Análise do Discurso 

Ao desenvolver esta pesquisa que tem como objeto de estudo os discursos sobre o 

trabalho do professor no IFRJ, recorremos às contribuições da Análise do Discurso de base 

enunciativa (AD), propostas pelos estudos de Maingueneau (1997, 2002, 2008, 2015) 

                                                             
7
 As análises são apresentadas no capítulo 5 desta tese. 
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sobre as produções de linguagem relacionadas às suas condições sociais de produção. Ao 

seguir os encaminhamentos dessa perspectiva teórica, buscamos não reduzir as análises 

desta pesquisa a questões estritamente linguísticas e estruturais. Assim, consideramos as 

condições de produção do dizer da hierarquia institucional, nos documentos produzidos 

pelo IFRJ e do dizer do trabalhador, nas falas dos professores no GD.   

Ao nos aproximar desse campo de estudo, constatamos que não há como delimitar 

um lugar exato para a emergência desse espaço de pesquisa. Como nos esclarecem 

Charaudeau & Maingueneau (2008, p. 43): “É difícil retraçar a história da análise do 

discurso, pois não se pode fazê-la de um ato fundador, já que ela resulta, ao mesmo tempo, 

da convergência de correntes recentes e de renovação da prática de estudos mais antigos de 

textos (retóricos, filológico ou hermenêuticos)”.  

A França é o primeiro lugar em que a AD recebe essa designação, “como um 

empreendimento ao mesmo tempo teórico e metodológico específico” (MAINGUENEAU, 

2015 p. 18). Contudo,  

a partir do momento em que o sintagma “análise do discurso” é 

pronunciado, entramos na polêmica. Isso porque alguns dos grandes 

temas da linguística-como a norma e o uso, a relação entre língua e 

sociedade, o estatuto do sujeito locutor, a questão da interpretação são 

trabalhados desde os primórdios da AD na França. (MAZIÈRE, 2007), p. 

29 

 

Maingueneau (2015) ao tratar do surgimento da AD, que ele define como “um 

empreendimento fundamentalmente transdisciplinar, para alguns, pós-disciplinar, que, 

atravessando o conjunto das ciências humanas e sociais e das humanidades vai contra a 

tendência da divisão do saber em domínios cada vez mais especializados”, destaca que não 

há como não associar o seu surgimento a fenômenos como a “terceirização crescente da 

economia e o desenvolvimento das mídias audiovisuais pós-internet, que aumenta de 

maneira inegável a importância das interações verbais e multiplicam as técnicas de 

processamento de signos.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 9). Nesse mundo cada vez mais 

interativo e atento a coleta, exploração e interpretação de dados verbais, os estudos do 

discurso, em contínuo desenvolvimento, podem ser utilizados para pesquisas em diferentes 

setores das ciências humanas e sociais, que buscam sentidos para as produções verbais, 

sempre atravessada pelos embates subjetivos e sociais (MAINGUENEAU, 2015).   

Ao tratar das contribuições dos estudos AD, Maingueneau (2002, 2015) esclarece 

que a noção de “discurso”, marca uma modificação na maneira de se conceber a linguagem 

e de apreender a comunicação verbal, influenciada por inúmeras correntes das ciências 
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humanas. Esse entendimento do que seria o “discurso” tem um duplo alcance, pode se 

referir ao objeto de análise do pesquisador (no nosso caso, o discurso dos professores de 

LE do IFRJ), e marcar que se adota um ponto de vista sobre ele. Dizer por exemplo, que a 

fala dos professores é um discurso é deixar claro que elas são consideradas como 

discursos, “mobilizadores de certas ideias-forças.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 29). Se 

falarmos do discurso dos professores, indicamos que não vamos analisar somente 

conteúdos e/ou uma organização textual, mas que relacionaremos, por exemplo, este 

enunciado
8
 às prescrições para a realização do trabalho desse professor e a outros 

elementos que existem no social e na história. Assim, as unidades do que entendemos 

como discurso são integralmente linguísticas e históricas, ou seja, não reduzimos o 

discurso a análises estritamente linguísticas, consideramos também as condições de 

produção do dizer (MAINGUENEAU, 2008). 

Em suas reflexões Maingueneau (2002/ 2015) esclarece ainda que ao utilizar a 

designação “discurso” a esse modo de apreender a comunicação verbal, consideramos 

algumas caraterísticas, um conjunto composto pelo que ele define como “ideias-força”
9
:  

1. “O discurso é uma organização além da frase”, que significa dizer que os 

discursos mobilizam estruturas de outra ordem que as da frase. Sendo “unidades 

transfrásticas, estão submetidos a regras de organização vigentes em um grupo social 

determinado” (MAINGUENEAU, 2002, p. 52). Quando pensamos, por exemplo, nos 

documentos produzidos pelo IFRJ
10

, que organizam a instituição e também participam da 

definição da atividade docente, vemos que eles são o resultado de discussões ocorridas 

entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo de construção dos documentos e 

apresentam um modo de construir discursivamente a atividade docente na instituição
11

. 

2. “O discurso é uma forma de ação” sobre o outro, “toda enunciação constitui um 

ato [...] que visa modificar uma situação.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 25). Esses atos se 

apresentam por meio de gêneros de discurso
12

 determinados e podem estar relacionados a 

atividades não verbais. Ao desenvolver um conceito central para a compreensão de suas 

reflexões teóricas posteriores, Bakhtin já nos anos 20 apresenta o que ele define como “ato/ 

                                                             
8
 Trataremos da compreensão desse termo ainda nesta seção. 

9
 O autor não utiliza essa numeração pra apresentar suas observações, optamos por essa organização para que 

as questões aqui apresentadas fiquem mais claras para o leitor. Respeitamos, no entanto, a ordem de 

apresentação que o autor utiliza na obra “Discurso e análise do discurso” (2015), para tratar de cada aspecto 

do seu entendimento sobre o discurso.  
10

 Como já informamos, eles serão apresentados no capítulo 3. 
11

 A leitura da dissertação de Souza (2013) nos inspirou a estabelecer relações das “ideias-força” relacionadas 

ao termo discurso com a nossa pesquisa. 
12

 Conceito que será discutido na subseção 1.1.2.  
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atividade”
13

, traduzido em português para “ato responsável”, a partir da caracterização que 

o próprio filósofo dá a esse ato, entendido como uma “ação física praticada por sujeitos 

humanos, ação situada a que é atribuído ativamente um sentido no momento mesmo em 

que é realizada” (SOBRAL, 2014, p. 14). Esse “ato” está totalmente relacionado à 

linguagem, pensada como uma atividade e não como um sistema. No contexto dos estudos 

do filósofo russo o enunciado é entendido como esse ato singular, irrepetível e 

concretamente situado, sendo produzido a partir de uma atitude valorativa frente a 

determinado estado de coisas. (FARACO, 2009). Assim, já em seus estudos iniciais ele 

levanta a questão de que: “A minha comprovada participação no existir é não somente 

passiva (o prazer da existência), mas sobretudo ativa ( o dever de ocupar efetivamente o 

meu lugar único).” (BAKHTIN, 2010, p. 123). A partir dessa perspectiva, podemos refletir 

sobre os documentos que compõem o material linguístico analisado nesta pesquisa, pois 

eles são responsáveis por desencadear ações dos professores no IFRJ, entre outros 

integrantes da comunidade da instituição, que não são o foco do nosso estudo. Da mesma 

forma a fala dos professores no GD ocorreu devido ao espaço que construímos para que 

esses discursos fossem produzidos como uma resposta aos questionamentos trazidos pelo 

roteiro que organizamos
14

 e pudessem produzir sentidos para essa atividade, até então não 

acessíveis a pesquisadores interessados em melhor compreender e até mesmo transformá-

la.  

3. “O discurso é interativo”, e essa interatividade, que envolve sempre dois ou 

mais parceiros, não pode ser reduzida a uma conversação, toda enunciação se dá em uma 

interatividade constitutiva
15

 e “supõe a presença de outra instância de enunciação, em 

relação à qual alguém constrói seu próprio discurso.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 25). A 

partir desse entendimento, de acordo com Maingueneau (2002), não cabe a designação 

“destinatário” para o interlocutor, pois esse termo traz a ideia de que a enunciação caminha 

em um único sentido, que esse destinatário é passivo diante da expressão do pensamento 

do locutor. Dessa forma, o pesquisador opta pelo uso do termo “co-enunciador”, 

apresentado pelo linguista Antonie Culioli, e não fala em “destinatário”. Para se referir aos  

parceiros do discurso considera a forma plural, sem hífen, “coenunciadores”. Também 

faremos a opção pelo uso dos conceitos de “co-enunciador” e “coenunciadores” nesta tese. 

                                                             
13

 Trataremos de forma mais detalhada desse conceito também na subseção 1.1.2.  
14

 Como já destacamos, mais detalhes sobre o GD e sua organização são apresentados no Capítulo 4. 
15

 Veremos na subseção 1.1.2 que Bakhtin (2011) define essa “interatividade constitutiva” como 

“dialogismo”.  
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Ao partirmos da compreensão da interatividade constitutiva do discurso, podemos 

pensar mais uma vez nos documentos produzidos pelo IFRJ como sendo um espaço em 

podemos encontrar diferentes discursos. O oficial, que responde a exigências do MEC e 

constrói a identidade da instituição; o discurso que traz uma visão da comunidade 

discursiva representada pelo Instituto, sobre o Ensino Médio Técnico, que em diversos 

aspectos entra em embate com as diretrizes oficiais para esse nível de ensino e o discurso 

que organiza o curso de Ensino de Ensino Médio técnico, que escolhemos como exemplo 

para nossa investigação, que expressa uma desvalorização do ensino de LE nesse contexto. 

Apresentando dessa forma, a interatividade constitutiva desses discursos.  

Essa interatividade constitutiva também é observada nas falas dos professores no 

GD. Em vários momentos elas solicitam a confirmação das participantes e da pesquisadora 

para as informações que apresentam, dialogam com os alunos e até mesmo com outros 

colegas da instituição, trazendo as vozes desses sujeitos para o GD. Dando com isso, mais 

veracidade às informações que apresentam. Os professores também interagem com os 

documentos que a pesquisadora leva para guiar a discussão, entre outras questões que 

marcam esse elemento constitutivo dos discursos. 

4. “O discurso é contextualizado”, assim só podemos falar em “discurso” se nos 

focamos em determinada produção verbal contextualizada, não podemos atribuir sentido 

ao discurso senão contextualidado (MAINGUENEAU, 2015). Ao tratar desse aspecto do 

discurso, mostrando também que o “discurso contribui para definir seu contexto, podendo 

modificá-lo no curso da enunciação” (MAINGUENEAU, 2002, p. 55), o autor nos chama a 

atenção para um aspecto importante para o desenvolvimento de nossa pesquisa. A 

realização do GD, em que nos seus momentos iniciais as professoras participantes, ao 

estarem ali falando para uma pesquisadora, já que no primeiro momento essa nossa posição 

estava muito marcada para elas, demonstravam certa timidez e até desconforto para tratar 

de algumas questões que levantamos, talvez por receio da exposição a um “sujeito 

pesquisador”, ainda que ele não fosse totalmente estranho ao grupo. No entanto, no 

decorrer das discussões, as professoras acabam reconstruindo esse contexto de produção 

discursiva, ao se “esquecerem” dessa nossa posição inicial de pesquisadora e passam a 

expor questões complexas sobre seu trabalho, que seguramente foram apresentadas 

levando em conta a proximidade, nesse “novo contexto” de interação com uma “colega” de 

instituição. 

5. “O discurso é assumido por um sujeito”, que se coloca como fonte de 

referências pessoais, temporais e espaciais do dizer e indica a atitude que irar adotar em 
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relação ao que diz e ao seu destinatário. No entanto, Maingueneau (2015, p. 27) destaca 

que isso “não implica que se considere o sujeito como ponto de origem soberana de “sua” 

fala. A fala é dominada pelo dispositivo de comunicação do qual ela provém.”. Podemos 

dizer com isso, que os documentos que trataremos no capítulo 3 desta tese tem um sujeito 

enunciador, que corresponde à voz do IFRJ ao tratar dos temas que ali se apresentam, uma 

voz que pelas características normativas desses documentos, pretende ser uma voz única. O 

mesmo ocorre com o discurso dos professores presentes no GD, o que nos importa nesse 

contexto não é a pessoa empírica, o professor X ou Y, mas sim o que aquele sujeito 

enunciador, que representa a voz de um trabalhador, que ocupa uma posição no IFRJ diz 

sobre seu trabalho e que sentidos essas falas produzem.   

6. “O discurso é regido por normas”, como qualquer outro comportamento social. 

Essas normas definem se as informações apresentadas são apropriadas para a situação, se 

estão compreensíveis, não são repetidas etc. (MAINGUENEAU, 2015). A partir dessa 

concepção normativa do discurso podemos dizer que a forma de organização do GD 

permitiu, a partir das expectativas que suscitou nos sujeitos engajados nessa atividade 

verbal (MAINGUENEAU, 2015), a produção do material linguístico que analisamos. O 

contato com os documentos que fizeram parte do roteiro e o espaço que promovemos para 

a discussão, justificaram e legitimaram a fala das professoras presentes sobre seu trabalho, 

nosso objeto de estudo. 

7. “O discurso é assumido no bojo de um interdiscurso”, ele possui uma 

heterogeneidade constitutiva, pois os discursos se constroem numa relação de dependência 

com outros discursos, é essa relação interdiscursiva que estrutura a sua identidade 

(MAINGUENEAU, 2008). Assim, sempre que vamos interpretar um enunciado, devemos 

relacioná-lo a outros enunciados sobre os quais ele irá se apoiar de inúmeras maneiras 

(MAINGUENEAU, 2015). Dessa forma, consideramos de acordo com esses pressupostos, 

que “a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas entre vários 

discursos convenientemente escolhidos” (MAINGUENEAU, 2008, p. 20). Essa concepção 

inscreve o modelo de análise que Maingueneau propõe em suas obras, na perspectiva que, 

baseada nos estudos de Bakhtin
16

 e seu Círculo (2015), compreende que: “Nosso discurso, 

isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno dos outros [...]. 

Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 

assimilamos, reelaboramos, reacentuamos.” (BAKHTIN, 2015, p. 294). 

                                                             
16

 Trataremos de forma mais completa das contribuições dos estudos de Bakhtin na seção 1.1.2 deste 

capítulo. 



35 
 

 

Assim, de acordo com a AD, todo enunciado é heterogêneo, tem como 

característica fundamental uma interdiscursividade constitutiva. Podemos com isso, voltar 

nosso olhar para a produção dos documentos oficiais do IFRJ e para a realização do GD, 

espaço em que sujeitos, que ocupam uma posição no IFRJ, produziram discursos em um 

espaço de trocas discursivas, inseridos em uma conjuntura histórica de desvalorização do 

ensino de LE nos espaços dos cursos técnicos. Com esse movimento, e tendo como pano 

de fundo esse contexto, que precisa ser considerado, os participantes do GD deixam 

“marcas” em seus discursos, que nos permitem ter acesso sentidos para o trabalho do 

professor de LE nessa instituição. 

8.  Ao tratar dessa questão, chegamos finalmente à última ideia-força apresentada 

por Maingueneau (2015), “o discurso constrói socialmente o sentido”. Nesse momento, o 

pesquisador destaca que se refere a um sentido que não é diretamente acessível, imanente a 

um enunciado ou grupo de enunciados que estaria esperando para ser decifrado, mas um 

sentido que é continuamente construído e reconstruído no interior das práticas sociais. 

Com esse entendimento, ele questiona toda a concepção estática de discurso, o qual seria 

possível decompor de maneira mecânica, e assume o discurso como “um sistema de regras 

que define a especificidade de uma enunciação.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 19). O fato 

de o discurso ter sido produzido por um conjunto de indivíduos inscritos em um contexto 

histórico não é algo que deve ser visto como um acréscimo ao seu entendimento, mas sim 

algo que faz parte da sua forma de organização (MAINGUENEAU, 2008). Dessa forma, 

os sentidos os quais tivemos acesso por meio das falas das presentes no GD, foram 

construídos a partir da interação entre coenunciadores (pesquisadora e professoras), que 

ocupam posições sócio-históricas determinadas. E a compreensão desses sentidos só pode 

ser pensada dentro do contexto de realização do GD, pois a matéria linguística ali 

produzida é apenas uma parte do enunciado. Tivemos esse mesmo entendimento em nossa 

entrada nos documentos oficiais do IFRJ, que devem ser pensados como inseridos em uma 

conjuntura sócio-histórica que “obriga” que enunciadores, autorizados a representar a voz 

do Instituto os produzam. Os sentidos que surgem do contato com esse material estão 

totalmente relacionados a esse contexto de produção.  

Maingueneau finaliza a apresentação dessas ideias-força ao destacar que cada 

pesquisador, de acordo com a perspectiva que seguirá, poderá por em relevo cada um 

desses conceitos associados ao termo “discurso”, sem excluir os outros, que ficariam no 

segundo plano da análise. O autor mostra também que ao fazer essas escolhas, a situação 

dos analistas do discurso não é confortável, pois terão sempre que estar atentos para não 
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reduzir o discursivo ao linguístico ou ao contrário, para não focar apenas nas questões 

sociais ou psicológicas (MAINGUENEAU, 2015). Assim, o “o objeto de análise do 

discurso não são, então, nem os funcionamentos textuais, nem a situação de comunicação, 

mas o que os amarra por meio de um dispositivo de enunciação simultaneamente resultante 

do verbal e do institucional.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 47). 

Ainda ao tratar dos rumos de investigação definidos pelo analista, que no contexto 

da AD, nunca é entendido como um pesquisador neutro, mas o que assume uma posição e 

constrói um observatório para si (MAZIÈRE, 2007), Maingueneau (2015) esclarece que os 

analistas do discurso não estudam obras, mas constroem corpora, compostos de materiais 

que consideram necessários para responder aos questionamentos de sua pesquisa.  

No caso deste estudo, como já destacamos, nosso corpus é composto por 

documentos prescritivos da ação do professor de LE no IFRJ e pelas falas desses docentes 

sobre seu trabalho produzidas no GD, evento que organizamos e promovemos com base 

nos objetivos desta pesquisa. Buscamos relacionar na análise desse material linguístico 

todas as reflexões que apresentamos sobre as ideias-força relacionadas ao conceito de 

discurso.  

Outro termo muito utilizado para fazer referência às produções verbais 

apresentado pela AD e também considerado nesta pesquisa é o “enunciado”, que “é a 

marca verbal do acontecimento que é a enunciação.” (MAINGUENEAU, 2002, p. 56). 

Com isso, pode se tratar de uma palavra ou de uma obra inteira, que seja uma unidade da 

comunicação verbal inserida em um contexto. Assim,  

Compreender um enunciado não é somente referir-se a uma gramática e a 

um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, 

raciocinar, construindo um contexto que não é um dado preestabelecido e 

estável. A própria ideia de um enunciado que possua sentido fora do 

contexto torna-se insustentável. (MAINGUENEAU, 2002, p. 20) 

 

Os documentos dos quais nos aproximamos no capítulo 3, os que circulam no 

contexto do IFRJ e o que circulam nas instituições de ensino de todo país, são constituídos 

por enunciados, produzidos por um enunciador institucional, que sustenta de acordo com 

as especificidades de cada documento, uma concepção do que é o IFRJ, um curso de 

Ensino Médio técnico, a formação nesse nível de ensino, entre outras questões. Da mesma 

forma, as falas dos professores no GD são constituídas por enunciados, produzidos por 

sujeitos enunciadores que compartilham o mesmo campo de atividade, mas que não 

necessariamente compartilham do mesmo entendimento sobre o que é ensinar uma LE na 

escola técnica.  
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A partir do que foi exposto, é importante destacar que, em nossa pesquisa, 

fundamentamos nossas análises no entendimento do enunciado, como o material concreto, 

linguisticamente observável, inscrito em um contexto particular de produção, que 

possibilita a produção de sentidos, que serão constituídos em relação a sua enunciação, 

esse acontecimento único.  

A seguir abordaremos como as contribuições de Bakhtin e seu círculo também 

foram importantes para nossas análises.  

 

1.1.2 A orientação dialógica 

Uma concepção teórica também importante para nossa pesquisa é a do Círculo de 

Bakhtin (que reuniu, dentre outros, o autor, Medvedev e Voloshinov). Ainda que uma parte 

da obra do Círculo, sobretudo as de Bakhtin, se constitua de textos manuscritos 

inacabados, o que muitas vezes traz certa dificuldade para compreendê-los, eles têm uma 

posição consolidada na história dos estudos linguísticos, ao inaugurar reflexões sobre o 

funcionamento da linguagem a partir de uma orientação dialógica, na relação do eu/outro 

como princípio arquitetônico supremo do mundo (FARACO, 2009). De acordo com 

Bakhtin (2010, p. 142): “A vida reconhece dois centros de valores, diferentes por princípio, 

mas correlatos entre si: o eu e o outro, em torno desses centros se distribuem e se dispõem 

todos os momentos concretos do existir.”  

A partir dessas reflexões sobre a existência concreta do ser humano no mundo, 

nas pesquisas do Círculo a língua deixa de ser entendida como fenômeno abstrato e passa a 

ser pensada a partir do estudo do que inicialmente ele define como “ato/atividade” de um 

sujeito concreto e responsivamente ativo, dando ênfase ao aspecto situado e irrepetível das 

ações humanas, entendimento que será a base para o desenvolvimento de sua concepção 

dialógica de linguagem, de enunciado concreto e de outros elementos que Bakhtin define 

para sua “arquitetônica dialógica” (SOBRAL, 2014).  

Ao abordar o texto “Para uma filosofia do ato”, em que Bakhtin apresenta suas 

reflexões sobre o “ato/atividade”, Sobral (2014) destaca que nessa obra Bakhtin emprega 

um conceito para designar o “ato” que foi traduzido para o português pela palavra 

responsável, como já informamos nesse capítulo. Isso demonstra o objetivo de marcar em 

nossa língua que o filósofo, com apenas uma palavra, destaca o aspecto responsivo ao 

outro e o da responsabilidade do agente pelo seu ato, o que envolve um compromisso ético 

desse agente, inserido em um contexto histórico e social. E que dessa forma, vive 

concretamente o ato. 
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De acordo com Bakhtin, esse “ato” seria esse cenário complexo, composto pelo 

sujeito agente e o contexto em que ele está inserido, que cabe ao pesquisador identificar e 

descrever. São ações físicas de ordem mental, emotiva e estética, sempre tomadas em 

termos concretos, das quais o pesquisador deve sempre analisar os dois momentos 

imprescindíveis para sua definição, o seu processo e seu momento como produto 

(SOBRAL, 2014). A partir dessa concepção, refletimos sobre os documentos prescritivos 

da ação do professor de LE, que nos aproximamos neste estudo, como enunciados 

concretos que advêm e evocam outros atos concretos. Podemos exemplificar a partir da 

produção do PDI do IFRJ (IFRJ, 2015), respondendo a um conjunto de exigências do MEC 

e materializando as disputas ocorridas no interior da instituição, com a presença dos 

representantes dos campi, autorizados a se posicionar para a definição de uma identidade 

pedagógica para a instituição. A partir dessas primeiras escolhas do Instituto, presentes 

nesse documento, a organização de seus cursos é pensada, também a partir de debates entre 

sujeitos representantes de cada campus, e se materializa nas matrizes curriculares e nos 

fluxogramas dos cursos técnicos, que apresentam a concepção da instituição para esse 

nível de ensino e para cada curso de forma específica. Assim, todos os documentos sobre 

os quais nos debruçamos no capítulo 3, se integram a uma complexa rede de interlocução e 

demonstram a responsabilidade do IFRJ ao se posicionar frente às questões que deveriam 

ser abordadas em cada documento, a partir do prescrito pelo MEC.  

O mesmo ocorre com as falas das professoras de LE no GD, que sendo pensadas 

enquanto ato, levamos em conta no momento de suas análises os dois aspectos de sua 

arquitetônica: 1. O processo, o contexto em que foram produzidas, o fato de serem uma 

resposta a outros enunciados concretos, que foram levados para o debate no evento a partir 

de escolhas da pesquisadora com base em seus objetivos de investigação e pelas próprias 

participantes com base em suas experiências profissionais e pessoais;  2. O conteúdo ou 

sentido: marca uma posição das presentes a respeito dos assuntos que foram tratados, cujos 

sentidos
17

 podemos apreender a partir do contexto de produção e das marcas linguísticas 

presentes nos enunciados. 

Nossas análises buscam dessa forma, a partir do que Bakhtin (2010) propõe para 

os estudos do “ato”, apreender o material linguístico que definimos como objeto desta 

                                                             
17

 Entendemos que o sentido se insere no contexto dialógico da enunciação, onde eles serão sempre instáveis 

e em constante mudança (BAKHTIN, 2011). Rocha (2006, p. 195) faz uma referência a esse sentido 

relacionado à historicidade, que se movimenta em diferentes direções e é “o resultado parcial e provisório, de 

um “trabalho” que se realiza.”. Trataremos de forma mais detalhada da concepção bakhtiniana de sentido 

ainda nesta subseção. 
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pesquisa em sua integridade, “tanto em termos composicionais escritos como em termos 

dos conteúdos, agentes e valores que mobiliza, isto é arquitetonicamente.” (SOBRAL, 

2014).  

Nesse contexto, o entendimento do Círculo sobre o enunciado concreto, unidade 

real da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011) também se mostra relevante para nossa 

pesquisa. Pois de acordo com a perspectiva do Círculo, qualquer “trabalho de investigação 

de um material linguístico concreto” (BAKHTIN, 2011, p. 264) opera com o concreto e 

único da língua, o enunciado. Ao focar seus estudos nessa unidade da comunicação 

Bakhtin destaca a importância do estudo da natureza do enunciado e sua relação com a 

história e com a sociedade, pois considera que: “O emprego da língua efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana.” (BAKHTIN, 2011, p. 261). Foi também com esse 

entendimento que nos aproximamos dos documentos prescritivos da atividade do professor 

de LE do IFRJ e analisamos as falas desse profissional sobre o seu trabalho. 

Ao desenvolver suas reflexões filosóficas centradas no mundo concreto, no ato 

singular do sujeito agente, no uso da língua e sua relação com a história e a sociedade o 

Círculo de Bakhtin nos apresenta a concepção dialógica de linguagem, ao se referir ao 

modo de funcionamento da linguagem e as relações de sentido que se estabelecem entre os 

enunciados. Para Bakhtin (2011, p. 371): “Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre 

pressupõe enunciados que o antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o 

primeiro ou o último. Ele é apenas um elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser 

estudado”. Dessa forma, o estudo de um enunciado deve levar em conta a presença de 

“uma série de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de alteridade.” 

(BAKHTIN, 2011, p. 299). Sem levar em conta essas “tonalidades dialógicas” dos 

enunciados não somos capazes de entendê-los, pois “a nossa própria ideia - seja filosófica, 

científica, artística - nasce e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos 

dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de 

expressão verbalizada do nosso pensamento.” (BAKHTIN, 2011, p. 298).  

Assim, o Círculo de Bakhtin entende o “diálogo” nesse sentido mais amplo, pois 

os enunciados mesmo que venham de um único interlocutor, são monológicos apenas na 

sua forma aparente, em sua estrutura semântica e estilística são sempre dialógicos 

(BAKHTIN, 2011). Uma vez que o locutor dialoga não só com o destinatário do seu 

enunciado, mas também com outros discursos trazidos por ele no momento da enunciação. 

Noël, Faïta e Durrive (2010), em suas pesquisas sobre o trabalho consideram essa 
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dimensão dialógica da comunicação, ao entender a linguagem como atividade
18

, eles 

destacam que: “Certamente sem o outro não haveria trocas. Esse outro, porém, é ainda 

mais inevitável como participante dessa troca. Não pertence apenas ao exterior da situação 

[...], ele também está em mim como pessoa, como sujeito que se expressa.” (NOËL; 

FAÏTA;DURRIVE, 2010, p. 167). Ao tratar desse aspecto essencial da linguagem, a sua 

relação com outro, os pesquisadores tocam em um ponto que dialoga de forma explícita 

com nossos estudos, eles afirmam que, enquanto estudiosos que intervêm e refletem sobre 

atividade que se processa no domínio profissional, podemos identificar a materialização 

desse outro nas trocas linguageiras, assim como no trabalho de construção de sentido.   

A partir das reflexões apresentadas, vemos que de acordo com a concepção 

dialógica o destinatário, o locutor
19

 e o contexto da enunciação passam a ter papéis ativos 

no ato interacional. Sob essa perspectiva não há limites para o contexto dialógico, isso 

inclui a produção do sentido, que é infinita: 

O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente em 

contato com o outro sentido (do outro), ainda que seja com uma pergunta 

do discurso interior do sujeito da compreensão. Ele deve sempre contatar 

com outro sentido para revelar os novos elementos da sua perenidade 

(como a apalavra revela os seus significados somente no contexto). Um 

sentido atual não pertence a um (só) sentido mas tão somente a dois 

sentidos que se encontraram e se contactaram. (BAKHTIN, 2011, p. 382) 

 

Nesse contexto, Bakhtin (2011, p. 382) também se refere ao fato de não haver um 

sentido único
20

, pois sendo “um elo na cadeia dos sentidos”, ele está situado entre outros 

sentidos, sempre instáveis e em constante renovação na enunciação
21

.  

                                                             
18

 Ao empregar o termo “atividade” Noël, Faïta e Durrive (2010) destacam que o fazem em sentido amplo, 

podendo abarcar as atividades cotidianas, as trocas cotidianas no círculo da família e as que se processam no 

domínio profissional e produtivo, foco de suas pesquisas e intervenções. Para os autores a linguagem é uma 

atividade em que mobilizamos saberes, na “qual o desenvolvimento mental, intelectual e cultural de uma 

pessoa se sustenta” (NOËL; FAÏTA; DURRIVE, 2010, p. 180), sendo o engajamento do sujeito na atividade, 

“nos permite agir sobre os outros e sobre nós mesmos.” (NOËL; FAÏTA; DURRIVE p. 180). 
19

 Como já destacamos na seção 1.1.1em suas pesquisas, Maingueneau (2002) considera esse papel ativo dos 

participantes do ato comunicativo, mas opta pelo termo enunciador (para locutor) e coenunciador (para o 

destinatário) para se referir a eles, o que também faremos nesta tese. 
20

 Cabe dizer nesse momento, que a AD assume essa concepção do sentido, que decorre das enunciações, 

sendo com isso de natureza exterior à língua, e da ordem das formações discursivas, que materializam 

formações ideológicas, que são da ordem da história. A mesma palavra ou o mesmo enunciado poderá ter 

sentidos diferentes se pertencer a formações discursivas diferentes (POSSENTI, 2004). Em seus estudos 

sobre o trabalho, Faïta, Noël e Durrive (2010, p. 186) também assumem essa perspectiva do sentido 

construído na situação (singular) comunicativa, para eles a língua participa no fazer sentido, mas não é 

integralmente responsável por ele, assim “o sentido não se resume simplesmente ao encaixe de palavras umas 

com as outras”. 
21

 Freitas (2010) destaca, a partir da leitura de Souza (1999), que o filósofo e seu Círculo utilizavam apenas 

uma palavra em russo para se referir a enunciado e enunciação, e que foi nas traduções para o francês e mais 

tarde para outras línguas, que surgiram os dois termos, incorporando a distinção entre enunciado e 



41 
 

 

A partir do exposto vemos que o emprego da língua, em qualquer campo da 

atividade humana, inclusive as falas sobre o trabalho do professor de LE, foco desta 

pesquisa, efetua-se em forma de enunciados concretos e únicos (BAKHTIN, 2011). No 

caso deste estudo, nosso olhar volta-se para os enunciados prescritivos da atividade 

docente e para os enunciados produzidos pelos professores de LE sobre o seu trabalho.  

Esses enunciados sobre os quais nos debruçamos, e todos os outros, refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada esfera da atividade humana e são 

organizados a partir dos três elementos que compõem o que Bakhtin (2011, p. 262) define 

como “gênero do discurso”, os “tipos relativamente estáveis de enunciado”, os quais são 

constituídos pelo conteúdo temático; estilo, a “seleção de recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua” (BAKHTIN, p. 261) e construção composicional, sua forma de 

organização.  

Assim, quem cria os gêneros é uma comunidade, por meio de um pacto social.  

Dessa forma, fica claro que eles produzem uma economia cognitiva, pois logo nas 

primeiras palavras do nosso interlocutor moldamos nossa fala em um gênero e começamos 

a reconhecer suas características. Portanto, “se os gêneros do discurso não existissem e nós 

não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez cada enunciado, a 

comunicação verbal seria quase impossível.” (BAKHTIN,2011, p. 283) 

Assumimos essa perspectiva, e entendemos que sem a inclusão em um gênero de 

discurso a palavra não tem sentido, o domínio do gênero deve ser critério fundamental para 

a definição dos sentidos de todo discurso, já que está relacionado à criação e a 

compreensão de qualquer enunciado. Com isso, o conceito de gênero de discurso também é 

produtivo para nosso estudo. No capítulo três, onde tratamos dos documentos que 

prescrevem a atividade do professor de LE, apresentamos os elementos que os definem 

como gênero de discurso, o que nos auxiliou na busca por sentidos para essa atividade de 

trabalho e na elaboração do roteiro para o GD, do qual trataremos no capítulo quatro.  

A partir do exposto, fica claro que compreendemos a linguagem com base no 

quadro teórico apresentado, que articula os elementos linguísticos com os sociais. 

Entendida a perspectiva de linguagem que consideramos em nosso estudo apresentaremos 

as categorias consideradas para a análise das falas produzidas no GD. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
enunciação, criada por Benveniste. Bakhtin (2011, p. 288) entende a enunciação como “condições concretas 

de comunicação discursiva”.  
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1.1.3 Heterogeneidade discursiva: o eu e sua relação com o outro 

Conforme já destacamos, na segunda etapa desta pesquisa analisamos sentidos que 

se constroem para o trabalho do professor de LE nas falas desse docente sobre a sua 

atividade. Para isso, foi preciso observar os processos de linguagem que fizeram com que 

certos temas fossem mobilizados no GD e produzissem sentidos para esse trabalho. Nesse 

contexto, nosso foco recaiu sobre as marcas de inscrição do sujeito no enunciado e as 

formas de atualização da heterogeneidade discursiva. A partir dos estudos de Benveniste 

(1988; 1989), podemos atribuir um estatuto linguístico à noção de subjetividade. Pois, a 

partir da abordagem das marcas de inscrição no enunciado, “vemos a experiência subjetiva 

dos sujeitos que se colocam e se situam na e pela linguagem.” (BENVENISTE, 1989, p. 

68). Já que, “o ato individual de apropriação da língua introduz aquele fala em sua fala.” 

(BENVENISTE, 1989, p. 84).  Contudo, essa experiência se realiza somente no discurso, 

ou seja, na manifestação da enunciação:  

Uma dialética singular é a mola da subjetividade. A língua provê os 

falantes de um mesmo sistema de referências pessoais que cada uma se 

apropria pelo ato de linguagem e que, em cada instância de seu emprego, 

assim que é assumido por seu enunciador, se torna único e sem igual, não 

podendo realizar-se duas vezes da mesma maneira. (BENVENISTE, 

1989, p. 69). 

 

Assim, vemos que para Benveniste (1989), a subjetividade é essa capacidade de o 

locutor se propor como sujeito do seu discurso através de índices formais, dos quais os 

pronomes pessoais são o ponto de partida para a percepção dessa subjetividade, porque o 

autor considera que uma língua sem expressão de pessoa é inconcebível. Com isso, ele 

define a análise dos pronomes pessoais como o primeiro ponto de apoio para essa 

percepção.  

 O pesquisador defende ainda, que no processo de enunciação, ao instituir-se um 

“eu”, institui-se necessariamente um “tu”, assim, o sujeito se caracteriza por sua 

homogeneidade e se constitui na medida em que interage com esse “tu”. Dessa forma, a 

partir da apropriação do aparelho formal da língua, o locutor enuncia sua posição de 

locutor por meio de índices específicos, mas ao mesmo tempo “ele implanta o outro diante 

de si, qualquer que seja o grau de presença que ele atribua a este outro.” (BENVENISTE, 

1989, p. 84).  

A questão da interação constitutiva do processo de enunciação e da subjetividade 

presente na linguagem é retomada e assumida, nos estudos discursivos da AD de base 

enunciativa. Sendo que, essa perspectiva teórica acrescenta a noção sócio-histórica à 
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natureza do sujeito e destaca que, no dizer do sujeito discursivo, outras vozes estão 

presentes. Com isso, o sujeito homogêneo, ser único e dono do seu dizer, apresentado por 

Benveniste, é questionado. A AD de base enunciativa mostra que os discursos constituem 

subjetividades, que o existir no mundo é constituir-se enquanto sujeito, que só existe no 

embate – consigo mesmo, nos modos como se instituo pelo “eu”, e com outros discursos. 

Logo, uma pessoa não corresponde a uma subjetividade. Somos todos múltiplos. Uma das 

provas disso é o modo como por meio da linguagem trazemos outras vozes para os nossos 

discursos e como isso não é intencional ou consciente, pelo menos, não obrigatoriamente 

(MAINGUENEAU, 1997; 2002; 2008).  

Então, podemos afirmar que a constituição da subjetividade de cada um dos 

participantes do GD está nessa integração entre o modo como o “eu” está mobilizado e se 

relaciona com todos os outros que ele traz para seu enunciado, que somos capazes de 

identificar por meio das marcas linguísticas e, de modo menos explícito, por meio de 

indícios de interdiscursividades. 

Com isso, as contribuições de Maingueneau (2002), a partir dos trabalhos de 

Benveniste (1988; 1989), são importantes para a análise do material linguístico produzido 

no GD também por refletirem sobre as marcas linguísticas por meio das quais a enunciação 

se manifesta. Maingueneau (2002, p. 105) destaca que “um enunciado não se assenta no 

absoluto; ele deve ser situado em relação a alguma coisa.” Ele chama de “embreagem o 

conjunto das operações pelas quais um enunciado se ancora na sua situação de enunciação, 

e embreantes (também chamados de elementos dêiticos, dêiticos, ou, às vezes, elementos 

indiciais), os elementos que no enunciado marcam essa embreagem.” (MAINGUENEAU, 

2002, p. 108). E destaca como embreantes de pessoas:  

Os tradicionais “pronomes” pessoais de primeira e segunda pessoas: eu, 

tu/você(s), nós, vós. Os determinantes meu/teu, nosso/vosso, seu e suas 

formas femininas e plurais; os pronomes o meu/o teu, o nosso/o vosso, o 

seu e suas formas no feminino plural. (MAINGUENEAU, 2002, p. 108). 

 

Maingueneau (2002) considera ainda, que o enunciado pode estabelecer formas 

diferentes de relação com a enunciação. Com isso, ele trabalha com a existência de dois 

planos de enunciação, o embreado e o não embreado, de acordo com a natureza da relação 

do enunciado com o seu contexto de produção. Os enunciados embreados, maioria dos 

enunciados produzidos, são aqueles que se relacionam com a situação de enunciação, em 

que se observa a presença dos dêiticos, que marcam a presença do locutor. Os enunciados 
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não embreados procuram construir universos autônomos, isolados da situação de 

enunciação, sem a presença explícita do locutor no enunciado (MAINGUENEAU, 2002). 

O plano embreado foi predominante nos enunciados produzidos no GD tal como 

era de se supor, tendo em vista a natureza do gênero de discurso “grupo de discussão”, no 

qual várias pessoas debatem oralmente e em presença temas de seu interesse, motivados, 

ou não, por documentos orientadores. Ou seja, as condições de produção desse gênero 

implicam uma relação forte com a embreagem enunciativa: ao falar, cada participante 

ocupa o lugar do “eu” e cria para si as condições de fala validadas pela cena que o gênero 

impõe para dizer “eu”, “você”, “vocês”, “eles”, “aqui”, “lá”, etc. Logo, nos importa 

observar modos de instituição desse “eu”, que se apresentou nesse contexto de enunciação, 

para tratar do que ele define como seu e como o do outro trazido a seus enunciados. 

Com isso, como destacamos, nos interessa também observar as formas de 

atualização da heterogeneidade discursiva. Pois, conforme propõe a AD “para interpretar o 

menor enunciado, é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não, a todos os tipos de 

outros enunciados sobre os quais ele se apoia de múltiplas maneiras.” (MAINGUENEAU, 

2015, p. 28). Assim, consideramos que identificar as vozes que são convocadas para serem 

reafirmadas ou para serem negadas pelos professores pra falar sobre seu trabalho e a 

maneira como essas vozes se apresentaram na interação ocorrida no GD também é um 

caminho para termos acesso a sentidos para o trabalho desse docente no IFRJ. 

Nesse momento, é importante retomarmos o exposto na subseção 1.1.2, em relação 

ao entendimento das falas produzidas no GD como “ato”, esse cenário complexo que 

envolve o contexto e o sujeito agente, responsável pelo seu dizer, responsivo ao outro e 

dele recebendo a mesma responsividade, mesmo que como expectativa do dizer 

(BAKHTIN, 2010). Com isso, levamos em conta a situação em que as falas foram 

produzidas e o fato de serem uma resposta a outros enunciados concretos, que levamos pra 

guiar o debate e aos enunciados das próprias participantes do evento. Contudo, é valido 

destacar que para Bakhtin (2011, p. 331) essa relação dialógica entre os enunciados não 

coincide, “de maneira nenhuma, com as relações entre as réplicas do diálogo real; são bem 

mais amplas, diversificadas e complexas.” 

Assim, os sentidos produzidos no GD para o trabalho do professor de LE no IFRJ 

estão inseridos nesse contexto dialógico de enunciação, já que cada enunciado das 

participantes do GD “é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados.” (BAKHTIN, 2011, p. 272). E esses sentidos, sempre instáveis, em constante 
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mudança, só podem ser atualizados se consideramos o seu contexto de produção e as 

marcas linguísticas presentes nesse espaço (BAKHTIN, 2011). 

Esse dialogismo constitutivo da interação enunciativa foi considerado nos estudos 

de Maingueneau (1997; 2002; 2008), em que o autor também destaca o papel fundamental 

do outro no espaço discursivo. Para ele, considerar a heterogeneidade do discurso é tomar 

conhecimento de um funcionamento que representa uma relação de seu interior com seu 

exterior (MAINGUENEAU, 1997). Pois, “as formações discursivas não possuem duas 

dimensões – por um lado, sua relação com elas mesmas, por outro, sua relação com o 

exterior – mas é preciso pensar, desde o início, a identidade como uma maneira de 

organizar a relação com o que se imagina, indevidamente, exterior.” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 75). Com isso, não é necessário que o outro seja localizável por alguma ruptura 

visível do discurso, já que “ele se encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado em 

relação a si próprio”, é “aquela parte do sentido que foi necessário o discurso sacrificar 

para constituir sua própria identidade” (MAINGUENEAU, 2008, p. 37). 

Ao analisarmos as formas de constituição da heterogeneidade nas falas das 

participantes, consideramos também as contribuições de Authier-Revuz (1990; 1998) sobre 

a presença do outro nas formações discursivas e a constituição heterogênea do sujeito. A 

autora busca apoio no dialogismo de Bakhtin e também considera a interação com o 

discurso do outro como condição constitutiva de qualquer discurso (FLORES; TEIXEIRA, 

2010). Com base nesse princípio, ela desenvolve a oposição conceitual entre o que propõe 

como dois planos da heterogeneidade, as duas maneiras de a alteridade se apresentar no 

discurso: a heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada.  A primeira é 

entendida a partir do princípio de que o discurso é sempre heterogêneo, ou seja, se 

constitui por meio de um debate com a alteridade independentemente de qualquer traço 

visível de citação ou alusão, aproximando-se, portanto, do dialogismo bakhtiniano. Ao 

abordar a heterogeneidade mostrada, Authier-Revuz (1998) se refere à manifestação 

linguisticamente observável da enunciação do outro, recuperável a partir de uma 

diversidade de fontes de enunciação (AUTHIER-REVUZ, 1998).   

Maingueneau (1997; 2008) retoma a proposta de Authier-Revuz (1998) e considera 

os dois modos diversos da presença do outro nos discursos, a heterogeneidade mostrada e a 

heterogeneidade constitutiva:  

a primeira incide sobre as manifestações explícitas, recuperáveis a partir 

de uma diversidade de fontes de enunciação, enquanto a segunda aborda 

uma heterogeneidade que não é marcada em superfície, mas que a AD 

pode definir, formulando hipóteses, através do interdiscurso, a propósito 
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da constituição de uma formação discursiva. (MAINGUENEAU, 1997, p. 

75). 

 

O autor acrescenta ao entendimento da heterogeneidade constitutiva a noção do 

primado do interdiscurso, “que amarra, em uma relação inextricável, o mesmo do discurso 

ao seu Outro.” (MAINGUENEAU, 2008, p.31) e não deixa marcas localizáveis na 

superfície. O pesquisador entende a heterogeneidade mostrada como aquela “acessível aos 

aparelhos linguísticos, na medida em que permite apreender sequências delimitadas que 

mostram claramente sua alteridade (discurso citado, autocorreções, palavras entre aspas 

etc...)” (MAINGUENEAU, 2008, p.31).  

Assim, consideramos que outras vozes foram mobilizadas, de diversas maneiras, 

pelas professoras no contexto do GD. Com a encenação do dizer de outros colegas de 

instituição, como forma de retomar aspectos da situação de trabalho que elas verbalizavam 

no momento; com a negação da outra voz trazida para o contexto enunciativo, para marcar 

o embate com uma posição discursiva antagônica a da participante; e até mesmo pela 

retomada dos prescritos que trouxemos para o debate.  

Dada a importância de um olhar mais atento sobre as diferentes formas de 

introdução dessas outras vozes nas falas das professoras no GD, como caminho de acesso a 

sentidos para o trabalho dessas docentes no IFRJ, apresentaremos comentários mais 

detalhados sobre as formas de atualização da heterogeneidade discursiva nesses 

enunciados. 

Como já destacamos, consideramos a importância de se refletir sobre o modo como 

as participantes do GD trazem outras vozes para seus enunciados. Dessa forma, buscamos 

as formas de atualização da heterogeneidade discursiva, por meio da “inclusão de formas 

mais ou menos clara, do discurso do outro no fio condutor daquele que enuncia” 

(SANT’ANNA, 2004, p. 159).  

Assumimos com isso a concepção do Círculo de Bakhtin, na defesa de que o estudo 

fecundo do diálogo, ou seja da interação entre pelo menos dois enunciados, pressupõe 

“uma investigação mais profunda das formas usadas na citação do discurso do outro, um 

vez que nelas se refletem  as tendências principais e constantes da percepção ativa do 

discurso do outro; essa percepção é fundamental também para o diálogo.” 

(VOLÓSHINOV, 2009, p. 183, tradução nossa)
22

. 

                                                             
22

 Versão em espanhol: “una investigación más profunda de las formas de transmisión del discurso ajeno, 

puesto que en ellas se reflejan las tendencias principales y constantes de la percepción activa del discurso 

ajeno; esta percepción es fundamental también para el diálogo.” 



47 
 

 

Com isso, interessa-nos a problemática do discurso relatado (DR), que “trata dos 

diversos modos de representação num discurso de proposições atribuídas a fontes distintas 

de seu enunciador. Essa problemática ultrapassa amplamente a tradicional partição entre 

discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre.” (MAINGUENEAU, 2006, p. 

45). Assim, o DR é compreendido como “uma enunciação sobre outra enunciação; põem-

se em relação dois acontecimentos enunciativos, sendo a enunciação citada objeto da 

enunciação citante.” (MAINGUENEAU, 2002, p. 139).  

Centramos nossas análises na maneira como cada tipo de entrada da voz do outro se 

caracterizou e se apresentou nos enunciados selecionados para análise. Contudo, 

entendemos que “o sujeito que enuncia a partir de um lugar definido não cita quem deseja, 

como deseja, em função de seus objetivos conscientes, do público visado, etc. São as 

imposições ligadas a este lugar discursivo que regulam a citação.” (MAINGUENEAU, 

1997, p.86).  A partir desse entendimento, definiremos em seguida, cada uma das 

categorias do DR observadas falas das professoras no GD e quais marcas linguísticas que 

consideramos para sua representação. 

Sant’Anna (2004) afirma que o DR pode ser apresentado como um dizer captado e 

transformado pelo enunciador. Com esse entendimento, reconhecemos a introdução do 

relato sob a forma de discurso indireto (DI) nas falas das participantes do GD, cuja fonte é 

atribuída a diferentes enunciadores, que são convocados pelas professoras para reforçar a 

sua reponsabilidade sobre o dito. Consideramos que no DI, o enunciador reformula as 

palavras do discurso do outro e usa suas próprias para incorporar o dito em outro momento 

de enunciação na sua própria (SANT’ANNA, 2004). Volóshinov (2009, p. 199, tradução 

nossa) chama a atenção para o fato de que “a análise do enunciado do outro, simultânea a 

sua transmissão e inseparável dela, é o indício de toda modificação do discurso indireto.” 
23

 

Dessa forma, a análise e o posicionamento daquele que apresenta a outra voz é o ponto 

crucial dessa forma de apresentação da voz do outro. Nas falas produzidas no GD, o DI se 

caracterizou por trazer à tona a voz de outros professores do IFRJ que não estavam 

presentes no GD, e foram introduzidos por verbos que traziam a ideia de “falar”, “achar” 

entre outras.  

O discurso direto (DD) também foi uma categoria de DR presente nas falas das 

participantes. Em alguns momentos, as professoras deram integralmente a palavra ao outro. 

Com isso, buscaram estabelecer um distanciamento dessas vozes que apresentavam, para 

                                                             
23

 Versão em espanhol: “El análisis del enunciado ajeno, simultaneo a la transmisión e inseparable de ella, es 

el indicio obligatorio de toda modificación del discurso indirecto.” 
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que elas fossem ressaltadas. E dessa maneira, produziram o efeito de restituição exata das 

palavras atribuídas a esse outro (SANT’ANNA, 2004). Como tivemos acesso aos discursos 

das participantes em sua forma oral, a entrada do DD nesses dizeres é sempre marcada por 

um verbo dicendi, que marca uma pausa no discurso, uma mudança no ritmo da fala, o que 

faz com que a entrada dessas outras vozes tenha ainda maior impacto para a enunciação, 

comparado a um texto escrito, por exemplo. Entendemos que refletir sobre os sentidos 

produzidos pela apresentação do discurso do outro sob a forma de DD é importante, pois 

através desse recurso linguístico, as participantes apresentam questões presentes em sua 

atividade de trabalho. Cabe dizer ainda, que o DD “não é nem mais nem menos fiel que o 

discurso indireto, são duas estratégias diferentes empregadas para relatar uma enunciação.” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 85). 

Consideramos estar diante do intertexto, ou seja, de fragmentos que o discurso cita 

efetivamente (MAINGUENEAU, 2008), quando as professoras trouxeram a voz 

documental para suas falas. O intertexto foi um recurso utilizado para referir-se aos 

prescritos que trouxemos para guiar a discussão no GD que as professoras retomaram em 

alguns momentos para embasar as suas reflexões. Optamos por entender como introdutores 

desse recurso discursivo, a própria menção ao documento, seguido de alguma reflexão das 

participantes sobre ele.  

Identificamos nas falas das professoras no GD, uma espécie de encenação de uma 

enunciação anterior para marcar aspectos da sua prática no contexto de trabalho, sob a 

forma do que consideramos ser uma ilha de discurso direto (SANT’ANNA, 2004), a 

apresentação direta da voz do outro sem a presença de verbos introdutores. Nessa categoria 

de DR observamos o “uso e a citação ao mesmo tempo, cujo emprego caracteriza que o 

enunciador [...] divide com o outro os sentidos nascidos de tal emprego.” (SANT’ANNA, 

2004, p. 176). Dessa forma, consideramos estar diante de uma ilha de discurso direto, 

quando identificamos a entrada direta da outra voz na fala da participante, sem a presença 

de um verbo dicendi. Já que mesmo no discurso oral, essa distância ficou bem marcada. 

Essas vozes foram introduzidas no discurso das professoras como forma de apresentar uma 

posição, que elas compartilhavam sobre a questão discutida naquele momento, no esforço 

de localizar discursos de outros professores do Instituto, compatíveis com o seu.  

Outra manifestação de heterogeneidade mostrada, presente nas falas das 

participantes no GD, foi a negação. Para refletirmos sobre essa maneira de apresentar o 

outro nas falas das professoras, é necessário considerar as contribuições da teoria 

polifônica da enunciação proposta por Ducrot (1987). Nessa teoria, o pesquisador “dá sua 
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melhor ilustração da polifonia enunciativa” (PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 185) a partir 

da retomada dos estudos iniciados pelo Círculo de Bakhtin. Maingueneau (1997, p. 80). 

destaca, com base nos estudos Ducrot (1987), que “a enunciação da maior parte dos 

enunciados negativos e analisável como encenação do choque entre duas atitudes 

antagônicas, atribuídas aa dois enunciadores diferentes: o primeiro assume o ponto de vista 

rejeitado e o segundo, a rejeição desse ponto de vista.” . 

De acordo com esse entendimento, um ou mais sujeitos estariam na origem da 

enunciação, e não apenas seu responsável físico. Com isso, é importante esclarecer a 

diferença que Ducrot (1987, p. 191) estabelece entre locutor, sujeito falante e enunciador. 

O locutor é ser de discurso, “participando desta imagem da enunciação fornecida pelo 

enunciado”, ao qual se referem às marcas de primeira pessoa (por exemplo, “eu”), o 

locutor nem sempre corresponde ao sujeito falante, ser empírico produtor do enunciado. 

Ducrot (1987) mostra a importância de se ter em conta que o “eu” do enunciado pode ser 

diferente do autor empírico e que mais de uma voz pode assumir a essa primeira pessoa. O 

enunciador é o ser que se define por meio da enunciação, “que é vista como expressando 

seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, suas 

palavras.” (DUCROT, 1987, p. 192). Dessa forma, Ducrot (1987, p.192) esclarece que “o 

enunciador está para o locutor assim como o personagem está para o ator”.  

Paveau e Sarfati (2006, p. 185) esclarecem que em sua teoria Ducrot (1987) 

“explica que todo enunciado negativo de um locutor 1 supõe um enunciado ou pensamento 

inverso de um locutor 2. Produzir um enunciado negativo, é, então, apresentar ou imaginar 

um ponto de vista oposto ao seu e se situar em relação a esse ponto de vista”. Com essa 

concepção Ducrot (1987, p 204) reserva o termo “negação polêmica”, para os enunciados 

que contestam uma afirmativa anterior correspondente, assim, ele traz o seguinte exemplo: 

“Pedro não é inteligente”, percebemos que esse enunciado se opõe a uma asserção anterior 

na qual se afirmaria que “Pedro é inteligente”; na negação polêmica “não há rejeição de 

um locutor, mas de um enunciador mobilizado no discurso, enunciador este que não é o 

autor de um enunciado realizado. O que é rejeitado é construído no interior da própria 

enunciação que o contesta” (MAINGUENEAU, 1997, p. 84). 

Ducrot (1987) chama a atenção para o elemento positivo subjacente a um 

enunciado negativo, que não é apenas uma sequência de palavras, mas uma posição 

tomada por um enunciador tendo em vista determinado tema:  

Na medida em que levo o elemento positivo que considero subjacente ao 

enunciado negativo não é um enunciado (isto é, uma sequência de 
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palavras), imputável a um locutor, mas uma atitude, uma posição tomada 

por um enunciador tendo em vista em certo conteúdo, quer dizer, uma 

entidade semântica abstrata. Quando falo de uma proposição subjacente a 

“Pedro não fez grande coisa”, não se trata de uma proposição gramática, 

mas de uma proposição no sentido lógico, ou seja, de um objeto de 

pensamento, da opinião segundo a qual Pedro teria muito o que fazer. 

(DUCROT, 1987, p. 204). 

 

Ao idenficarmos as afirmativas subjacentes às negativas apresentadas pelas 

professoras de LE do IFRJ ao falarem sobre o seu trabalho, procuramos identificar 

possíveis enunciadores para esses discursos, para com isso compreender como essas 

posições de embate constroem sentidos para o trabalho dessas docentes.  

Feitas as considerações a respeito das categorias de análise consideradas para a 

análise dos processos de linguagem mobilizados pelas professoras para falarem sobre o seu 

trabalho no GD 
24

, passaremos para a apresentação dos conceitos que norteiam os estudos 

sobre o trabalho. 

 

 

1.2 ESTUDOS SOBRE O TRABALHO 

 

Como já afirmamos, a opção de nos aproximar do trabalho do professor de LE do 

IFRJ surgiu de uma inquietação da pesquisadora, enquanto professora de espanhol na 

instituição, que não compreende bem o papel destinado ao ensino dessa disciplina nesse 

contexto de formação técnica e tecnológica.  

A partir desse “desconforto” frente à atividade que desenvolvemos começamos a 

buscar leituras que nos ajudassem a intervir nessa realidade. Assim, retomamos os estudos 

de grupos de diferentes regiões do país que desenvolvem pesquisas que consideram, a 

partir do diálogo com diferentes disciplinas, a interface linguagem e trabalho.  Conforme já 

apresentamos no início deste capítulo, acreditamos ser possível buscar sentidos para o 

trabalho docente, de maneira mais específica, para a atividade do professor de LE no 

contexto do IFRJ, e com isso promover uma reflexão nesse contexto sobre o 

desenvolvimento dessa atividade. Reconhecemos, contudo, que há sempre elementos da 

situação de trabalho que irão escapar quando a definimos por meio da linguagem, ou seja, 

com conceitos (SCHWARTZ; DURRIVE 2010). E que: 
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 Cabe destacar, que as questões apresentadas serão retomadas no capítulo 5, quando apresentarmos as 

análises do material linguístico produzido no GD.  
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é preciso reconhecer que a investigação de uma situação de trabalho 

particular jamais permitiria apreender a dimensão generalizante de uma 

categoria como a referida; o que a investigação de uma situação de 

trabalho em geral possibilita é a apreensão do modo pelo qual tal 

categoria se atualiza no aqui e agora das relações travadas entre os 

integrantes de um dado conjunto de atores sociais (ROCHA; DAHER; 

SANT’ANNA, 2002, p. 82). 

 

Com essa compreensão e conscientes de que a atividade está presente em toda 

situação humana, por isso estamos todos implicados e somos parte interessada nos debates 

que a atravessam, confirmamos a opção de repensar os encaminhamentos do saber sobre a 

atividade e “dar lugar a essa convidada que não inventamos” (SCHWARTZ, 2011, p. 149), 

renunciando com isso, todo posicionamento de denúncia discriminante, pois ninguém está 

fora desse jogo, “nem para o bem, nem para o mal”. (SCHWARTZ, p. 149). Assim 

entendemos que, “seja no processo comunicativo, seja no laboral, a atividade é um 

processo incontornável, enunciar é pôr-se em atividade; trabalhar também o é.” 

(FONSECA; CAMPOS, 2014, p. 105).  

A partir desse ponto de vista, assumimos a abordagem multidisciplinar e filosófica 

propostas pela Ergologia (SCHWARTZ, 2010, 2011, 2011a; SCHWARTZ; DURRIVE, 

2010) e expandimos nosso olhar sobre o mundo do trabalho como objeto de estudo ao 

refletir sobre a natureza do trabalho, uma das formas de atividade humana, que se modifica 

sempre, pois é construído no processo constante de interação entre o trabalhador e seu 

meio social. Ao refletir sobre esse aspecto do trabalho, Schwartz (2011a) destaca o caráter 

enigmático da “atividade” que há por trás do “trabalho”, e a dificuldade de defini-la, por 

conta das dimensões invisíveis desse mundo de valores e saberes que a ela se relacionam. 

Essa complexidade nos convoca, enquanto estudiosos da linguagem, que definem os 

discursos sobre o trabalho como objeto de estudo, a recorrer a noções vindas de outras 

disciplinas (SOUZA-E-SILVA, 2002), como fizemos ao integrar nesta investigação as 

pesquisas sobre o trabalho aos estudos discursivos e às contribuições dialógicas de Bakhtin 

e seu Círculo. Nesse contexto de diálogo entre as disciplinas merece destaque os estudos 

da Ergonomia, campo do saber ao qual também recorremos. 

Esse “conjunto de conhecimentos sobre o homem no trabalho” (SOUZA-E-

SILVA, 2002, p. 64) definido como Ergonomia tem grande importância na história dos 

estudos sobre o trabalho. Vidal (2002 apud FREITAS, 2010) destaca que a Ergonomia 

como disciplina acadêmica foi criada na Inglaterra no pós-guerra, com a abordagem de 

uma ciência experimental que desenvolvia pesquisas em laboratório sobre produtos e 
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postos de trabalho. A análise ergonômica de uma situação de trabalho real, surgiu quase 

que ao mesmo tempo na França, com o foco na adaptação do trabalho ao homem, sendo 

conhecida como Ergonomia situada ou Ergonomia da atividade (SOUZA-E-SILVA, 2004). 

A Ergonomia situada tem como foco a atividade humana, a análise do sujeito em 

ação no trabalho, da atividade “como fonte e método de construção de saberes sobre o 

trabalho” (SOUZA-E-SILVA, 2002, p. 64), com o objetivo de responder a uma demanda 

originada nos empresários ou nos trabalhadores (FREITAS, 2010). Assim, sendo uma 

prática de ação, transformar o trabalho é o primeiro objetivo da ação ergonômica 

(GUÉRIN et al, 2001).  

Dessa abordagem da atividade de trabalho como elemento central da situação de 

trabalho, surge a oposição entre o que a Ergonomia situada define como trabalho prescrito 

e trabalho real, tarefa e atividade:  

por um lado está o trabalho que é prescrito pela empresa ao trabalhador 

dentro de condições determinadas e de resultados esperados. Essa é a sua 

tarefa, entendida como aquilo que é estabelecido aprioristicamente e que 

se constitui em um conjunto de normas e procedimentos que devem ser 

seguidos na situação de trabalho. Por outro, está o trabalho real, aquilo 

que o trabalhador efetivamente faz para dar conta da sua tarefa, a partir 

de condições reais e com resultados efetivos. Essa é a sua atividade, o 

modo como cumpre seus objetivos. (FREITAS, 2010, p. 71)  

 

As estratégias usadas pelo trabalhador para administrar essa distância entre o 

prescrito e o real, entre a tarefa e atividade “manifestação concreta da contradição sempre 

presente no ato de trabalho, entre ‘o que é pedido’ e ‘o que a coisa pede’” (GUÉRIN et al, 

2001, p. 15) é o foco da análise ergonômica da atividade.  

A Ergologia também interfere nas situações de trabalho para transformá-las, 

considera em seus estudos a distancia entre o trabalho prescrito e o real apresentada pela 

Ergonomia situada. No entanto, a Ergologia acrescenta alguns aspectos a esse 

distanciamento característico da atividade, inserindo-a no contexto das normas sociais, 

relacionada a valores construídos historicamente em cada situação. Dessa forma, as normas 

antecedentes às quais se refere a Ergologia representam uma noção mais abrangente que a 

de trabalho prescrito, já que são entendidas como construções históricas que expressam 

valores sobre determinada atividade de trabalho. Deste modo, as normas antecedentes:  

estão mais próximas do trabalho como prescrições, procedimentos, 

constrangimentos, relações de autoridade, de poder, mas também os 

saberes científicos, técnicos, as regras jurídicas, as experiências 

capitalizadas, tudo o que antecipe a atividade futura de trabalho, antes 

mesmo que a pessoa tenha começado a agir. (SCHWARTZ, 2011a, p. 34) 
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De acordo com essa perspectiva, a realização de uma atividade é o lugar de 

encontro entre essas normas e suas renormalizações, que ocorre quando o trabalhador 

mobiliza algo dele mesmo (valores sócio-históricos) para executar uma tarefa:  

As ‘renormalizações’ são as múltiplas gestões de variabilidades, de furos 

das normas, de tessitura de redes humanas, de canais de transmissão que 

toda situação de trabalho requeira, sem, no entanto, jamais antecipar o 

que elas serão, na medida em que essas renormalizações são portadas por 

seres e grupos humanos sempre singulares, em situações de trabalho, elas 

mesmas, também sempre singulares. (SCHWARTZ, 2011a, p. 34) 

 

Assim, a análise ergológica leva em conta a história, a ética e a política, foca 

nessa relação do trabalho com o meio social, e considera sempre os saberes da 

ação/experiência integrados aos saberes acadêmicos
25

. Nessa dinâmica, o trabalho é 

entendido “como um debate sempre renovado entre normas antecedentes e as suas 

tentativas de renormalização, historicamente contextualizadas e balizadas pelo nível local 

de atuação concreta do trabalhador.” (SANT’ANNA; SOUZA-E-SILVA, 2007, p. 81). 

A distância entre o prescrito e o real é apresentada por Schwartz (2010) como a 

primeira proposição ergológica, pois qualquer que seja a atividade humana ela se constitui 

por essa distância. E na atividade de trabalho não poderia ser diferente, haverá sempre uma 

distância entre o que foi pensado antes de executá-la e a realidade dessa atividade de 

trabalho. Com isso, “a hipótese diretriz da Ergologia é a de que toda atividade é retrabalho 

das normas antecedentes e, portanto, fonte de saberes novos, “em gestação”, à espera de 

serem postos em forma.” (DURRIVE, 2010, p. 311). Dessa compreensão de que há saberes 

que são produzidos no momento da realização da atividade que se desenvolve o interesse 

por ouvir o trabalhador, colocando-o no centro da produção de conhecimento sobre o seu 

trabalho, o que fizemos no GD. Pois entendemos, a partir dessas reflexões da Ergologia, 

que os saberes disciplinares são importantes, mas o conhecimento da situação de trabalho 

só será validado com os que trabalham naquele contexto (SCHWARTZ, 2010). 

A partir desse entendimento, fica claro que há sempre uma distância entre o 

prescrito e o real, que não podemos prever, mas podemos explicitar quando vamos ao 

campo para ver e aprender sobre o trabalho e/ou para discutir sobre essa distância com a 

pessoa que trabalha. Dessa maneira estaremos diante do que Schwartz (2010) destaca 

como a segunda proposição ergológica: conteúdo dessa distância é sempre parcialmente 

ressingularizado por cada sujeito, com sua história particular. No caso de nossa pesquisa, 
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 Trataremos de forma mais específicas das normas e prescrições ainda nesta seção.  
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como já destacamos, nos aproximamos do professor de LE por meio do acesso a certos 

prescritos que antecedem o seu trabalho e pela realização de um GD, espaço que eles 

foram convidados a falar sobre aspectos da sua atividade e assim produzir sentidos sobre 

ela. Essas questões serão apresentadas em detalhes nos próximos capítulos, conforme já 

sinalizamos. 

Para Schwartz (2010, p. 44) essas escolhas singulares, que constituem a 

“distância” que interessa aos estudos do trabalho, não são sempre racionais, pois há no 

momento de realização da atividade uma entidade enigmática que o filósofo define como 

“corpo-si”, “alguma coisa que atravessa tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, 

o muscular, o sistema nervoso”. Ao desenvolver esse conceito ele se refere à forma como o 

corpo, entendido em todas as suas dimensões, formadas na história da humanidade e na 

história de cada um, “enfrenta as situações de trabalho” (SCHWARTZ, p. 143). Essa é 

terceira proposição ergológica: “a distância remete à atividade do corpo-si.” 

(SCHWARTZ, p. 43).  

Ao tratar ainda da distância universal entre o prescrito e o realizado, Schwartz 

(2010, p. 45) destaca os valores que se fazem presentes nesse momento das escolhas 

conscientes ou inconscientes do trabalhador na atividade. E expõe dessa forma, a quarta 

proposição ergológica: “a distância remete a um debate sobre valores”. Debate este que se 

não for levado em conta no momento de análise de uma situação de trabalho ela não será 

de fato compreendida, pois o trabalho é sempre encontro de valores.  

Ao tratar desse tema o filósofo toca num ponto importante para nossa pesquisa, a 

importância de ao se aproximar de uma atividade de trabalho para compreendê-la e 

transformá-la, criar mecanismos que façam emergir esses debates de valores. Não como 

uma forma de resolvê-los, pois não há como, são “debates” em sua essência, nem de 

colocar uma voz preponderante para questão, mas para buscar saberes sobre essa atividade, 

que ainda não foram produzidos. Foi o que fizemos com a realização do GD, ter acesso a 

sentidos para o trabalho do professor de LE, que pudessem contribuir para a compreensão 

dessa atividade e quem sabe para transformar alguns de seus aspectos. Outra escolha 

metodológica que fizemos para nos aproximar do trabalho do professor de LE do IFRJ foi 

a partir dos documentos prescritivos da sua atividade, que se inserem no conjunto de 

normas que antecedem esse trabalho.  

Constatada a importância para esta pesquisa, dos conceitos de norma e prescrição, 

se faz necessária à apresentação de mais algumas reflexões sobre esse âmbito da atividade, 

uns dos aspectos considerados nesta pesquisa.  
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Os estudos ergológicos vêm esclarecendo que o trabalho, enquanto atividade, 

contém valores constituídos historicamente. Porém, num movimento contrário, cada sujeito 

em sua situação de trabalho fará escolhas, assumirá uma posição no contexto dos debates 

de valores presente em sua atividade profissional. Dessa maneira, o olhar da Ergologia está 

nesse movimento do macro, as normas, com o micro, as escolhas; debate de normas; 

encontro de valores (SCHWARTZ; DURRIVE; DUC, 2010). Pois a atividade é a 

construção de uma história, “a de um sujeito ativo que arbitra entre o que se exige dele, a 

história de um sujeito dividido em suas dimensões fisiológicas, psicológicas e sociais.” 

(AMIGUES, 2004, p. 41).  

Com isso, a ação do professor de LE no IFRJ, socialmente situada, não está 

relacionada aos seus alunos apenas, mas a essa instituição que o emprega, à comunidade 

escolar, aos outros profissionais que atuam naquele contexto, entre outros. A partir dessa 

compreensão, consideramos a importância de, a partir dos estudos da Ergonomia e da 

Ergologia, voltar nosso olhar para os documentos que antecedem o trabalho docente. 

Assim, teremos a acesso a esses saberes que antecipam a situação de trabalho. Entendemos 

que “conhecer uma situação de trabalho sem tentar entrar nesse complexo de normas 

antecedentes é renunciar, se não a conhecer a situação de trabalho, pelo menos a nela 

intervir.” (SCHWARTZ; DURRIVE; DUC, 2010, p. 146). Como recorte metodológico 

desta pesquisa, optamos por nos ater, nessa primeira etapa, a documentos que prescrevem à 

atividade do docente de LE no IFRJ
26

, que geralmente estão fora das análises da situação 

de trabalho, ainda que desempenhem “papel decisivo no ponto de vista da atividade.” 

(AMIGUES, 2004, p. 42).  

Com base em Sant’Anna e Souza-e-Silva (2007, p. 85) consideramos que as 

prescrições de uma atividade “falam a partir de muitos lugares” e atribuímos a elas o 

estatuto de norma antecedente. As prescrições estão inseridas no conjunto das Normas 

Antecedentes e compõem “um conjunto de direcionamentos sobre o trabalho, que inclui os 

escritos explícitos e todas as outras formas – escritas e orais – que participam da definição 

da atividade.” (SANT’ANNA; SOUZA-E-SILVA, p.81). E desse modo, interferem na 

maneira como vemos o trabalho do professor de LE e contribuem para que possamos 

melhor conhecê-lo e/ou transformá-lo. Toda a rede discursiva presente nos documentos dos 

quais nos aproximamos, circula em múltiplos espaços, têm uma abrangência ampla, não 

são produzidas na situação específica do trabalho do professor de LE, mas refletem modos 
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 Como já informamos, esses documentos serão apresentados no capítulo 3. 
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de pensar e se comportar nessa atividade. As questões expostas nesses documentos oficiais 

direcionam muito mais os comportamentos, perfis dos professores, do que a atividade a ser 

realizada num espaço específico de trabalho. (SANT’ANNA; SOUZA-E-SILVA, 2007).  

Ao tratar dos prescritos, que podem ser produzidas por fontes que ocupam 

espaços sociais diferentes, consideramos que há as prescrições descendentes, as que em 

geral circulam sob a forma escrita e são elaboradas pela hierarquia (SANT’ANNA; 

SOUZA-E-SILVA, 2007), como é o caso dos documentos dos quais nos aproximamos no 

capítulo 3.  

Esse conceito de prescrição dialoga com o de trabalho prescrito ou tarefa proposto 

pela Ergonomia, sendo um dos aspectos a ser considerado nas análises do trabalho:  

A tarefa não é o trabalho, mas o que é prescrito pela empresa ao 

operador. Essa prescrição é imposta ao operador; ela lhe é portanto 

exterior, determina e constrange sua atividade. Mas, ao mesmo tempo, ela 

é um quadro indispensável para que ele possa operar: ao determinar sua 

atividade, ela o autoriza. (GÉRIN et al, 2001, p. 15) 

 

Trazendo essas questões para o contexto da nossa pesquisa, é importante fazermos 

mais algumas considerações sobre a diferença entre as prescrições e o trabalho prescrito ou 

tarefa, já que na primeira etapa de nosso percurso metodológico nos debruçamos em 

documentos que consideramos prescritos ao trabalho do professor de LE no IFRJ, assim é 

preciso que fique claro a que fazemos referência quando fazemos uso desse conceito. 

  Para a Ergonomia o trabalho prescrito ou tarefa é uma prescrição, “entendida 

como uma injunção de fazer em uma dada atividade, pode proceder de domínios variados, 

encaminhar-se de formas diferentes, advir hierarquicamente de lugares distintos e seguir 

em sentido prospectivo ou retroativo.” (FREITAS, 2010, p. 80). Já a tarefa tem uma 

amplitude menor que as prescrições, pois é aquilo que é diretamente determinado ao 

trabalhador pela hierarquia, “é um resultado antecipado, fixado dentro de condições 

determinadas.” (GÉRIN et al, 2001, p. 14).  

 Deste modo, Daniellou (2002 apud FREITAS, 2010) ao refletir sobre as 

procedências e caminhos das prescrições, destaca que, circulando numa esfera diferente 

das descendentes, temos as prescrições ascendentes, que não são produzidas pela 

hierarquia, mas sim na situação de trabalho. Podendo ser o material com o qual o 

trabalhador irá desenvolver sua atividade, como uma máquina, um produto, uma matéria 

humana, quando a prescrição se origina no cliente, paciente ou aluno. Trazendo para a 
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nossa pesquisa
27

, podemos exemplificar essa questão com o que algumas professoras 

participantes do GD relataram sobre planejar as primeiras aulas de seus cursos a partir dos 

objetivos do ensino de LE no contexto da escola, já que a maioria dos alunos começa a 

frequentar as aulas com a expectativa que irão ter aulas como em um curso de idiomas. 

Essa ação de destinar as primeiras aulas à apresentação dos objetivos do ensino de LE no 

contexto escolar passou a fazer parte da atividade delas a partir dessa realidade trazida 

pelos alunos.  

O próprio trabalhador ou o seu coletivo de trabalho também pode ser uma fonte de 

prescrições ascendentes (DANIELLOU, 2002 apud FREITAS, 2010), quando, por 

exemplo, o professor formula um material pra ser trabalhado em sala de acordo com o 

interesse dos alunos que cursam determinado curso técnico, também fez parte do relato de 

uma das professoras participantes do GD essa busca por material de qualidade para que os 

alunos se sintam mais atraídos pelas aulas.  

Há ainda as prescrições que se relacionam a questões físicas e psicológicas 

(DANIELLOU, 2002 apud FREITAS, 2010). Como por exemplo, o esgotamento físico de 

uma professora participante do GT, que relata ter que ir há muitas reuniões de Colegiado 

de Curso, por atuar nesses diferentes espaços de ensino que há no IFRJ, o que vai gerar 

uma nova prescrição para ela mesma, que possivelmente vai se chocar com a prescrição 

descendente produzida pelo IFRJ, que define que os professores devem participar dessas 

reuniões quando convocados. Sobre o aspecto psicológico, podemos destacar a angústia de 

algumas professoras frente às questões complexas que envolvem dar aulas de LE no 

contexto do IFRJ e a verbalização, por exemplo, de que “é muito difícil”; “dá muito 

desânimo”, quando o que circula na prescrição é que sendo aprovado em concurso público 

para lecionar no IFRJ ele estará preparado para atuar naquele contexto de ensino. 

Ao analisar essas fontes de prescrição, Freitas (2010, p. 82) destaca que muitas 

delas “são tentativas de reformulação de outras prescrições, sejam descendentes ou 

também ascendentes. Nascem, portanto, como contraprescrições, como uma busca de 

regulação da atividade que acaba tornando-se uma nova prescrição.”. Isso ficou claro em 

alguns momentos das falas das professoras presentes no GD, como veremos no capítulo 5. 

Já comentamos no início desta seção, que no contexto da Ergonomia, o prescrito é 

uma antecipação da atividade, sob a forma de instruções ao trabalhador se delimita um 

quadro para a realização de determinada atividade. Desse modo, o prescrito define também 
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 Inspiramo-nos em Freitas (2010) pra buscar em nossa própria pesquisa exemplos para esclarecer ao leitor o 

que propõe as reflexões sobre as prescrições. 
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a hierarquia das relações na situação de trabalho, pois quem o produz representa uma 

autoridade hierárquica (NOUROUDINE, 2009). 

Conforme já destacamos, a Ergologia ao ampliar esse conceito, dá destaque para 

as normas antecedentes, que estão presentes em qualquer atividade humana, e também na 

atividade de trabalho. Assim, conceito de norma engloba “os saberes relativamente 

estabilizados que relevam do protocolo experimental (prescritos, objetivos, regras, 

missões…) e os saberes que são procedentes da experiência (culturas de ofício, saber-fazer, 

valores…)” (NOUROUDINE, 2009, p. 126). 

Ambos os estudos abordam aspectos que contribuem para a busca de sentidos para 

uma atividade de trabalho. Dessa forma, optamos por fazer dialogar essas ideias e 

considerar que os documentos que analisamos no capítulo 3 materializam “um conjunto de 

discursos prescritivos que circulam em uma dada conjuntura, que permite a delimitação 

daquilo que denominamos campo discursivo da prescrição para/no/sobre o trabalho” 

(SOUZA-E-SILVA, 2007, p. 85) do professor de LE do IFRJ.  

Esclarecidas essas questões, passaremos ao capítulo em que traçamos um 

histórico do IFRJ, instituição da qual nos aproximamos para desenvolver este estudo. 
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2. O IFRJ NA HISTÓRIA: TRAJETÓRIA DO ENSINO PROFISSIONAL NO 

BRASIL NO PERÍODO REPUBLICANO  

 

 

Neste capítulo apresentamos a trajetória e os objetivos do ensino profissional no 

Brasil a partir do período republicano, construindo com isso um histórico da fundação e da 

ampliação do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Refletir sobre essa trajetória é 

importante por ampliar nosso conhecimento sobre a história dessa modalidade educativa 

no Brasil e as perspectivas a partir das quais ele foi instaurado e difundido. Ao longo de 

nossa formação acadêmica não tivemos contato com essas informações, que são 

fundamentais para nós que atuamos como professores no Ensino Médio Técnico e nos 

sentimos motivadas a pesquisar sobre questões relativas a essa modalidade e nível de 

ensino. Compreender a história da instituição na qual atuamos como docentes é relevante 

também para que tenhamos conhecimento necessário apara atuarmos como agentes 

transformadores nesse espaço educativo.  

A constituição de 1891 (BRASIL, 1891) adota como forma de Governo, sob o 

regime representativo, a República Federativa, o que atendeu aos interesses da burguesia 

cafeeira. Em seu Título IV “Dos Cidadãos Brasileiros, seção II “Declaração de Direitos” o 

artigo 72, no parágrafo 6º garante que: “Será leigo o ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos” (BRASIL, 1891). Dessa forma, a Constituição de 1891 

(BRASIL, 1891) determinou a separação entre Igreja e Estado, de modo que a religião 

passou da esfera pública para a privada (CUNHA, 2005, p. 7). E definiu também, em seu 

artigo 35, item 3º e 4º, que a União tem o direito de “criar instituições de ensino superior e 

secundário nos Estados” e “prover a instrução secundária no Distrito Federal”. Contudo, na 

prática era possível observar o seguinte sistema:  

à União cabia criar e controlar a instrução superior em toda a nação, bem 

como criar e controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução em 

todos os níveis do Distrito Federal, e aos Estados cabia criar  controlar o 

ensino primário e o ensino profissional, que, na época, compreendia 

principalmente escolas normais (de nível médio) para moças e escolas 

técnicas para rapazes. (ROMANELLI, 2014, p. 42). 
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O IFRJ, criado em 29 de dezembro de 2008, por meio da Lei nº 11.892 (BRASIL, 

2008), quando era ainda denominado Centro Federal de Educação Tecnológica de Química 

de Nilópolis (CEFETQ), tem sua história relacionada à da Rede Federal de Educação 

Profissional. História essa que se inicia durante a Primeira República (1889-1930) quando 

a economia brasileira ainda se caracterizava pelo predomínio da atividade agroexportadora, 

no entanto, já se registrava o funcionamento de diversas indústrias, inauguradas desde o 

final do século XIX (FGV/CPDOC, 1997). Esse modelo econômico, voltado ainda mais 

para os interesses do capital industrial, via na criação de escolas públicas 

profissionalizantes uma alternativa para qualificar mão de obra. Nesse contexto, o então 

Presidente da República, Nilo Peçanha, cria em 1909, com base no Decreto nº 7.566, de 23 

de setembro (BRASIL, 1909), dezenove escolas de Aprendizes e Artífices, federais e 

vinculadas à Diretoria Geral da Indústria e Comércio do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. Essas escolas tinham como finalidade formar
28

 “operarios e contra-mestres, 

ministrando-se o ensino pratico e os conhecimentos technicos necessarios aos menores que 

pretenderem aprender um officio” (BRASIL, 1909). Dando continuidade a uma 

perspectiva de educação iniciada desde a colonização do Brasil, a formação propedêutica, 

voltada para o acesso ao ensino superior, era destinada à elite e aos religiosos e a 

preparação para o trabalho para os trabalhadores.  

Nesse contexto, foi instalada em cada estado uma dessas escolas de Aprendizes e 

Artífices. A exceção ocorreu no Rio Grande do Sul, onde já funcionava, em Porto Alegre, 

o Instituto Técnico Profissional da Escola de Engenharia de Porto Alegre e no Distrito 

Federal, onde já existia o Instituto Profissional Masculino. Todas essas escolas se 

localizavam nas capitais dos estados. No Rio de Janeiro, devido a questões políticas, a 

recusa do Presidente do Estado do Rio de Janeiro, Oliveira Botelho, em prestar auxílios 

para a instalação da escola, ela foi instalada em Campos dos Goitacazes, cidade natal do 

presidente Nilo Peçanha. (CUNHA, 2005). 

De acordo com Cunha (2005) essa localização nas capitais dos estados por ser 

definida implicitamente por interesses político-partidários, como por exemplo, a doação 

dos prédios para que as escolas se instalassem, não era adequada, pois as atividades 

manufatureiras não seguiam uma dinâmica de direcionar-se aos grandes centros dos 

estados, estavam espalhadas pelos municípios. Alguns ajustes às necessidades locais, dos 
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 Optamos por manter a grafia original da época em que o Decreto nº 7.566/09 (BRASIL, 1909) foi 

publicado.  
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quais trataremos ainda neste capítulo, ao abordar os ofícios ensinados nessas escolas, 

foram necessários às oficinas oferecidas para que elas se estabelecessem de fato. 

O objetivo principal dessas escolas era contribuir para o progresso do país e 

oferecer uma instrução primária (intelectual) e profissional (técnica) a essa classe 

“desfavorecida de fortuna”, com palavras do decreto de sua criação, que se encontrava à 

margem da sociedade e desvinculada dos setores produtivos (KUNZE, 2009). A 

justificativa era afastar essa classe da ociosidade e fazê-la adquirir hábitos de trabalho 

desvalorizados, que até então eram desenvolvidos por escravos
29

. Com palavras do próprio 

Decreto nº 7.566/09: 

Considerando: 

Que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite 

ás classes proletarias os meios de vencer as difficuldades sempre 

crescentes da lucta pela existencia; 

 Que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e 

intellectual, como fazel-os adquirir habitos de trabalho proficuo, que 

os afastará da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; 

Que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar 

cidadãos uteis á Nação (BRASIL, 1909, grifos nossos). 

 

A partir do exposto no decreto fica explícita a preocupação em formar uma mão de 

obra técnica, e dessa forma, fazer com que essas pessoas, que poderiam trazer riscos às 

políticas republicanas da época, “adquirissem bons hábitos”. Assim, na primeira vez na 

história em que a formação profissional aparece como política pública, ela se constrói 

seguindo uma perspectiva moralizadora de repressão, educar pelo trabalho os pobres e 

desvalidos da sorte (KUENZER, 2002).  

Em acordo com essa perspectiva, as escolas eram destinadas a menores, órfãos e 

proletários, como já explicitamos, e que não tivessem nenhuma enfermidade 

infectocontagiosa, nem “defeito” físico que o impedisse de exercer o ofício pretendido:  

Art. 6º Serão admittidos os individuos que o requererem dentro do prazo 

marcado para a matricula e que possuirem os seguintes requisitos, 

preferidos os desfavorecidos da fortuna: idade de 10 annos no minimo e 

de 13 annos no maximo; não soffrer o candidato molestia infecto-

contagiosa, nem ter defeitos que o impossibilitem para o aprendizado de 

officio.(BRASIL, 1909). 
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 Desde o início da colonização no Brasil, o trabalho manual era considerado “coisa de escravo”, a força de 

trabalho livre se afastava do artesanato e da manufatura. Mesmo quando eram libertos os ex-escravos 

aceitavam sobreviver desse tipo de trabalho, com isso, havia um
  
preconceito generalizado contra o trabalho 

manual, já que as pessoas buscavam se distanciar o máximo possível do lugar social que o escravo ocupava 

(CUNHA, 2005a). 
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Suas vagas eram preenchidas mediante indicação dos chefes políticos locais aos 

diretores (CUNHA, 2005). As oficinas tinham o período de duração que variava de acordo 

com o programa de cada escola: “Art. 15. Os programmas para os cursos serão formulados 

pelo respectivo director, de accôrdo com os mestres das officinas, e submettidos á 

approvação do ministro.” (BRASIL, 1909). E eram iniciadas pelas aulas das “primeiras 

letras”, mas os alunos poderiam permanecer por mais dois anos caso precisasse de mais 

tempo no curso. As escolas funcionavam no chamado regime de externato, ou seja, com os 

estudantes indo diariamente ao seu local de funcionamento: “Art. 3°O curso de officinas 

durará o tempo que for marcado no respectivo programma, approvado pelo ministro sendo 

o regimen da escola o de externato, funccionando das 10 horas da manhã ás 4 horas da 

tarde.” (BRASIL, 1909). 

Sobre os ofícios a serem ensinados nessas escolas, como já destacamos no artigo 2º 

do Decreto nº 7.566/09, as oficinas eram destinadas a ensinar trabalhos manuais e 

mecânica, sendo que a maioria ensinava ofícios artesanais como alfaiataria, sapataria e 

marcenaria (CUNHA, 2005). A equipe que atuava nessas escolas era organizada da 

seguinte forma:  

Art. 4º Cada escola terá um director, um escripturario, tantos mestres de 

officiaes quantos sejam necessarios e um porteiro continuo. 

§ 1° O director será nomeado por decreto e vencerá 4:800$ annuaes.  

§ 2° O escripturario e o porteiro-continuo serão nomeados por portaria do 

ministro, vencendo o primeiro 3:000$ e o ultimo 1:800$ annuaes.  

§ 3° Os mestres de officiaes serão contractados por tempo não excedente 

a quatro annos, vencendo 200$ mensaes, além da quota a que se refere o 

art. 11 do presente decreto (BRASIL, 1909). 

 

O corpo docente era formado por professores, que também acumulavam o cargo de 

direção, e pelos “mestres de officiaes”. Estes vinham diretamente das fábricas, sem preparo 

teórico nem pedagógico, muitas vezes até analfabetos e truculentos na forma de ensinar 

(CUNHA, 2005). Os professores, vindos do quadro do então chamado ensino primário, 

eram os responsáveis por alfabetizar os alunos e pelas aulas de desenho:  

Art. 8º Haverá em cada Escola de Aprendizes Artifices dous cursos 

nocturnos: primario, obrigatorio para os alumnos que não souberem ler, 

escrever e contar, e outro de desenho, tambem obrigatorio para alumnos 

que carecerem dessa disciplina para o exercicio satisfactorio do officio o 

que aprenderem.  

Art. 9º Os cursos nocturnos, primario e de desenho, ficarão a cargo do 

director da escola. (BRASIL, 1909). 
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O decreto de criação das Escolas de Aprendizes apontava que o trabalho manual 

escolhido para ser ofertado seria o: “mais convenientes e necessarias no Estado em que 

funccionar a escola, consultadas, quanto possivel, as especialidades das industrias locaes.” 

(BRASIL, 1909). Com isso, esses estabelecimentos de ensino poderiam definir a natureza 

e o número de ofícios a serem ministrados, de acordo com o interesse local, concepção que 

permanece até hoje no momento de implantação dos campi do IFRJ As necessidades e 

demandas locais são avaliadas, entre outras questões, no momento de aprovação da 

abertura de seus cursos
30

. 

A partir da publicação do Decreto nº 9.070, de 25 de outubro de 1911 (BRASIL, 

1911), que estabelece novo regulamento para essas Escolas, o diretor além das atribuições 

que tinha, com base no decreto de implantação das Escolas, tem seu papel disciplinador 

oficialmente definido: “§ 2º Admoestar ou reprehender os alumnos, conforme a gravidade 

da falta commettida, e até mesmo excluil-os da escola, si assim fôr necessario á disciplina, 

dando immediatamente, nesse caso, conhecimento ao ministro.” (BRASIL, 1911).  

O contexto histórico do país propiciou a continuidade dessa política de caráter 

moral-assistencialista. O início da industrialização no Brasil, após a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), traz transformações no modelo econômico agrário-exportador, reduz 

as importações, produz o crescimento das cidades e um número cada vez maior de 

operários nas fábricas, que influenciados, sobretudo por operários imigrantes italianos e 

espanhóis, começam a se organizar em movimentos sindicais. A década de 1920 foi assim 

um período fértil de contestação e nas maiores cidades do país as greves foram numerosas. 

Ainda que não fosse um movimento de ideias homogêneas, devido às diferenças sociais e 

econômicas existentes entre Rio de Janeiro e São Paulo, essas greves eram muito bem 

articuladas, as categorias paravam seu trabalho em solidariedade a outras (CUNHA, 2005). 

Com isso, o controle desses trabalhadores era fundamental, eles deveriam continuar a “ser 

atendidos, educados e profissionalizados para se transformarem em obreiros, em 

operariado útil incapaz de se rebelar contra a Pátria.” (KUNZE, 2009, p. 15). 

Ao refletir ainda sobre essa realidade, Cunha (2005) esclarece que, nas três 

primeiras décadas da República, a imigração estrangeira, a urbanização e a industrialização 

foram processos que se combinaram para trazer transformações na estrutura social, com 

repercussões, sobretudo na educação profissional. No que se refere ao ensino de ofícios 

manufatureiros, o pesquisador afirma que o principal legado do Império à República foram 
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 Trataremos dessa questão ainda neste capítulo. 
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as ideologias, que proclamavam que esse tipo de ensino para os trabalhadores livres de 

condição era importante por: imprimir na classe dos trabalhadores a motivação para o 

trabalho; ser uma forma de conter o desenvolvimento de ideia contrárias à ordem política; 

qualificar esses trabalhadores, que passariam a receber melhores salários e assim estariam 

motivados. A partir desses princípios, se formaria uma força de trabalho qualificada, que 

contribuiria para o desenvolvimento da indústria e aproximaria o Brasil das nações da 

Europa e Estados Unidos. 

Dessa forma, como já destacamos, essa rede de escolas, mesmo sendo criada no 

início do período republicano, não inovou muito em termos ideológicos e pedagógicos. A 

educação escolarizada na época do Brasil colônia era dada pelos jesuítas, a uma minoria 

composta dos filhos dos donos de terras, excluídos os primogênitos e as mulheres, era 

alheia à realidade da Colônia e garantia a preparação para assumir a direção da família e 

dos negócios: 

Foi ela, a educação dada pelos jesuítas, transformada em educação de 

classe, com as características que tão bem distinguiam a aristocracia rural 

brasileira, que atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o 

período republicano, sem ter sofrido, em suas bases, qualquer 

modificação estrutural, mesmo quando a demanda social de educação 

começou a aumentar, atingindo as camadas mais baixas da população e 

obrigando a sociedade a ampliar sua oferta escolar. Era natural que assim 

fosse, porque esse tipo de educação veio a transforma-se no símbolo da 

própria classe, distintivo desta, fim, portanto, almejado por todo aquele 

que procurava atingir status (ROMANELLI, 2014, p. 36).  

   

Assim, a novidade dessa rede de escolas era apenas a forma de se estruturar o 

ensino, institui-se o primeiro conjunto de estabelecimentos de ensino de abrangência 

nacional, com objetivos comuns e cujo funcionamento era regulado por uma mesma 

legislação e sob uma mesma autoridade administrativa (CUNHA, 2005). Desse modo, na 

educação da Primeira República, iniciado com a queda da monarquia em 1889, indo até 

1930, ainda predominava uma concepção de ensino elitista, que reafirmava a separação 

entre os que devem pensar e os que devem executar.  

Podemos dizer com isso, que a qualificação no Brasil no contexto republicano 

continua relacionada às ideias de adestramento e treinamento para as técnicas manuais e 

mecânicas, herança do período colonial, não há um esforço de superar a segregação social 

que existia na época.  Dessa forma, a formação para o trabalho ocorre sem que sejam 

conjugadas teoria e prática, a aprendizagem dos ofícios e dos trabalhos manuais continua 

sendo importante para as classes pobres, para as elites permanece o papel de definir os 

rumos do país (GIORGI, 2012). Assim, a educação permanece sendo: 
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aquela de base teórica, porém intelectualista, voltada para a formação das 

classes dirigentes, daqueles que iriam ocupar os cargos de comando, ou 

burocráticos, na sociedade; formação profissional era aquela de base 

prática, voltada para as classes populares, que iriam ocupar os postos de 

trabalho produtivo na sociedade ou, nas palavras da época, era aquela 

voltada para os "desfavorecidos da fortuna" (BRANDÃO, 1999, p. 17). 

 

Ainda que a partir da década de 1920 começassem a surgir transformações no tipo 

de trabalhador que essa sociedade, que começa a se industrializar passa requerer, a 

concepção de trabalhador não ultrapassa os limites da sociedade de classes, excludente, na 

qual até o grau de formação que cada classe social deve ter é predeterminado (BRANDÃO, 

1999). Assim, a formação de trabalhadores no Brasil se constitui historicamente com essa 

divisão na trajetória educacional dos que iriam desempenhar as funções intelectuais e de 

planejamento dos que desempenhariam as funções instrumentais, de execução 

(KUENZER, 2002).  

Ao avançar em nosso percurso histórico, tem-se na década de 30, no governo de 

Getúlio Vargas, a criação do Ministério da Educação no Brasil, com a denominação de 

Ministério da Educação e Saúde Pública, a partir da publicação do Decreto nº 19.402, de 

14 de Novembro de 1930 (BRASIL, 1930). Ficava a cargo desse Ministério: “Art. 2º [...] o 

estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência 

hospitalar ” (BRASIL, 1930).  Dessa forma, pertenciam a esse novo Ministério:  

Art. 5º [...] o Departamento do Ensino, o Instituto Benjamim Constant, a 

Escola Nacional de Belas Artes, o Instituto Nacional de Música, o 

Instituto Nacional de Surdos Mudos, a Escola de Aprendizes Artífices, a 

Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Braz, a Superintendência 

dos Estabelecimentos do Ensino Comercial, o Departamento de Saúde 

Pública, o Instituto Osvaldo Cruz, o Museu Nacional e a Assistência 

Hospitalar (BRASIL, 1930). 

 

Em 1931, a partir da publicação do Decreto 19.560, de 5 de janeiro de 1931 

(BRASIL, 1931), que aprova o regulamento que organiza o Ministério da Educação e 

Saúde Pública, tem-se a criação da repartições no Ministério , uma delas é a  Inspetoria de 

Ensino Profissional Técnico, que passa a supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices, 

antes ligadas ao Ministério da Agricultura (BRANDÃO, 1999). Essa nova organização une 

o “ensino profissional técnico” a uma Secretaria de Estado que está responsável pelo 

ensino em todos os níveis. No entanto, o ensino profissionalizante continua com o foco na 

formação para o trabalho na indústria em desenvolvimento. Com isso, permanece o limite 

a ser almejado pela classe operária, o ensino profissional técnico apenas começa a mudar a 
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sua função de instrumento para resolução de problemas urbanos para ser um instrumento 

de formação de mão-de-obra necessária para a indústria nacional (BRANDÃO, 1999). 

Ainda na década de trinta, destacamos o autoritarismo do Estado Novo, iniciado 

em novembro de 1937, com o golpe de Estado liderado pelo próprio presidente Getúlio 

Vargas, que garantiu a sua continuidade no governo. A promulgação da Constituição de 

1937, concedeu amplos poderes ao presidente, que extinguiu partidos políticos, o 

federalismo e a pluralidade sindical (FGV/CPDOC, 1997).   

Nesse contexto, a Constituição de 1937 também “estabeleceu a obrigatoriedade da 

organização de escolas de aprendizes, por parte de empresas e de sindicatos” 

(WERMELINGER; MACHADO; AMÂNCIO FILHO, 2007, p. 214). Mesmo não tendo a 

educação como ponto mais importante, esse documento preocupou-se em acentuar a 

divisão entre trabalho manual, destinado às classes menos favorecidas e o trabalho 

intelectual. A ideia era instituir um projeto educativo que buscasse solucionar a questão 

social, combater a chamada subversão ideológica e preparar a força de trabalho necessária 

à modernização do país (SILVEIRA, 2016). As mudanças socioeconômicas e políticas 

ocorridas nesse momento impulsionaram ainda mais a educação profissionalizante, essa 

preparação de uma mão de obra qualificada que contribuísse para o desenvolvimento do 

país. Assim, em 1937 instituiu-se a Divisão do Ensino Industrial, já subordinada ao recém-

criado Ministério da Educação e Saúde Pública e a transformação das Escolas de 

Aprendizes em Liceus (SANTOS NETO, 2009). 

Anos mais tarde, em 1942, o então ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema, promoveu uma reforma no sistema educacional brasileiro, criando Leis 

Orgânicas, como a Lei Orgânica do Ensino Secundário, a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial e a Lei Orgânica do Ensino Comercial. As duas últimas demonstravam uma 

preocupação com o Ensino Profissional e com a qualificação dos trabalhadores para a 

indústria (HORTA, 2010). A Lei Orgânica de Ensino Industrial (BRASIL, 1942), 

estabelece a equiparação do ensino profissional e técnico ao do então chamado “grau 

secundário” (atualmente entendido como nível médio):  

Art. 1º Esta lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino 

industrial que é o ramo de ensino, de grau secundário, destinado à 

preparação profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades 

artesanais, e ainda dos trabalhadores dos transportes, das comunicações e 

da pesca. (BRASIL, 1942, grifo nosso).  

 

O mesmo ocorre com a Lei Orgânica do Ensino Comercial (BRASIL, 1943), que 

também estabelece que como se sendo de “segundo grau” o Ensino Comercial: “Art. 1º 
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Esta lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino comercial, que é o ramo 

de ensino de segundo grau” (BRASIL, 1943). 

Ainda nesse momento histórico, a partir da publicação do Decreto nº 4.127/42 

(BRASIL, 1942) os Liceus Industriais passaram a se chamar Escolas Industriais e Técnicas 

(EITs). Com essa transformação, os alunos formados nos cursos técnicos estariam 

autorizados a ingressar no ensino superior em área equivalente à sua formação, direito que 

antes disso não lhes era dado. Esse mesmo decreto cria a Escola Técnica de Química
31

, 

cujo funcionamento só ocorreu de fato em 6 de dezembro de 1945, com o Decreto-Lei nº. 

8.300 (BRASIL, 1945), que cria cursos técnicos na Divisão de Ensino Industrial do 

Departamento Nacional de Educação, e dá outras providências. O já citado Decreto-Lei nº. 

8.300 (BRASIL, 1945), estabelece a fundação do curso Técnico de Química Industrial, 

cuja sede seria o prédio da Escola Nacional de Química da Universidade do Brasil, atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde funcionou até 1946. Nesse mesmo ano a 

Escola Técnica de Química foi transferida para a Escola Técnica Nacional, hoje Centro 

Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ (IFRJ, 2015). 

Já redemocratizado o país, a partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), 

o Estado passa a investir ainda mais no fortalecimento da economia e cria o Plano de 

Metas, um conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em diversos setores da economia 

(FGV/CPDOC, 1997a). Pela primeira vez contempla-se o setor de educação com 3,4% do 

total de investimentos previstos, que continuam priorizando a busca por formar 

profissionais que contribuíssem para as metas de crescimento do país (MEC/SEB, 2010). 

Nesse contexto, em 1956, com a promulgação da segunda Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, Lei nº 3.552 de 16 de fevereiro (BRASIL, 1956), o curso Técnico de Química 

Industrial, adquiriu a condição de autarquia, com autonomia didática e de gestão e passou a 

se chamar Escola Técnica Federal de Química - ETFQ (IFRJ, 2009).  

Ainda nesse período, foram criadas as chamadas Escolas Agrotécnicas Federais, 

vinculadas ao Ministério da Agricultura. Em 1967 essas escolas, que seguiam o modelo 

escola-fazenda passam a ser definidas como escolas agrícolas, vinculadas ao Ministério da 

Educação e Cultura, fazendo com isso, parte da rede de escolas federais (VIDOR et al, 

2011).  

Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) nº. 5.692 

(BRASIL, 1971), institui o ensino de segundo grau de profissionalização compulsória 
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 Instituição que no fim de 2008 passa a ser designada como IFRJ. Trataremos dessa transformação de 

maneira mais detalhada ainda neste capítulo.  



68 
 

 

(WERMELINGER; MACHADO; AMÂNCIO FILHO, 2007). Assim, se estabelece o 

paradigma de formação de técnicos com urgência, justificado pelos que defendiam a 

generalização da formação profissional nesse nível de ensino para atender a “uma suposta 

demanda do mercado de trabalho por técnicos de nível médio, surgida em decorrência do 

crescimento econômico acelerado do período denominado de “milagre econômico”, entre 

os anos de 1968 e 1974” (WERMELINGER; MACHADO; AMÂNCIO FILHO, 2007, p. 

215). Intensificam-se, com isso, a abertura de novos cursos e o número de alunos 

matriculados na rede de escolas federais. Nesse tempo, em 1978, a partir da Lei nº 6.545 

(BRASIL, 1978), três dessas escolas, a do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, são 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), equiparando-se, 

no âmbito da educação superior, aos centros universitários. Essas instituições tinham o 

objetivo de, em seus cursos superiores, formar engenheiros de operação e tecnólogos, 

reafirmando com isso, a vinculação com o mundo da produção (VIDOR et al, 2011).  

Nos anos de 1980 houve um aumento da aplicação da tecnologia associada a uma 

nova configuração dos procedimentos de produção, processo que aumentou a importância 

das telecomunicações, da microeletrônica e da informática (VIDOR et al, 2011). 

Em 1981 a Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro (ETFQ-RJ) (hoje 

IFRJ, foco do nosso estudo), criou seu segundo curso, o Técnico de Alimentos, e em 1985 

ganhou dependências próprias, no bairro Maracanã e a denominação ETFQ, onde hoje 

funciona o campus Rio de Janeiro. Antes desse ano a ETFQ ocupava um espaço cedido 

pela Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, atual CEFET – RJ. Em 1988 é 

criado o curso Técnico em Biotecnologia dessa instituição. 

Ainda na década de 80 e início da de 90, tem-se a abertura das relações comerciais, 

trazendo uma submissão do Brasil aos organismos financeiros internacionais, o que 

produziu mudanças como a: “disparada inflacionária, retração do crescimento e grande 

descontrole da economia, cenário que vem contrariar as expectativas que se projetaram 

quando da divulgação da meta ‘formação de técnicos em grande escala’” (MEC/SEB, 

2010, p. 12).  Nesse momento, tem-se a promulgação da Lei nº 7.044/82 (BRASIL, 1982), 

que altera dispositivos da Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), referentes à obrigatoriedade da 

profissionalização do 2º grau.  

Nesse contexto de mudanças na organização do chamado 2º grau, tem-se instituído 

na LDB, Lei n° 9394 de 1996 (BRASIL, 1996), no Decreto nº 2208 de 1997 (BRASIL, 

1997) e na Portaria MEC nº 646/97: as Instituições Federais de Educação Tecnológica 
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encerram os chamados Cursos Integrados,
32

 e são autorizadas a manter o Ensino Médio 

com matrículas independentes da Educação Profissional.  

Ainda na década de 1990 cria-se a Unidade de Ensino Descentralizada de Nilópolis 

(UNED) da ETFQ, onde foram instalados os cursos Técnico em Química e Técnico em 

Saneamento (IFRJ, 2009).  

Em 8 de dezembro de 1994, com a promulgação da Lei nº 8.948 (BRASIL, 1994), 

que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, institui-se 

o Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Com isso, todas as Escolas Técnicas 

Federais passam a ser consideradas CEFETs. As Escolas Agrotécnicas Federais, que ainda 

não haviam sido transformadas em CEFETs, também passam a ter a oportunidade de se 

tornar um Centro Federal, após a avaliação de seu desempenho pelo MEC. Essa 

transformação ocorreu em 1999 com a então ETFQ-RJ, que passa a Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFETQ), com sede no município de 

Nilópolis, Região Metropolitana do Rio de Janeiro (IFRJ, 2009). 

Em 1998, com a publicação da Lei nº 9.649/98 (BRASIL, 1998), tem-se uma ruptura 

no desenvolvimento dos cursos técnicos, o governo federal modifica a forma de 

organização da expansão do sistema federal de educação profissional, que passa a ser de 

reponsabilidade dos estados e da iniciativa privada. Essa lei em seu artigo 47, parágrafo 

quinto, afirma que:  

A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de 

novas unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em 

parceria com Estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 

organizações não-governamentais, que serão responsáveis pela 

manutenção e gestão dos estabelecimentos de ensino. (BRASIL, 1998, 

grifo nosso.) 
 

 Nesse período, o então presidente Fernando Henrique Cardoso publica outros atos 

normativos que direcionam as instituições federais para a oferta predominante de cursos 

superiores e de ensino médio regular. Os cursos técnicos seriam de responsabilidade dos 

estados, municípios e iniciativa privada. 

A Educação Superior passa a ser oferecida pelo CEFETQ em 2002, com o foco em 

Cursos Superiores de Tecnologia e Licenciaturas, com a autorização para a abertura dos 

cursos de Tecnologia em Processos Químicos (Maracanã) e Tecnologia em Produção 
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 Os Cursos Integrados são voltados para quem deseja cursar o Ensino Médio juntamente com a Educação 

Profissional em uma única matriz curricular. A duração dos cursos pode variar, podendo ser de 3 anos a 4 

anos, tendo suas aulas ministradas, preferencialmente, em apenas um turno. Ao final do curso, o aluno obterá 

o Certificado de Ensino Médio e o Diploma do Curso Técnico correspondente (IFRJ, 2016). 
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Cultural (Nilópolis). Tendo como sede a Unidade Nilópolis, em 2003 o CEFETQ é 

autorizado a oferecer os cursos Tecnologia em Química dos Produtos Naturais (extinto), 

Licenciatura em Física e Licenciatura em Química nesse mesmo espaço. Em 2001 tem-se a 

criação dos cursos de nível médio, na Unidade Maracanã (atual campus Rio de Janeiro), 

Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Laboratório de Farmácia (atual Técnico em 

Farmácia). Na Unidade Nilópolis (hoje campus Nilópolis) inicia-se o Técnico em 

Metrologia (IFRJ, 2009).  

Em 2003, as políticas do governo federal refletiam uma nova conjuntura ideológica 

marcada pela composição do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Caracterizado como 

um governo democrático-popular, suas medidas seguiam na contramão das políticas 

neoliberais do período anterior e retomavam o investimento do Estado nas instituições de 

ensino federais (TAVARES, 2012). Assim, inicia-se um novo diálogo com essa rede de 

ensino com o foco na responsabilidade social. Dessa maneira, o fator econômico, que antes 

guiava a trajetória dessa educação profissional e tecnológica deixa de ser o foco. As 

instituições federais, que marcam essa presença do Estado nas políticas de educação 

profissional, estariam voltadas a partir daí, para a busca do desenvolvimento local e 

regional de onde fossem instaladas (MEC/SEB, 2010). 

Nesse contexto de mudanças, em 2004, com a substituição do Decreto nº 2.208/97 

(BRASIL, 1997) pelo Decreto nº 5.154/04 (BRASIL 2004), novas medidas para a 

organização da educação profissional técnica e tecnológica são publicadas, trazendo com 

isso, mudanças na organização curricular e pedagógica desses cursos. Mas é em 2005, com 

publicação da Lei nº 11.195 (BRASIL, 2005), que se tem o marco no histórico de 

mudanças da Rede Federal, que retoma o seu projeto de expansão. No parágrafo citado de 

seu artigo 3º a lei afirma que: 

§ 5° A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação 

de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, 

preferencialmente, em parceria com Estados, Municípios, Distrito 

Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais que serão 

responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de 

ensino. (BRASIL, 2005, grifo nosso). 

 

O governo federal inicia a partir daí o Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, dividida em Fase I e Fase II. Com isso, a rede federal 

de educação tecnológica (Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas 

Agrotécnicas Federais, Escola Técnica Federal de Palmas/TO e Escolas Técnicas 
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Vinculadas às Universidades Federais) é autorizada a criar e implantar novos cursos em 

todos os níveis da educação profissional e tecnológica (MEC/SEB, 2010).  

Outra mudança importante na organização da educação profissional, respaldada pelo 

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004), ocorrida em 2005, foi a volta 

da oferta dos cursos técnicos oferecidos de forma integrada ao Ensino Médio no CEFETQ.  

Com a publicação dos Decretos nº 5.224 e nº 5.225, em 1 de outubro de 2004 

(BRASIL, 2004) os CEFETs são definidos como Instituições Federais de Ensino Superior 

Pluricurriculares, “especializados na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica.” 

(BRASIL, 2004). Dessa forma, esses Centros Federais são autorizados a oferecer cursos de 

graduação pautados na tríade ensino-pesquisa-extensão (IFRJ, 2009).  

A partir disso, mantêm-se os cinco cursos existentes e são criados em 2005, na 

Unidade Nilópolis do CEFETQ os cursos de Tecnologia em Gestão da Produção e 

Metrologia (atual Tecnologia em Gestão da Produção Industrial) e em 2006 o curso de 

Licenciatura em Matemática e o Bacharelado em Farmácia (IFRJ, 2009).  

Segundo informações apresentadas no PDI do IFRJ: 2014-2018 (IFRJ, 2015), nesse 

momento de crescimento da instituição, projetos de pesquisa que já eram desenvolvidos de 

maneira extraoficial, passam a ser formalizados e cadastrados na instituição e no CNPq, o 

que contribui para a formação de novos grupos de pesquisa e para a captação de fomento 

externo. 

Nesse tempo, em 2004 tem-se a criação do primeiro curso de pós-graduação lato 

sensu, na Unidade Maracanã, a Especialização em Segurança Alimentar e Qualidade 

Nutricional (atual Curso de Gestão da Segurança de Alimentos e Qualidade Nutricional). O 

segundo curso de pós-graduação lato sensu, a Especialização em Ensino de Ciências foi 

criado em 2005, nessa mesma Unidade. 

Em 2006, com a publicação do Decreto 5.840, de 13 de julho 9 (BRASIL, 2006), o 

CEFETQ ingressa no Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)
33

, com a criação do curso 

Técnico de Instalação e Manutenção de Computadores, na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos.  
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 De acordo com informações disponíveis no Portal do MEC, o PROEJA foi criado a partir do Decreto nº 

5.478, de 24 de junho (substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006) tendo em vista a urgência 

de ações para ampliação das vagas no sistema público de cursos profissionalizantes de Nível Médio para 

jovens e adultos (MEC, 2016).  
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Ainda nesse ano, com o Decreto nº. 5773 de 9 de maio, o CEFETQ que já dispunha 

de cursos de Ensino Médio integrados ao Técnico, de Ensino Técnico para egressos do 

Ensino Médio, graduação e pós-graduação lato sensu e desenvolvia ações de pesquisa e 

extensão, assim como os outros CEFETs, foi compreendido como instituição de Educação 

Profissional e de Educação Superior, com oferta de cursos em todos os níveis. 

Uma nova fase de expansão do CEFETEQ ocorreu entre os anos de 2005 a 2008. De 

acordo com o PDI do IFRJ: 2014-2018 (IFRJ, 2015), havia a perspectiva de novas 

Unidades como:  

Núcleo Avançado de Arraial do Cabo (2005) com a oferta do curso 

Técnico de Logística Ambiental; Núcleo Avançado de Duque de Caxias 

(2006) com a oferta do curso Técnico de Operação de Processos 

Industriais em Polímeros; Unidade Paracambi (2007) com a oferta dos 

cursos Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Gases e Combustíveis; 

Unidade São Gonçalo (2008) com a oferta do curso Técnico em 

Segurança do Trabalho; e, Unidade Volta Redonda (2008) com a oferta 

dos cursos Técnico em Metrologia, Técnico em Automação Industrial, 

Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Física. (IFRJ, 2015, p.21) 

 

Um marco na história da instituição ocorre em 29 de dezembro de 2008, por meio da 

Lei nº 11.892, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Nesse 

momento, o então CEFETQ, ganha uma nova identidade e passa a ser denominado 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).  

O IFRJ, assim como os outros Institutos Federais (IFs), é criado primando as 

seguintes finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura 

física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 

em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o 

desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino 

de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação 

técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de 

ensino; 
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VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 

ambiente. (BRASIL, 2008). 

 

São apontados em sua lei de criação os seguintes objetivos para os IFs ofertarem 

educação profissional técnica de nível médio, priorizando “a forma de cursos integrados, 

para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos na forma de cursos integrados” (BRASIL, 2008); oferecer cursos de formação 

inicial e continuada a trabalhadores em todos os níveis de escolaridade; realizar pesquisas 

em benefício da comunidade do entorno dos campi; desenvolver atividades de extensão 

articuladas ao mundo do trabalho e com ênfase na difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos; fomentar medidas que levem “à geração de trabalho e renda e à emancipação 

do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional” 

(BRASIL, 2008); ministrar cursos de licenciatura com o foco nas áreas de ciências e 

matemática, cursos superiores de tecnologia e bacharelado em engenharia e cursos de pós-

graduação stricto senso e lato senso (BRASIL, 2008). 

Os Institutos Federais, em sua concepção, buscam a integração de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e sócio-históricos e reúnem com isso, o esforço de se refletir sobre 

novas formas de relação entre conhecimento, produção e relações sociais acompanhando o 

desenvolvimento dinâmico das sociedades (PACHECO, 2011). Dessa forma, a instituição 

busca de forma singular na história “o diálogo com as realidades regional e local e em 

sintonia com o global” (PACHECO, 2011, p. 32), e ao mesmo tempo a costura do “tecido 

de uma rede social capaz de gerar, em resposta às demandas de desenvolvimento 

sustentável e inclusivo, arranjos e tecnologias educacionais próprios” (PACHECO, 2011, 

p. 32).  

A Lei 11.892 (BRASIL, 2008) apresenta ainda, em seu anexo II, a relação de Escolas 

Técnicas vinculadas a Universidades Federais que passariam a integrar os Institutos 

Federais. Neste documento temos a referência ao Colégio Agrícola Nilo Peçanha, 

anteriormente vinculado à Universidade Federal Fluminense, que passa a ser definido 

como integrante do IFRJ. Em seu anexo I são indicadas as localidades onde serão 

constituídas as reitorias dos novos Institutos Federais. A sede do IFRJ passa a se localizar 

no município do Rio de Janeiro. Essa nova organização da instituição fomenta ainda mais 
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sua expansão, com a criação de novos campi e aumento do quadro de servidores (IFRJ, 

2009). 

Nesse processo, foram implantados novos cursos, em diferentes níveis de 

escolarização. No ano de 2009, o IFRJ instala campi também nos municípios de Duque de 

Caxias, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda, 

além da unidade de Arraial do Cabo, transformada em campus em 2013. Ainda em 2009 o 

IFRJ inaugura o primeiro campus destinado à área de Ciências e Tecnologia da Saúde no 

âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o de Realengo 

(Zona Oeste do Rio de Janeiro), onde se tem a oferta dos cursos de Bacharelado em 

Farmácia (que provisoriamente iniciou seus trabalhos, em 2007, no campus Nilópolis), 

Bacharelado em Fisioterapia e Bacharelado em Terapia Ocupacional, o primeiro em 

instituição pública no Estado do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, são implantados o 

campus Engenheiro Paulo de Frontin e o campus Mesquita (IFRJ, 2009). 

Em agosto de 2011, o IFRJ participa da III Fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e passa a discutir a implantação 

de seis novos campi: Belford Roxo, Niterói, São João de Meriti, Complexo do Alemão 

(Rio de Janeiro), Cidade de Deus (Rio de Janeiro) e Mesquita (inicialmente constituído 

como Centro de Ciências e posteriormente campus Avançado); e, de dois campi 

avançados: Centro – Praça XI (Rio de Janeiro) e Resende (IFRJ, 2015). 

Em seguida apresentamos as informações referentes aos campi já implantados e 

sobre os que ainda estão em processo de implantação.  

 

Tabela 1: Relação de campi em funcionamento e cursos oferecidos
34

. 

CAMPI CURSOS OFERECIDOS 

Campus Arraial do Cabo  

Rua José Pinto de Macedo, 

s/nº Prainha - Arraial do Cabo. 

Cursos Técnicos Integrados ao Médio:  

 - Informática. 

- Manutenção e Suporte em Informática (Educação de Jovens e 

Adultos). 

Curso Concomitante ao Ensino Médio:  

- Meio Ambiente. 

Campus Duque de Caxias  

Av. República do Paraguai, 

120 Sarapuí - Duque de 

Caxias. 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio: 

- Manutenção e Suporte em Informática - Integrado  

- Técnico em Química  

- Técnico em Petróleo e Gás;  

- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (Educação de 

                                                             
34

 Os dados presentes nesta tabela foram retirados do Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI: IFRJ– 

2014-2018 (IFRJ, 2015) e do portal do IFRJ. A nomenclatura/classificação utilizada para se referir a cada 

curso também segue exatamente a apresentada no PDI (IFRJ, 2015) e no portal do IFRJ. 
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CAMPI CURSOS OFERECIDOS 

Jovens e Adultos). 

Cursos Concomitantes/Subsequentes ao Ensino Médio:  

 -Técnico em Petróleo e Gás; 

- Polímeros; 

- Segurança do Trabalho. Técnico em Plásticos - Concomitante 

- Técnico em Segurança do Trabalho 

Curso Superior de Graduação:  

 - Licenciatura em Química.  

Campus Engenheiro Paulo 

de Frontin  
Av. Maria Luiza, s/nº, Sacra 

Família do Tinguá – Eng. 

Paulo de Frontin. 

  

Curso Técnico Concomitante ao Ensino Médio:  

- Curso Técnico em Informática para Internet 

Cursos PRONATEC
35

: 

- Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC)
36

 em Montador e 

Reparador de Computadores; 

- Curso FIC em Operador de Computador; 

- Curso FIC em Recepcionista em Meios de Hospedagem; 

- Curso FIC em Auxiliar Administrativo 

Curso Superior: 

- Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

Campus Mesquita 

Rua Paulo, 2, Mesquita - Rio 

de Janeiro.  

Curso de Formação Inicial e Continuada de Professores em 

Ciências Naturais 

Curso de Pós-Graduação:  

- Curso de Especialização Lato Sensu em Educação e Divulgação 

Científica 

Campus Nilópolis  

Rua Lúcio Tavares no 1.045, 

Centro, Nilópolis. 

                     

 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio: 

- Técnico em Química; 

- Técnico em Controle Ambiental;  

- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (Educação de 

Jovens e Adultos). 

Cursos de Graduação:  

- Bacharelado em Produção Cultural; 

- Bacharelado em Química;  

- Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial; 

- Licenciatura em Química;  

- Licenciatura em Física;  

- Licenciatura em Matemática. 

Cursos de Pós-Graduação:  

- stricto sensu - Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências;  

- stricto sensu - Mestrado Profissional em Ensino de Ciências.  

- lato sensu - Especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e 

Educação;  

                                                             
35

 “Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é um programa do Governo 

Federal que tem como objetivo oferecer cursos de educação profissional a estudantes, trabalhadores diversos, 

pessoas com deficiência e beneficiários dos programas federais de transferência de renda. O programa é parte 

de uma estratégia de desenvolvimento, em escala nacional, que busca integrar a qualificação profissional de 

trabalhadores com a elevação da sua escolaridade, constituindo-se em um instrumento de fomento ao 

desenvolvimento profissional, de inclusão e de promoção do exercício da cidadania.” (IFRJ, 2016). 
36

 “A Formação Inicial e Continuada (FIC) é um processo de ensino e aprendizagem voltado à formação de 

jovens e adultos para a sua inserção ou reinserção no mundo do trabalho e para a elevação de escolaridade, 

por meio da oferta de cursos de capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, 

concomitante ao estímulo à consciência social, política, cultural e ambiental.” (IFRJ, 2016). 
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CAMPI CURSOS OFERECIDOS 

- lato sensu - Especialização em Educação de Jovens e Adultos; 

- lato sensu - Especialização em Gestão Ambiental.  

Campus Nilo Peçanha - 

Pinheiral  

Rua José Breves, 550 Centro – 

Pinheiral.  

 Cursos Técnicos Integrados ao Médio:  

- Técnico em Agroindústria; 

- Técnico em Agroindústria (Educação de Jovens e Adultos);  

- Técnico em Agropecuária;  

- Técnico em Informática; 

- Técnico em Meio Ambiente.  

Curso Concomitante ao Ensino Médio:  

- Técnico em Administração;  

- Técnico em Informática;  

- Meio Ambiente.   

Curso Técnico a distância:  

- Técnico em Serviços Públicos;  

- Técnico em Lazer;  

- Técnico em Secretaria Escolar.   

Campus Paracambi  

Rua Sebastião Lacerda, s/nº, 

Centro – Paracambi. 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio:  

- Técnico em Eletrotécnica;  

- Técnico em Mecânica. 

Curso de Graduação: 

- Licenciatura em Matemática.    

Campus Resende 

Curso Técnico Concomitante ao Ensino Médio:     

- Técnico em Guia de Turismo;  

- Técnico em Segurança do Trabalho  

Cursos profissionalizantes de nível fundamental:  

- Curso FIC QSMS (Qualidade, saúde, meio ambiente e segurança 

no trabalho); 

- Curso FIC Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos; 

- Curso FIC Condutor Cultural Local. 

Campus Rio de Janeiro 

(Maracanã) Rua Senador 

Furtado, 121/125, Maracanã, 

Rio de Janeiro. 

                     

           

 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio:  

- Curso Técnico em Alimentos;  

- Curso Técnico em Biotecnologia;  

- Curso Técnico em Farmácia;  

- Curso Técnico em Meio Ambiente;  

- Curso Técnico em Química;  

- Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

(Educação de Jovens e Adultos). 

 

Curso Técnico Concomitante ao Ensino Médio: - Curso Técnico 

em Química. 

Cursos de Graduação:  

- Graduação em Ciências Biológicas com habilitação em 

Biotecnologia; 

- Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos;  

- Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.   

Cursos de Pós-Graduação:  

- lato sensu - Especialização em Ensino de Ciências – Ênfase em 

Biologia e Química;  

- lato sensu - Especialização em Segurança Alimentar e Qualidade 

Nutricional;  

- stricto sensu - Mestrado em Ciências dos Alimentos (Convênio 
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CAMPI CURSOS OFERECIDOS 

UFRJ); 

- stricto sensu - Mestrado e Doutorado em Bioquímica e Biologia 

Molecular (Programa Multicêntrico de Pós-Graduação). 

Campus São Gonçalo  

Rua Oliveira Botelho, s/nº, 

Neves - São Gonçalo. 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio:  

- Técnico em Química.  

Curso Técnico Concomitantes ao Ensino Médio:  

- Técnico em Segurança do Trabalho. 

Pós Graduação Lato Sensu:  

- Especialização em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e 

AfroBrasileira. 

Campus Volta Redonda    

Rua Antônio Barreiros, 212 

Aterrado - Volta Redonda. 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio:  

- Técnico em Automação Industrial.  

Cursos Técnicos Concomitante ao Ensino Médio:  

- Técnico em Metrologia;  

- Técnico em Eletrotécnica.  

Cursos Superiores de Graduação:  

- Licenciatura em Matemática;  

- Licenciatura em Física.   

Pós Graduação lato sensu:  

- Especialização em Ensino de Ciências e Matemática.  

 

 

Tabela 2: Relação dos campi em implantação e cursos oferecidos (IFRJ, 2016) 

CAMPI Possível oferta de cursos ou cursos oferecidos 

Campus Belford Roxo  

Futura sede: Av. Joaquim 

Costa Lima, nº 32 - São 

Bernardo 

Sede provisória: Av. Joaquim 

Costa Lima, s/n - CIEP 

Constantino Reis - São 

Bernardo 

Destinado à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores, Educação Profissional Técnica em Nível Médio e 

Educação Superior, com possibilidade de ênfase em áreas 

relacionadas à indústria criativa - sobretudo no segmento 

produtivo da moda, vestuarista, calçadista, de acessórios, 

moveleiro, urbanístico - e à infraestrutura urbana - ênfase em 

mobilidade e urbanismo metropolitano; bem como, formação de 

professores/as, potencialmente para a área de artes. 

Campus Complexo do 

Alemão 

Sem sede definida. 

Campus destinado à oferta de cursos de Formação Inicial e 

Continuada de Trabalhadores, Educação Profissional Técnica em 

Nível Médio e Educação Superior, em áreas relevantes para o 

desenvolvimento local e nacional. 

Campus Avançado Centro- 

Praça XV 

Sem sede definida. Planejado 

para ocupar integralmente a 

edificação onde está instalado 

o Centro de Artes Calouste 

Gulbenkian. 

Destinado à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores e Educação Profissional Técnica em Nível Médio 

no Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design (artes 

circenses, artes dramáticas, artes visuais, artesanato, conservação 

e restauro, dança, design, multimeios, música, museologia, 

fonografia, fotografia, áudio e vídeo, rádio e televisão e afins) 

Campus Cidade de Deus – 

Curicica – Jacarepaguá 

Sem sede definida. 

Aguardando doação da 

municipalidade 

Destinado à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores, Educação Profissional Técnica em Nível Médio e 

Educação Superior, em áreas relevantes para o desenvolvimento 

local e nacional.  
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CAMPI Possível oferta de cursos ou cursos oferecidos 

Campus Niterói 

Estrada Washington Luiz nº 

1596, Área 11-A- Sapê, 

Pendotiba, Niterói. 

Cursos FIC que serão iniciados no 2º semestre do ano letivo de 

2016: 

- Assistente de administração em organização e métodos; 

- Operador de Computador; 

- Desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis de 

sistema operacional android - nível básico; 

- Inglês Básico para atendimento no setor de serviços; 

- Espanhol Básico para negócios. 

Campus São João de Meriti 

Futura sede: Av. Estácio de Sá 

- Parque Novo Rio - Venda 

Velha 

Sede provisória: Rua Torres 

Homem, s/n - Jardim Éden 

(anexo ao CIEP 132 - João 

Bosco) 

Destinado à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores, Educação Profissional Técnica em Nível Médio e 

Educação Superior. 

 

Como destacamos no início deste capítulo, o IFRJ assume na diretriz estratégica para 

implantação dos seus campi e abertura de seus cursos, a concepção presente desde a 

Fundação, em 1909, das Escolas de Aprendizes e Artífices e apresenta como diretriz 

estratégica da instituição: 

Utilizar a oferta de cursos em diversos níveis (técnico, graduação, pós-

graduação, EJA, FIC, EAD) e a pesquisa e extensão para atender a 

grande demanda de políticas inclusivas e capacitação de camadas 

sociais desfavorecidas em alguns municípios permite a ascensão 

social, permitindo uma imagem positiva do IFRJ e do Governo Federal 

em relação as suas próprias ações. (IFRJ, 2015, grifo nosso). 

 

 As necessidades e as demandas locais para a inclusão das camadas sociais 

desfavorecidas são avaliadas, entre outras questões, no momento de aprovação da abertura 

de seus cursos. 

Percebemos também que a filosofia assumida pelo IFRJ nos documentos oficiais que 

apresentam seus projetos de expansão (PDI 2009- 2013 e o PDI 2014-2018), é a mesma 

observada na constituição dos Institutos Federais no início do período republicano, a 

preocupação em formar em consonância com as demandas da sociedade. Como vemos na 

apresentação da “Visão do IFRJ”: “Ser uma instituição de referência em educação 

profissional, científica e tecnológica, integrando ensino, pesquisa, extensão e inovação, em 

consonância com as demandas da sociedade e com excelência da gestão.” (IFRJ, 2015, 

p. 42, grifo nosso). 

Contudo, mesmo com foco nas “demandas” locais, o IFRJ, na redação dos textos 

oficiais, como o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que apresentam a 
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organização geral do Instituto defende uma formação humana e cidadã, que precede à 

qualificação profissional.  

No capítulo seguinte apresentamos a etapa a documental desta pesquisa, em que 

buscamos conceitos sobre a atividade do professor no IFRJ, a maneira como ela é 

antecipada nos documentos que organizam a atividade do professor de LE no IFRJ. Dessa 

forma, mostraremos que a concepção de ensino presente nos documentos que apresentam o 

panorama da organização da instituição, não dialoga com a forma de organização de um 

curso técnico integrado da instituição.  

No capítulo 5 também virá à tona, na fala das professoras participantes do GD, esse 

embate entre a concepção de ensino do Instituto e a que organiza um curso técnico 

integrado. Foi possível constatar, de acordo com as falas das professoras de LE sobre o seu 

trabalho, que na situação de trabalho das docentes, ainda há a separação entre as disciplinas 

das chamadas “Áreas Técnicas”, que têm mais prestígio e espaço nos cursos e as 

disciplinas dos “Núcleos Básicos”.  
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3. O IFRJ EM DOCUMENTOS: OS PRESCRITOS DO TRABALHO DO 

PROFESSOR NA INSTITUIÇÃO  

 

De acordo com a perspectiva teórica apresentada no capítulo 1, entendemos que é 

possível se aproximar de uma atividade de trabalho, a partir do acesso aos seus prescritos. 

Como já explicitamos, eles vão além das prescrições strictu senso para a realização de uma 

tarefa específica, fazem parte de um conjunto de escritos que participam da definição da 

atividade (SANT’ANNA; SOUZA-E-SILVA, 2007). Dessa forma, optamos por iniciar esta 

pesquisa sobre o trabalho do professor de LE no IFRJ pelo acesso aos documentos que 

definem a organização da instituição em que esses profissionais atuam, contextualizam e 

apresentam conceitos sobre essa atividade, e com isso, antecipam muitos de seus aspectos. 

Ainda que a pesquisadora atue como docente de LE na instituição e já tenha tido acesso a 

maior parte desses documentos, entendemos, com base em Durrive, Schwartz e Duc (2010, 

p. 138) que no contexto de “reconhecimento” da atividade é necessário: "apropriar-se do 

conceito para compreender sua própria situação e sua própria experiência". 

Com esse entendimento, realizamos como primeira etapa desta pesquisa um 

levantamento dos documentos que constroem a identidade do Instituto e de seus cursos e 

dos dispositivos legais a partir dos quais eles foram produzidos. Levando em conta 

diferentes olhares que poderiam ser lançados sobre esses documentos, nosso caminho de 

entrada se constituiu a partir da busca por conceitos que antecipam o trabalho do professor 

de LE. Dessa forma, nos aproximamos desses documentos com o foco nos processos de 

referências ao trabalho do professor. 

A segunda etapa da investigação, apresentada no capítulo 4, foi promover um grupo 

de discussão (GD), evento enunciativo, organizado com bases nos estudos da Ergologia 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010) e da técnica do grupo focal em Ciências Humanas e 

Sociais (GATTI, 2012). Nesse espaço coletivo de discussão e produção de sentidos sobre o 

trabalho docente de LE no IFRJ, o trabalhador (o professor de LE) está no centro da 



81 
 

 

produção de saberes sobre seu trabalho. Organizamos um roteiro
37

, construído a partir do 

nosso foco de investigação, o trabalho do professor de LE no contexto dos cursos técnicos 

integrados do IFRJ, para guiar e estimular o diálogo entre as professoras participantes
38

 do 

GD. 

A partir do levantamento documental realizado na primeira etapa desta 

investigação, tivemos acesso a textos que pertencem a gêneros variados, que vão desde 

leis, decretos e diretrizes, produzidos por instâncias governamentais até uma matriz 

curricular de um curso técnico integrado ao Ensino Médio, produzido pelo IFRJ. 

Constatamos que esses documentos dialogam ao responderem o estabelecido pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei nº 9.394/96 (LDB/96), documento legal que 

estabelece os princípios e os rumos da educação no país, e define com isso, a 

sistematização da educação e normatização da sua gestão (SAVIANI, 1997)
39

. 

Ao disciplinar a educação que se desenvolve em instituições de ensino, a LDB/96 

(BRASIL, 1996) trata no Título IV da “Organização da Educação Nacional” e define o 

papel de cada esfera na organização do ensino. Nesse contexto, o artigo 8º estabelece que: 

“§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em 

relação às demais instâncias educacionais.” (BRASIL, 1996). Os estabelecimentos de 

ensino, a partir do exposto no artigo 12, passam a ter a incumbência de: “I - elaborar e 

executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 

financeiros” (BRASIL,1996). A partir da atribuição dos deveres de cada uma dessas 

instâncias, são produzidos os documentos organizadores do IFRJ e seus cursos, que 

apresentamos neste capítulo. 

Na primeira seção tratamos das questões referentes à formação profissional 

integrada ao Ensino Médio na LDB/96 (BRASIL, 1996), abordamos a finalidades que essa 

lei define para esse nível de ensino e sua relação com a produção dos documentos que 

apresentamos nas seções seguintes. Também explicamos o papel do Decreto nº 5.773/06 

(BRASIL, 2006) no contexto do sistema de ensino federal, em que se insere o IFRJ, 

instituição foco desta pesquisa. Esse decreto define a norma que orienta a supervisão e 

                                                             
37

 O roteiro do GD é composto de fragmentos presentes em diferentes documentos oficias do IFRJ e em 

documentos legais que tratam do ensino de LE e do trabalho do professor no contexto dos cursos integrados 

ao Ensino Médio. No capítulo 4, seção 4.2, temos a apresentação detalhada do roteiro e justificativas para a 

escolha dos fragmentos que fazem da sua organização.  
38

 As participantes do GD serão apresentadas no capítulo 4, seção 4.1.  
39

 As reflexões sobre a LDB/96 são apresentadas na seção 3.3 deste capítulo. 
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avaliação das instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais.  

Na segunda seção apresentamos a visão geral da organização do IFRJ. Trazemos 

informações sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRJ (IFRJ, 2015) e 

o seu papel na construção da identidade do Instituto. Expomos também explicações sobre o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFRJ (IFRJ, 2015a), documento que compõe o 

PDI das Instituições de Ensino Superior (IES) e explicita as suas diretrizes pedagógicas. 

Dessa forma, o PPI do IFRJ (IFRJ, 2015a) foi produzido no mesmo contexto de produção 

do PDI da instituição, marcado pela avaliação das IES feita pelo MEC, com base em 

instrumentos avaliativos padronizados.  

Ainda na segunda seção, trazemos para a discussão o Regimento Geral do IFRJ 

(IFRJ, 2011) documento que apresenta o que o IFRJ, como voz de autoridade, estabelece 

para cada uma de suas instâncias. Essa definição aponta para o contexto no qual o docente 

de LE, foco de nossa pesquisa, irá desenvolver a sua atividade além de trazer algumas das 

suas atribuições.  

Foi necessário um critério para definir o curso que seria o modelo para expormos a 

trajetória dos documentos que definem a organização do IFRJ, contextualizam e 

apresentam conceitos que antecipam o trabalho do professor de LE no IFRJ. Dessa forma, 

optamos ter como referência a organização do único curso técnico integrado ao Ensino 

Médio do campus Volta Redonda, onde a pesquisadora também atua como docente de LE, 

pois esta pesquisa nasceu de uma demanda criada pela professora nesse espaço de trabalho. 

Assim, na terceira seção deste capítulo, nosso foco recai na forma de organização Curso 

Técnico em Automação Industrial Integrado do campus Volta Redonda, e na apresentação 

da sua matriz curricular e o seu fluxograma. Não apresentamos o Projeto Pedagógico do 

curso, pois ele ainda não foi produzido
40

.  

O esquema exposto a seguir apresenta a configuração das relações entre os 

documentos legais que abordamos neste capítulo, os produzidos pela esfera federal e pelo 

IFRJ. Trataremos com mais detalhes da relação que há entre esses dispositivos nas seções 

seguintes. 

                                                             
40

 Ao buscar os documentos que definem a organização do Curso Técnico em Automação Industrial 

Integrado do campus Volta Redonda percebemos a ausência do Projeto Pedagógico do curso. Essa 

constatação foi confirmada em consulta, realizada via e-mail institucional, ao coordenador do curso que nos 

informou que esse documento ainda está em fase de elaboração. Cabe dizer, que em conversa com a direção 

de ensino no dia 8 de junho de 2017, obtivemos a informação de que já há um grupo de professores 
trabalhando no pré-projeto desse Projeto Pedagógico do campus e, em seguida, iniciará o debate para a 

elaboração da forma final do Projeto Pedagógico do curso de Automação. Esses professores foram 

designados oficialmente para realizar esse trabalho, por portaria expedida pelo diretor geral do campus,  
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Figura 1: Esquema dos documentos oficiais
41

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 A LDB DE 1996  

 

Cientes de que a LDB/96 (BRASIL, 1996) materializa o resultado das disputas 

sobre a forma de organização da educação do país ao longo da história, optamos por fazer 

o recorte temporal partindo dessa lei para iniciar a entrada nos documentos que apresentam 

uma visão geral do IFRJ. Essa escolha se justifica pelo que já apresentamos no início desse 

capítulo, a LDB/96 (BRASIL, 1996) é a voz de autoridade com a qual os documentos que 

apresentamos neste capítulo, desde os que tratam da apresentação geral da instituição até 

os que materializam a organização dos seus cursos, devem dialogar ao seguirem a lei geral 

de educação do país. 

                                                             
41

 Conforme já destacamos, ainda não há Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Automação Industrial 

Integrado do campus Volta Redonda, por isso ele não será apresentado nas seções seguintes. Contudo, 

optamos por mantê-lo no esquema para mostrar o seu papel na trajetória dos documentos que contextualizam 

o trabalho do professor de LE no IFRJ.   

 LDB - Lei nº 9.394/96 

REGIMENTO 

GERAL DO IFRJ 

Projeto Pedagógico de 

Curso  

Matriz curricular do 

curso integrado ao EM  

Fluxograma 

Decreto nº 5.773/ 06 

(revoga o decreto nº 

3.860/01)             

PDI DO IFRJ 

PPI do IFRJ 
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Com a promulgação da LDB/96 (BRASIL, 1996) a “legislação educacional 

reconhece a integração completa do ensino profissional ao sistema regular de ensino, 

estabelecendo-se a plena equivalência entre os cursos profissionalizantes e os 

propedêuticos, para fins de prosseguimento nos estudos.” (KUENZER, 2002, p. 29).  

Ao analisar a forma de organização definida pela LDB, para legislar sobre a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nível de ensino foco desta pesquisa, vemos 

que o artigo 35, do capítulo II, da seção IV, apresenta uma referência à educação para o 

trabalho, integrada à formação cidadã e estabeleceu com isso, a superação da dualidade 

definida socialmente entre a educação em geral e aquela dirigida para a formação 

profissional:  

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. (BRASIL, 1996, grifo nosso)  

 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio passa a ser tratada de forma 

específica nos quatro artigos que compõem a seção IV-A, do Capítulo II – Educação 

Básica, em 2008, com a publicação da Lei nº 11.741/08 (BRASIL, 2008), que altera 

dispositivos da LDB/96 (BRASIL, 1996) para redimensionar, institucionalizar e integrar as 

ações da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos 

e da Educação Profissional e Tecnológica. 

Assim, mesmo a partir de 2008, com a inclusão da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio nas preocupações da LDB/96 (BRASIL, 1996), fica estabelecido que:  

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino 

médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. 

Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, 

a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 

estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 

especializadas em educação profissional. (BRASIL, 1996) 
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Com isso, podemos dizer que de acordo com a LDB/96 (BRASIL, 1996), a 

preparação para o exercício de uma profissão técnica deve ocorrer “sem prejuízo” do que 

se define para a formação no Ensino Médio, ou seja, não deve ser o único foco dessa 

formação, não pode ocorrer em detrimento da formação geral do estudante.  

No entanto, vemos que essa mudança nas finalidades do Ensino Médio, que prepara 

ao mesmo tempo para inserção no mundo do trabalho e para o exercício da cidadania, 

exige condições que não encontramos no sistema de ensino brasileiro. Foi possível 

perceber essa questão em alguns momentos do GD, quando as professoras destacam que há 

uma preocupação muito grande em preparar o aluno do Ensino Médio integrado à 

formação técnica para ingressar no mercado de trabalho, em detrimento da preocupação 

em oferecer a oportunidade para sua formação geral, para que ele possa ter oportunidades 

de avançar nos estudos e ingressar em uma universidade
42

. 

Outro exemplo que podemos citar da falta de condições que o sistema de ensino 

brasileiro oferece para que ocorra de fato a formação geral e cidadã do educando é a 

concepção de ensino que se materializa na organização dada ao currículo a partir da nova 

redação dada à LDB, com a publicação da Lei nº 13.415/17 (BRASIL, 2017)
43

. O itinerário 

formativo do aluno, ao contrário do que dizem as propagandas que divulgam essa nova 

organização dada à formação no Ensino Médio, não será definido pelo estudante, mas sim, 

com palavras da própria lei, de acordo com a “relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino”, ou seja, é o sistema de ensino que vai definir o 

itinerário formativo que será oferecido em suas unidades:  

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 

organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 

conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 

sistemas de ensino, a saber: 

I - linguagens e suas tecnologias;      

II - matemática e suas tecnologias;        

III - ciências da natureza e suas tecnologias;         

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. (BRASIL, 1996, grifo nosso)                
 

                                                             
42

 Aprofundamos essa discussão na análise das falas produzidas no GD, apresentadas no capítulo 5.  
43

 Esta lei é o resultado da conversão da Medida Provisória nº 746/16 (BRASIL, 2016), ela altera a LDB/96 

(BRASIL, 1996) e a Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007), que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, 

de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 



86 
 

 

Quando focamos no contexto de ensino do IFRJ, vemos que, diferente do que foi 

expresso pelas professoras na interação do GD, os documentos oficiais que organizam e 

definem a identidade da instituição demonstram que ela nasce com a perspectiva de 

superação da formação profissional estreita e inclusão dos cidadãos marginalizados na 

sociedade. Assim, o IFRJ apresenta-se com a missão de: “Promover uma formação 

humana, ética e profissional, por meio de uma educação inclusiva e de qualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento regional e do país, em consonância com as mudanças 

do mundo do trabalho” (IFRJ, 2009, p. 3, grifo nosso). 

Para avançarmos na trajetória de produção dos documentos prescritivos, nos quais 

nos debruçamos na primeira etapa desta pesquisa, é preciso recorrer mais uma vez ao 

estabelecido na LDB/96 (BRASIL, 1996), que em seu título IV diz que: “Art. 9º A União 

incumbir-se-á de: [...] IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do 

seu sistema de ensino” (BRASIL, 1996, grifo nosso).  Nesse contexto, a partir da leitura do 

Decreto nº 6.320/07 (BRASIL, 2007), que aprova a estrutura regimental e o quadro 

demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do MEC, e dá outras 

providências, é possível constatar que fica a cargo desse Ministério realizar essa avaliação: 

“Art. 1º. O Ministério da Educação, órgão da administração federal direta, tem como área 

de competência os seguintes assuntos: [...] IV - avaliação, informação e pesquisa 

educacional” (BRASIL, 2007, grifo nosso).  

Nesse contexto, o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2006), revoga 

o Decreto nº 3.860/01 (BRASIL, 2001), dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino (BRASIL, 2006). Neste dispositivo 

legal, fica estabelecido que: 

 Art. 3º As competências para as funções de regulação, supervisão e 

avaliação serão exercidas pelo Ministério da Educação, pelo Conselho 

Nacional de Educação - CNE, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, na forma deste 

Decreto. (BRASIL, 2006). 

 

 O Decreto nº 5.773/06 (BRASIL, 2006) também define a obrigatoriedade da 

produção dos documentos necessários para dar início ao processo de credenciamento 

dessas instituições de ensino superior, incluindo o IFRJ, foco desta pesquisa: 
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Art. 15.  O pedido de credenciamento deverá ser instruído com os 

seguintes documentos: 

[...] 

II - da instituição de educação superior: 

 a) comprovante de recolhimento da taxa de avaliação in loco, prevista na 

Lei n
o
 10.870, de 19 de maio de 2004; 

b) plano de desenvolvimento institucional; 

c) regimento ou estatuto; e 

d) identificação dos integrantes do corpo dirigente, destacando a 

experiência acadêmica e administrativa de cada um. (BRASIL, 2006, p. 

6, grifo nosso) 

 

Assim, constatamos que a produção de textos normativos como Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRJ, o Regimento Geral, entre outros 

documentos oficiais que prescrevem o trabalho do professor, no âmbito do IFRJ, é uma 

resposta do Instituto a exigências legais legitimadas na LDB/96 (BRASIL, 1996). Na 

próxima seção apresentamos cada um desses documentos, assim como seu papel no 

contexto da instituição.  

 

 

3.2 VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO DO IFRJ 

 

Nesta seção apresentamos os documentos que trazem uma visão geral da 

organização do IFRJ. Na subseção 3.2.1 tratamos da forma como a instituição materializou 

em seu PDI as questões estabelecidas pelo Decreto nº 5.773/06 (BRASIL, 2006). Na 

subseção 3.2.2 apresentamos o PPI, documento que é definido no já citado Decreto nº 

5.773/06 (BRASIL, 2006), como elemento obrigatório do PDI. Na subseção 3.2.3 trazemos 

explicações sobre o Regimento Geral do IFRJ, documento que tem o papel de reger o 

funcionamento dos órgãos do Instituto.  

 

3.2.1 O PDI: a identidade da instituição 

Antes de iniciarmos a apresentação do PDI do IFRJ, faz-se necessária uma 

justificativa sobre a importância de refletirmos sobre esse documento, mesmo que não seja 

elaborado com o objetivo de tratar de questões relacionadas ao Ensino Médio e Técnico, 

mas sim focado na avaliação da instituição, que busca o reconhecimento/credenciamento 

para a oferta de ensino superior
44

. Dessa forma, o PDI faz parte da rede de discursos 

                                                             
44

 Giorgi (2012), em pesquisa desenvolvida sobre o PDI do CEFET-RJ, destaca que esse documento passa a 

vigorar em julho de 2001, por meio do Decreto nº 3.860 (BRASIL, 2001), que em 2006 é revogado pelo já 
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produzidos sobre e no IFRJ que, entre outras coisas, constroem a identidade da instituição 

ao “delinear as políticas, princípios e diretrizes para o desenvolvimento sistêmico do 

IFRJ”, com palavras do Reitor Paulo Roberto de Assis Passos ao apresentar o PDI- IFRJ 

2014-2018 (anexo C).  

Dessa forma, nossa entrada nesse documento justifica-se por nossa busca para 

identificar processos de referência ao professor, que contextualizam o trabalho do docente 

de LE em documentos que prescrevem sua atividade. Com isso, é fundamental esse retorno 

à constituição do espaço destinado ao ensino na instituição, no documento em que são 

expostos seus planos de desenvolvimento e de expansão. 

Considerando as contribuições dos estudos de Bakhtin e seu Círculo (BAKHTIN, 

2010, 2011; VOLOSHINOV, 2009), entendemos o PDI e os outros documentos dos quais 

nos aproximamos neste capítulo como gêneros de discurso. Em acordo com o proposto 

pelos estudos do Círculo, sabemos que ignorar essa natureza do enunciado, ou seja, a 

questão de circularem na sociedade por meio de gêneros, levaria ao formalismo, a uma 

abstração e desvirtuaria a historicidade da nossa pesquisa
45

.  

Com essa perspectiva, antes de apresentar a organização do PDI do IFRJ e as 

concepções a que tivemos acesso sobre o trabalho do professor de LE na instituição, é 

importante refletirmos sobre as condições de produção desse documento. Ao entendê-lo 

como um gênero, não podemos atribuir sentidos aos discursos nele presentes sem um olhar 

atento para suas condições de produção, pois as unidades constitutivas de todo discurso são 

integralmente linguísticas e históricas. (BAKHTIN, 2011).   

Com isso, podemos afirmar que o PDI do IFRJ, como o de outras IES, conforme já 

destacamos no início deste capítulo, é produzido como resposta a uma séria de exigências 

legais para sua elaboração, que vão sendo construídas ao longo dos anos, cujo recorte 

temporal estabelecido por esta pesquisa foi a publicação da LDB/96 (BRASIL, 1996).  

Neste momento, retomo outro conceito do Círculo Bakhtin (BAKHTIN, 2010, 

2011; VOLOSHINOV, 2009), fundamental para o entendimento de sua teoria, o 

dialogismo
46

, que é o entendimento de que o diálogo, em um sentido mais amplo, ocorre 

nas relações de sentido que se estabelecem entre os enunciados. Assim, “todo enunciado, 

por mais significativo e completo que seja, é apenas um momento na comunicação 

                                                                                                                                                                                         
apresentado decreto nº 5.773 (BRASIL, 2006). Em 2001, os Institutos Federais e os Centros Federais de 

Educação Tecnológica ainda não eram considerados instituições de nível superior. Essa classificação é 

modificada apenas em 2004, pelo Decreto nº 5.225 (BRASIL, 2004). 
45

 Já apresentamos no capítulo 1 nosso entendimento dos gêneros de discurso, com base nos estudos do 

Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2010, 2011; VOLOSHINOV, 2009).  
46

 No capítulo 1, seção 1.1.2 também tratamos do dialogismo.  
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discursiva contínua (a cotidiana, a literária, a do conhecimento, da política).” 

(VOLOSHINOV, 2009, p. 152, tradução nossa.)
47

. 

De acordo com essa perspectiva, o ouvinte, que constrói sentidos sobre um discurso 

adota nesse momento para com esse discurso “uma ativa posição responsiva: concorda ou 

discorda (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc” 

(BAKHTIN, 2011, p. 271).  Assim, pensamos que a compreensão dos enunciados não é 

uma realização individual. O ouvinte não será um elemento passivo na construção dos 

sentidos, já que o espaço discursivo se constrói na relação do “eu” do enunciado com o 

“outro”, a quem ele se dirige e com outros discursos que ele traz para esse espaço de 

interação e/ou que o leitor/ouvinte também pode mobilizar. A enunciação é vista como o 

produto da interação de indivíduos socialmente organizados, e “mesmo o enunciado mais 

primitivo de um homem, realizado por um organismo singular, se organiza fora dele, nas 

condições do meio social.” (VOLOSHINOV, 2009, p. 149, tradução nossa.)
48

.  

Assim, o locutor dialoga não só com seu destinatário, mas também com outros 

discursos trazidos por ele no momento da enunciação. Os enunciados mesmo que venham 

de um único locutor, são monológicos apenas na sua forma aparente, mas por sua estrutura 

semântica e estilísticas são sempre dialógicos (BAKHTIN, 2011).    

Essas ideias são retomadas por Maingueneau (2002, p.54): 

Toda enunciação, mesmo que produzida sem a presença de um 

destinatário, é, de fato, marcada por uma interatividade constitutiva (fala-

se também em dialogismo), é uma troca, explícita ou implícita, com 

outros enunciadores, virtuais ou reais, e supõe sempre a presença de uma 

outra instância de enunciação à qual se dirige o enunciador e com relação 

à qual constrói seu próprio discurso. 

 

Com isso, toda compreensão de um discurso já é o início da resposta a ele mesmo. 

Nesse processo, todo co-enunciador irá, de uma forma ou de outra, converter-se em um 

enunciador. Dessa forma, a “atitude responsiva ativa” do IFRJ frente à produção discursiva 

das leis que normatizam questões referentes às IES é, entre outras, a produção do PDI e 

dos outros documentos oficiais que apresentamos neste capítulo.  

Segenreich (2005) chama a atenção em estudo sobre esse documento, que em um 

primeiro contato ele pode nos passar a ideia de que o MEC propõe liberdade para a IES 

estabelecer sua filosofia de trabalho:  

                                                             
47 Versão em espanhol: “todo enunciado, por más terminado e importante que fuese en sí mismo, es tan sólo 

un momento en la comunicación discursiva continua (cotidiana, literaria, cognoscitiva, política).”. 
48

 Versão em espanhol: “el enunciado más primitivo de un hombre, realizado por un organismo singular, se 

organiza fuera de éste, en las condiciones extraorgánicas del médio social”. 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um 

período de 5 (cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de 

Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à 

missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas 

ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que 

desenvolve e/ou que pretende desenvolver. (BRASIL, 2006) 

 

Porém, as contradições aparecem quando fazemos uma leitura mais atenta das 

instruções para sua elaboração, presentes no artigo 16 do já apresentado Decreto nº 

5.773/06 (BRASIL, 2016), e divulgadas com o acréscimo de mais detalhes, no portal do 

MEC no texto definido como: “Instruções para a elaboração do PDI”, no qual são expostos 

elementos obrigatórios para a produção do documento (SEGENREICH, 2005). 

É possível perceber com isso que o PDI começa a ser exigido no momento histórico 

de valorização de avaliações, relacionada a políticas públicas adotadas no país, que 

defendem que todas as instituições devem ter os mesmos princípios e métodos 

administrativos do mundo empresarial. O PDI acaba deixando de ser uma diretriz para ser 

um instrumento de controle das IES, para que elas possam ser consideradas de nível 

superior (GIORGI, 2012).  

Dessa forma, o documento adquire o estatuto de prescrição do trabalho do professor 

no contexto do IFRJ, pois como já expusemos no início deste capítulo, ainda que ele não se 

refira a modos de executar uma tarefa dirigida ao docente, apresenta modos de pensar a 

atividade docente no espaço da instituição, que faz parte do desenvolvimento da sua 

atividade. 

Nesse contexto, temos o primeiro PDI do IFRJ. De acordo com o estabelecido pelo 

MEC, um documento construído para uma vigência de cinco anos. Por isso, o do IFRJ foi 

construído para ser colocado em prática entre os anos 2009-2013. O segundo PDI do 

Instituto é publicado em 2015, o PDI 2014-2018.  

A partir do nosso objetivo de entrada nos documentos, retomados no início deste 

capítulo, e por conta do PDI 2014-2018 (IFRJ, 2015) ser o de atual vigência, o que no 

interessa do ponto de vista das prescrições para o trabalho docente, faremos uma 

apresentação das partes desse documento.   

Seguindo o roteiro proposto pelo MEC, o PDI 2014-2018 (IFRJ, 2015) é 

apresentado pelo reitor, na seção “Apresentação da Instituição”, como “expressão do que é 

o IFRJ e do seu norte, de suas referências para o seu devir, o vir a ser estabelecido pela e 

para a comunidade, não se tratando de um projeto de Estado, de governo ou de gestão.”  

(IFRJ, 2015, p. i). Diferente da apresentação do PDI anterior, referente aos anos 2009-
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2013, em que o enunciador não se preocupa em definir o documento e seus objetivos, mas 

sim em apresentar a instituição como aquela que com uma perspectiva inclusiva, “tenta 

resgatar o direito ao conhecimento e a formação profissional de cidadãos, principalmente 

daqueles historicamente marginalizados” (IFRJ, 2009, p. 1) 

Ao voltar ao PDI 2014-2018 (IFRJ, 2015) vemos que documento traz a Missão do 

IFRJ: “Promover uma formação humana, ética e profissional, por meio de uma educação 

inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento regional e do país, em 

consonância com as mudanças do mundo do trabalho” (IFRJ, 2015, p. 1). No PDI  anterior, 

como já vimos na missão apresentada neste capítulo, não há menção ao “regional”, há 

apenas a referência a contribuir para o desenvolvimento do país acrescido dos campos em 

que isso ocorreria: educacional, científico, tecnológico ambiental, econômico, social e 

cultural. Assim, fica claro que a instituição, nesse novo contexto de seu desenvolvimento, 

deixa marcado seu foco na contribuição para o “regional”.  

Nas páginas seguintes é apresentada a estrutura da gestão que promoveu a 

elaboração do documento, o nome e o campus de origem de cada participante da Comissão 

de Elaboração, assim como os dados da instituição, seu CNPJ e endereço dos campi, 

inclusive os que ainda estão em implantação. Na sequência há a lista de figuras, de quadros 

e tabelas apresentados no documento. 

Ainda sobre a Comissão de Elaboração do PDI, entendemos, com base na 

perspectiva discursiva, esse grupo de servidores, selecionado para representar seus campi, 

como representantes de uma voz de autoridade, que materializam em seu discurso a 

heterogeneidade das visões presentes em cada campus sobre o que se deseja e/ou se fez no 

e para o IFRJ. Produz, com isso, um discurso autorizado institucionalmente para expor a 

identidade, os princípios do IFRJ. Observamos, no entanto, que não há no PDI marcas de 

uma interação face a face entre esse enunciador e o co-enunciador, o que é característico 

desse gênero. Dessa forma, o documento responde às já citadas instruções para elaboração 

do PDI, e segue o princípio da “clareza e a objetividade do texto, bem como a coerência, 

de forma a expressar a adequação entre todos os seus elementos, e a factibilidade, de forma 

a demonstrar a viabilidade do seu cumprimento integral” (BRASIL, 2006). 

Após essa primeira parte, o PDI traz o sumário, que apresentamos em seguida. 

Trataremos também, ainda nesta seção, dos sentidos produzidos para o trabalho do 

professor a partir da referência feita pelo documento a “ensino”.  
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Figura 2: Sumário PDI IFRJ 2014-2018 (primeira página) 

 

(IFRJ, 2015, p.1) 
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Figura 3: Sumário PDI IFRJ 2014-2018 (segunda página) 

 

(IFRJ, 2015, p.15) 
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Figura 4: Sumário PDI IFRJ 2014-2018 (terceira página) 

 

(IFRJ, 2015, p.16) 

 

Figura 5: Sumário PDI IFRJ 2014-2018 (quarta página) 

 

(IFRJ, 2015, p.17) 
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O sumário do PDI deixa explícito que o documento segue as diretrizes 

estabelecidas pelo governo federal no já citado Decreto nº 5.773/06 (apresentado no 

esquema do início do capítulo), que em seu artigo 16 diz que o documento deve conter, 

pelo menos: “I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem 

como seu histórico de implantação e desenvolvimento [...]” (BRASIL, 2006) e 

informações relativas à organização didático-pedagógicas da instituição e sobre a descrição 

da infraestrutura dos campi. As questões relativas ao Projeto Pedagógico e as informações 

administrativas, que também aparecem como exigência no artigo 16 do referido decreto, 

são apresentadas respectivamente no PPI do IFRJ e no Regimento Geral da instituição, 

documentos que apresentamos nas seções seguintes. 

A partir da leitura do sumário do PDI, também podemos ter uma visão da forma de 

organização do documento e de como ele apresenta a missão, os caminhos que o IFRJ já 

percorreu e as metas que pretende alcançar. Com base nessa visão geral, faremos algumas 

considerações sobre pontos que focamos no documento, a partir do nosso objetivo de nos 

aproximar da organização da instituição em que os professores de LE atuam e de conceitos 

relacionados à atividade docente. Como critério de entrada no PDI, buscamos ocorrências 

da palavra “ensino”, a partir dessa marca identificamos o lugar que esse ensino ocupa na 

instituição. Com isso, refletimos sobre a maneira como o trabalho do professor é 

antecipado nesse documento. 

O capítulo 1, intitulado “Dados gerais sobre a instituição” traz um breve histórico 

do IFRJ, o organograma da instituição, a relação dos dirigentes e a descrição de sua área de 

influência. Considerando nosso foco de compreender como o trabalho do professor no 

IFRJ é antecipado em documentos prescritivos, nos chama a atenção nesse capítulo a 

ausência do professor no organograma da instituição, como pode ser comprovado na sua 

apresentação em seguida:  
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Figura 6: Organograma do IFRJ
49

 

 

(IFRJ, 2015, p. 26) 

 

A constatação desse apagamento do professor, não só o de LE, dialogou com a falta 

de referências no documento ao docente e a seu trabalho no Instituto.
50

 Dessa forma, 

consideramos que seria produtivo para nossa pesquisa, como critério metodológico, buscar 

nos prescritos do trabalho do professor do IFRJ, que selecionamos para esta pesquisa, a 

forma como é apresentado o ensino, não só o de LE, já que o ensino é um dos elementos 

que fazem parte da atividade do docente no IFRJ. 

O capítulo do PDI nomeado como “Ensino” se inicia com a apresentação das 

modalidades de cursos técnicos de nível médio que o IFRJ oferece e em que campi estão 

distribuídos, e mostra com isso, que a instituição busca dar continuidade à expansão já 
                                                             
49

 O Organograma também pode ser visualizado no anexo A. 
50

 Abordaremos com mais detalhes essa questão no capítulo 5, quando analisamos as falas dos professores no 

GD.  
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iniciada. Destaca-se, em seguida, a importância da democratização da educação 

profissional e da melhoria da qualidade dos cursos oferecidos. O capítulo traz ainda os atos 

normativos que regulamentam a abertura dos cursos nos campi, o número e vagas ofertas 

em 2015 e a previsão de vagas para 2018. Dessa forma, percebemos que o “ensino” se 

configura nesse capítulo como uma série de respostas a exigências legais e ações de 

expansão, inclusive com a citação de atos jurídicos que normatizam os seus cursos 

técnicos, o que traz legitimidade para a oferta dessa modalidade de ensino. Não foi dado 

espaço nesse item do PDI para a exposição de uma concepção político-pedagógica, talvez 

porque tenhamos o PPI, que será apresentado na seção seguinte deste capítulo, como o 

documento que faz parte do PDI e está destinado a esse papel.  

No capítulo “Pesquisa e inovação”, o IFRJ, é apresentado como uma instituição que 

quer ser difusora do conhecimento gerado a partir da “produção científica”, para isso busca 

o amadurecimento dos grupos de pesquisa que integrem alunos e professores. Fica 

marcada a preocupação para que o professor seja “produtivo”:  

O amadurecimento dos grupos de pesquisa tem papel fundamental na 

aproximação da produção do pesquisador iniciante ao do cientista 

produtivo. Desta forma, os vários programas de fomento e fixação de 

pesquisadores que são disponibilizados aos professores do Instituto, 

garantem a interação dos alunos dos níveis, técnico e de graduação, com 

a pesquisa, fortalecendo a pesquisa e o ensino, garantindo ao pesquisador 

a produção científica e ao estudante a formação na metodologia 

científica. (IFRJ, 2015, p. 84, grifos nossos) 
 

Ainda nesse capítulo, o documento apresenta os programas de iniciação científica 

que impulsionam as atividades do professor na pesquisa científica. Expõe também o 

número de bolsas oferecidas para professores e alunos, os critérios para o oferecimento 

dessas bolsas, os nomes dos professores que compõem o comitê de avaliação do Programa 

de Bolsas de Iniciação Científica e as metas para a pesquisa no futuro da instituição. 

Assim, “ensino” nesse contexto aparece como uma prática realizada por esse professor, 

cientista produtivo, que deve se integrar aos alunos para o desenvolvimento de pesquisas 

dentro do próprio Instituto, com apoio de programa de fomento e fixação de pesquisadores.   

No capítulo “Extensão” mais uma vez o “ensino” aparece articulado à pesquisa na 

apresentação das diretrizes das ações de extensão que valorizam, entre outras questões:  

c) Interdisciplinaridade: caracterizada pela interação de modelos e 

conceitos complementares, de material analítico e de metodologias, 

buscando consistência teórica e operacional que estruture o trabalho dos 

atores do processo social e que conduza à interinstitucionalidade, 

constituída na interação e inter-relação de organizações, profissionais e 

pessoas;  
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d) Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão: toda ação de 

extensão deverá estar vinculada ao processo de formação de pessoas e de 

geração de conhecimento, tendo o aluno como protagonista de sua 

formação técnica para obtenção de competências necessárias à atuação 

profissional, e de sua formação cidadã – reconhecer-se agente da 

garantia de direitos e deveres, assumindo uma visão transformadora e 

um compromisso. (IFRJ, 2015, p. 98, grifos nossos) 
 

É possível observar que se constrói uma visão de ensino interdisciplinar, atrelado à 

pesquisa e à extensão e com o foco na formação cidadã do estudante. Mais adiante, ainda 

nesse capítulo do documento, são apresentadas as ações de extensão que estão sendo 

realizadas no IFRJ em diferentes âmbitos, respondendo com isso, mais uma vez às 

diretrizes que organizam a produção do PDI como um documento que apresenta as 

atividades acadêmicas que a instituição a ser avaliada desenvolve e/ou que pretende 

desenvolver. 

No capítulo “Inclusão social e diversidade”, o documento apresenta o IFRJ como 

uma instituição que: 

expressa sua preocupação com as barreiras sócio-educacionais que 

dificultam o acesso à educação pública de qualidade e busca mecanismos 

de atuação junto à juventude, mantendo sua finalidade específica de 

oferecer ensino, pesquisa e extensão, sempre investindo na 

qualificação da formação de seus estudantes em todas as fases desse 

processo. (IFRJ, 2015, p. 103, grifo nosso) 

 

O documento informa ainda que o público alvo das ações de inclusão social e de 

diversidade seria o “público jovem, segmento privilegiado pela política educacional 

estruturada pelo IFRJ, sobretudo nas áreas do ensino técnico e da educação de jovens e 

adultos.” (IFRJ, 2015, p. 103, grifo nosso).  

Nesse contexto, há uma referência ao ensino técnico como aquele que é “coberto” 

pelas ações de inclusão promovidas pelo IFRJ, instituição que se apresenta como a que 

investe na formação do estudante, destacando mais uma vez que esse processo se realiza 

no ensino, pesquisa e extensão.  

Ainda nesse capítulo, temos uma nova menção à questão do ensino, quando o 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) é apresentado como um órgão de 

assessoramento, que tem o papel de estimular ações de ensino, pesquisa e extensão 

voltadas à temática das identidades e relações etnicorraciais. Nesse contexto, ainda temos 

uma nova referência ao ensino, pela primeira vez, relacionado a saberes definidos de forma 

específica, quando o enunciador do documento afirma que o NEABI tem como uma de 

suas finalidades: “Atuar [...], em especial na colaboração da implantação do ensino da 
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história e cultura afro-brasileira e indígena, conforme as Leis 10.639/03 e 11.645/08” 

(IFRJ, 2015, p. 105). Dessa forma, o ensino, no espaço das ações de inclusão e de 

diversidade do IFRJ, é aquele que aborda essa temática, cumprindo com isso o 

estabelecido por lei, mais uma vez integrado à pesquisa e extensão.  

Ao tratar da “Avaliação institucional”, no capítulo com essa mesma designação, o 

documento explicita de forma clara que o objetivo dessa avaliação: 

promover a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da inovação 

e da extensão, integrando e aprimorando os seus processos político-

pedagógicos, orientando a expansão da sua oferta, avaliando o aumento 

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e 

social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e das 

responsabilidades sociais. (IFRJ, 2015, p. 109, grifos nossos)  

 

Assim, vemos que o ensino nesse enunciado, é aquele que pode ter sua eficácia 

avaliada e se insere em um contexto de compromisso e responsabilidade social. A instância 

responsável por essa avaliação no âmbito interno do Instituto, definida como autoavaliação 

é a Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta por representantes de todos os 

segmentos internos, os docentes, discentes, técnicos administrativos e da sociedade 

organizada. De acordo com o documento, a matriz referencial na qual se baseia essa 

autoavaliação integra o ensino, foco de nossa leitura, pesquisa, inovação, extensão, gestão 

e avaliação com os elementos concretos que dão vida a essas dimensões, que seriam o 

corpo discente, docente e administrativo.  

Nas partes seguintes não encontramos referências explícitas ao ensino na 

instituição. Cabe destacar que também não encontramos nenhuma referência ao trabalho do 

professor de maneira mais específica. Dessa forma, passaremos para a apresentação das 

reflexões sobre o PPI IFRJ-2014-2018 (anexo C). 

 

3.2.2 O PPI: diretrizes pedagógicas 

Como explicitamos no início deste capítulo, voltamo-nos para os documentos 

organizadores do IFRJ com o objetivo de nos aproximar da forma como se organiza a 

instituição em que o professor de LE atua, de ter acessos a conceitos sobre essa atividade, e 

com isso, antecipar muitos de seus aspectos.  No entanto, quando realizamos a leitura PDI-

IFRJ (IFRJ, 2015) não identificamos referências específicas ao professor de LE. Dessa 

forma, com base na perspectiva teórica apresentada no capítulo 1, optamos por identificar 

como a concepção de ensino, um dos aspectos da atividade docente na instituição, é 

apresentada no PDI.  
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Fizemos o mesmo ao aproximarmo-nos do PPI (IFRJ, 2015a), ainda que nesse 

documento haja referências mais explícitas ao professor. Por se tratar de um documento 

que apresenta as diretrizes pedagógicas do Instituto, focaremos na proposta de formação de 

sujeitos apresentada pelo documento, que está relacionada ao trabalho docente na 

instituição. 

As instruções para elaboração do PDI, presentes no artigo 16 do já apresentado 

Decreto nº 5.773/06 (BRASIL, 2006), que trata da regulação, supervisão e avaliação das 

IES, define que o PDI deve conter como elemento, entre outros, o PPI. Assim, sendo um 

dos elementos que o compõem, o PPI é produzido no mesmo contexto do PDI, sendo uma 

resposta a um dispositivo legal, que segue a perspectiva de valorização da avaliação 

institucional realizada a partir de instrumentos padronizados pelo MEC.  

Ao dialogar com os pressupostos teóricos que consideramos nesta pesquisa, 

destacamos a importância de expor mais algumas reflexões sobre o PPI antes de iniciar a 

apresentação das partes do PPI-IFRJ (IFRJ, 2015a). 

Conforme já destacamos, o MEC divulga em seu portal, as instruções para a 

elaboração do PDI a partir dos itens presentes no artigo 16 do Decreto nº 5.773/06 

(BRASIL, 2006) e de algumas informações mais detalhadas. Nesse documento, no item 2 

dos “Eixos Temáticos essenciais do PDI”, há um pequeno roteiro com os itens que devem 

constar no PPI, pois como já destacamos o Projeto Pedagógico faz parte do PDI. Dessa 

forma, o PPI de acordo com as instruções deve conter: 

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

- Inserção regional; 

- Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as 

práticas acadêmicas da instituição; 

- Organização didático-pedagógica da instituição: 

- Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os 

critérios gerais para definição de: 

1) Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à 

flexibilidade dos componentes curriculares; 

2) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 

3) Atividades práticas e estágio; 

4) Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

5) Incorporação de avanços tecnológicos. 

- Políticas de Ensino; 

- Políticas de Extensão; 

- Políticas de Pesquisa (para as IES que propõem desenvolver essas 

atividades acadêmicas); 

- Políticas de Gestão; 

- Responsabilidade Social da IES (enfatizar a contribuição à inclusão 

social e ao desenvolvimento econômico e social da região). (BRASIL, 

2006) 
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Veiga (2003, p. 271) em suas pesquisas sobre o Projeto Político-Pedagógico afirma 

que ele é “um documento programático que reúne as principais ideias, fundamentos, 

orientações curriculares e organizacionais de uma instituição educativa ou de um curso.” A 

autora destaca ainda, que atualmente a produção desse documento está inserida na já 

mencionada perspectiva, de valorização dos processos de avaliação das Instituições de 

Ensino, associadas ao seu reconhecimento e credenciamento. Ao discordar dessa 

concepção de se considerar o projeto pedagógico apenas como um instrumento avaliativo 

das instituições de ensino, Veiga (2003) destaca que a produção desse documento tem sido 

orientada pelo que ela define como princípios da racionalidade técnica, que acabam 

servindo à regulação e à manutenção do já instituído, deixando de fora inovações que 

poderiam ser propostas pela comunidade escolar ao repensar suas relações sociais e seus 

valores. Com isso, a instituição que considera apenas o aspecto de avaliação e 

recredenciamento ao produzir seus Projetos Pedagógicos acaba sendo regida por 

indicadores de desempenho e avaliação de resultados, passa a ser mera cumpridora de 

normas técnicas burocratizadas, inseridas em um contexto de reprodução acrítica do que é 

estabelecido por políticas educacionais. 

Ao contrariar essa perspectiva, Veiga (2003) defende que o Projeto Pedagógico 

deve ser entendido como um documento que expresse a concepção de uma escola situada 

socialmente e um movimento constante para orientar a reflexão sobre a instituição, sem 

esconder os seus problemas em busca de uma boa avaliação e buscando dessa forma novas 

possibilidades e compromissos.  

Quando levamos essa reflexão para entendimento do que é um PPI para o IFRJ, 

contexto da pesquisa aqui apresentada, constatamos que o PPI do IFRJ (IFRJ, 2015a) é 

apresentado como parte do PDI. É definido como um Projeto Pedagógico vivo, em estado 

de contínua construção e que representa o esforço coletivo da Comissão de Elaboração, 

que é a mesma que produziu o PDI, composta por servidores
51

 selecionados para 

representar seus campi.  Dessa forma, identificamos mais uma vez, assim como no PDI, o 

destaque para a natureza coletiva da construção do documento, para essa voz de autoridade 

que é dada a esses servidores convidados a falar representando seus campi. Inseridos no 

contexto de produção que considera a realidade dessa instituição da qual fazem parte, eles 

estão autorizados a tratar da concepção pedagógica do Instituto.  

                                                             
51

 Não há informações no documento que nos esclareçam se estamos diante de servidores docentes ou 

técnicos-administrativos.  
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Realizadas algumas primeiras reflexões sobre o PPI-IFRJ (IFRJ, 2015a), 

apresentaremos as observações sobre o documento, com o objetivo identificar na proposta 

de formação de sujeitos apresentada pelo documento, a construção da concepção de ensino, 

um dos elementos da atividade docente na instituição.  Com o foco nesses objetivos, e por 

considerar que o PPI-IFRJ 2014-2018 (IFRJ, 2015a), de atual vigência, é um dos 

documentos que prescreve o trabalho do professor no Instituto, faremos uma leitura mais 

detalhada da organização desse documento.  

Conforme já explicitamos, o PPI-IFRJ 2014-2018 (IFRJ, 2015a) é apresentado 

como sendo um dos resultados das atividades desenvolvidas pela Comissão de Elaboração 

do PDI (IFRJ, 2015). De acordo com o Reitor Paulo Roberto de A. Passos, que assina o 

item do documento nomeado como “Apresentação da instituição”, o PPI é:  

um documento vivo, que se posiciona em estado de contínua construção e 

reconstrução, consolidando-se como instrumento que contribui 

significativamente para a identidade institucional ao delinear as políticas, 

princípios e diretrizes pedagógicas para o IFRJ (IFRJ, 2015a, p. 1).  

 

O documento segue com a apresentação da Missão do IFRJ, na mesma ordem de 

organização do já apresentado PDI. Ainda nos moldes do PDI, é apresentada a estrutura da 

gestão que promoveu a elaboração do documento, os nomes e campus de origem de cada 

participante da Comissão de Elaboração, assim como os dados da instituição, seu CNPJ e o 

endereço dos campi, inclusive os que ainda estão em implantação. Na sequência há a lista 

de figuras, de quadros e tabelas apresentados no documento. A parte inicial é finalizada 

com a apresentação de seu sumário, que abordamos em seguida.  
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Figura 7: Sumário PPI-IFRJ 2014-2018 

 

(IFRJ, 2015a, p. 11) 

 

O sumário do PPI mostra que o IFRJ fez sua leitura e adequação do documento ao 

que foi estabelecido pelas diretrizes do MEC. Mesmo que alguns itens estabelecidos não 

apareçam de forma explícita nos títulos dos capítulos do PPI, eles são apresentados no 

interior de seus textos. Isso ocorre, por exemplo, com o item “Inserção regional”, definido 

pelo MEC como obrigatório e que aparece no capítulo 2: “Caracterização institucional”. 

 Essa constatação nos leva a considerar que apesar de o PPI se apresentar como um 

documento vivo, resultado de uma discussão coletiva, no aspecto de sua organização ele se 

mostra “preso” ao padrão instituído pelo MEC para controle, avaliação e recredenciamento 

da instituição.  

A partir dessa apresentação geral do documento, cabe recordar, que faremos 

algumas considerações sobre pontos que fazem referência ao professor e ao ensino no PPI. 

Nosso objetivo é identificar, no documento que expõe a visão pedagógica da instituição, 

conceitos que antecipam o trabalho docente no IFRJ.  

No capítulo 3, “Dimensão Político-Pedagógica”, o documento apresenta a 

“Concepção de sujeito e sociedade” do IFRJ e o objetivo da instituição na formação dos 

alunos: 

O IFRJ tem como proposta formar sujeitos contextualizados em seu 

tempo, críticos, participativos, justos e conscientes dos valores morais e 

éticos, que possam construir um caminho de dignidade e liberdade, 
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capazes de uma atuação autônoma no mundo do trabalho, na política e 

nas relações sociais.    

Dessa maneira, nosso objetivo vai além de preparar o aluno para o 

mercado de trabalho, formando cidadãos aptos a enfrentar as 

dificuldades da vida em sociedade. Desejamos contribuir para a 

formação e preparação de sujeitos que possam refletir sobre sua prática 

diante de um mundo que exige a capacidade de adquirir conhecimentos e 

inovar. (IFRJ, 2015, p. 40, grifos nossos) 

 

Nesse trecho identificamos a preocupação do IFRJ com a formação cidadã de seus 

alunos, que serão preparados, de acordo com o documento, para enfrentar as dificuldades 

da vida em sociedade. Essa perspectiva considera o objetivo de ir além da formação para o 

trabalho. O ensino aparece, nesse contexto, como aquele que superou a visão cientificista e 

valoriza “o desenvolvimento de uma visão mais crítica do processo científico, os 

formadores em ensino de ciências e tecnologia começaram a rever os princípios 

norteadores do processo educacional, inclusive as metodologias vigentes.” (IFRJ, 2015, p. 

41)
52

.  

O professor é designado nesse momento como “educador”, que tem o compromisso 

de formar sujeitos críticos que “considerem a dimensão social da ciência e da tecnologia e 

que questionem se o discurso que atribui a mesma a capacidade de superar todos os 

problemas, [...], em um período marcado principalmente pela ciência, é, de fato, 

procedente.” (IFRJ, 2015a, p. 41). De acordo com os estudos de Maingueneau (2002), no 

momento da enunciação dispomos de diversos meios linguísticos para apresentar um 

referente. Esse modo pelo qual designamos o referente dá as instruções necessárias para 

que o co-enunciador possa identificar esses referentes em um contexto determinado. 

Assim, quando o IFRJ apresenta o professor como “educador” em um documento que traça 

as diretrizes pedagógicas da instituição, fica explícito que o Instituto se apresenta como 

aquele que considera o papel do docente na formação humana de seus alunos e não apenas 

para preparação para sua inserção no mercado. 

Após definir esse papel do professor, o PPI apresenta, ainda no capítulo 3, os 

“Princípios orientadores para o ensino, pesquisa e extensão”. Ao tratar do “campo do 

ensino” o IFRJ reafirma sua defesa do ensino que valorize a formação integral do aluno: 

[...] atualmente, é preciso formar profissionais com um perfil amplo de 

conhecimentos em sua área, capazes de atuar em múltiplas funções, de 

compreender a totalidade dos processos utilizados, mas suficientemente 

especializados para definir estratégias e, ao mesmo tempo, capazes de 

                                                             
52

 Essa preocupação com a formação cidadã, defendida pelo IFRJ, será retomada nas falas das professoras  no 

GD que promovemos na segunda etapa desta pesquisa (capítulo 5). 
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compreender o contexto social em que estão inseridos e intervir para 

transformá-lo. (IFRJ, 2015, p. 44, grifos nossos)  

 

Dessa forma, vemos que há o destaque para a formação ampla desse futuro 

profissional, com o olhar para transformação do contexto social em que esses indivíduos 

irão atuar enquanto profissionais. Ainda esse contexto do documento, há uma referência ao 

Ensino Superior, mostrando como natural para uma instituição que tem a “tradição no 

ensino de qualidade”, estar inserida no “campo do ensino das ciências” a partir de seus 

cursos e licenciaturas e pós-graduação.  E assim como no PDI a tríade “ensino, pesquisa e 

extensão” aparece como indissociável na formação não só dos técnicos, mas dos 

tecnólogos, graduados e profissionais pós-graduados. Essa relação entre ensino, pesquisa e 

extensão, de acordo com o PPI (IFRJ, 2015a) garante e reafirma no IFRJ “a articulação das 

diferentes áreas de conhecimento e a inovação científica, tecnológica, artística e cultural” 

(IFRJ, 2015a, p. 46) e insere a instituição nos planos de desenvolvimento local, regional, 

nacional e internacional, meta apresentada no PDI (IFRJ, 2015) do Instituto.  

Assim o ensino de qualidade, na perspectiva do IFRJ é aquele em que “a relação do 

conhecimento com o mundo do trabalho representa condição indispensável” (IFRJ, 2015a, 

p. 45). Esse ensino, de acordo com o documento, deve romper a dicotomia saber e fazer 

através do trabalho com conteúdos contextualizados e tratados de forma inter e 

transdisciplinar
53

. Pois dessa maneira, o estudante terá desenvolvido o senso crítico e estará 

capacitado para as inovações tecnológicas. 

Continuando o capítulo 3, ao tratar do “Currículo: concepções e realidade 

institucional” o documento apresenta uma concepção de currículo cuja bibliografia não é 

informada ao final do PPI:  

[...] entendido a partir das experiências escolares que se desdobram em 

torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem 

para a construção de identidades. Currículo associa-se, assim, ao conjunto 

de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas [...] 

(IFRJ, 2015, p. 47). 
 

Assim, o currículo está inserido numa concepção pedagógica que considera o 

mundo do trabalho e os saberes produzidos nos espaços sociais e é destinado aos sujeitos 

que serão formados na instituição. Esse espaço de formação, de acordo com o PPI, é 

marcado em todos os níveis e modalidades de ensino pela busca do “diálogo entre as 

                                                             
53

 Veremos na seção 3.3 que esses conceitos e saberes que tratam da formação no IFRJ e antecipam com isso 

elementos da atividade do professor no Instituto, entram em embate com o estabelecido na organização de 

seus cursos. No capítulo 5 as professoras participantes do GD abordam essa questão da falta de diálogo entre 

esses documentos prescritivos. 
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experiências que estão em andamento, o diagnóstico das realidades e demandas regionais e 

locais e a existência de um planejamento construído e executado de maneira coletiva e 

democrática” (IFRJ, 2015a, p. 48).  

A partir desse entendimento o IFRJ destaca a importância da realização de 

encontros pedagógicos periódicos em que todos os sujeitos envolvidos nessa formação são 

chamados a participar. Nesse contexto de estímulo ao diálogo entre os diferentes atores da 

formação na instituição
54

, o documento apresenta os princípios para a organização do 

currículo: 

[...] a constante busca da integração entre conteúdos científicos e 

tecnológicos, sob aspectos históricos, éticos, políticos e sócioeconômicos. 

As propostas curriculares desenvolvidas, nos diferentes níveis e 

modalidades de atuação da Instituição, buscam contemplar uma 

formação comprometida com o desenvolvimento da capacidade para 

solucionar problemas, para a tomada de decisão, para um 

aprendizado colaborativo/cooperativo, com responsabilidade social, 

exercício da cidadania e interesse em atuar em questões sociais. 

Como princípios para a construção curricular, são previstas 

rupturas de paradigmas obsoletos e a adoção de novas práticas 

educativas sintonizadas com as demandas do mundo do trabalho e 

com as novas tecnologias da informação (IFRJ, 2015, p. 48, grifos 

nossos) 

 

Com isso, podemos dizer que o IFRJ busca construir uma imagem de instituição 

formadora que segue princípios inovadores e de integralização de saberes, que desenvolve 

no aluno a capacidade de tomada de decisão frente à sociedade, que se preocupa em dar 

condições para o desenvolvimento de uma formação cidadã. Nesse contexto, a formação 

profissional é aquela que articula conhecimentos para que o aluno adquira nesse processo 

autonomia para ser agente de uma transformação social.  

Sabemos que é partir da recontextualização do Projeto Pedagógico da instituição 

que seus cursos devem ser pensados e organizados. No entanto, constatamos que os 

documentos que organizam de forma mais específica o curso que definimos para ser o 

representante dos cursos de Ensino Médio técnico do IFRJ, não dialogam com essa 

perspectiva na sua estruturação
55

. No capítulo 5 desta tese, quando analisamos as falas das 

professoras de LE sobre sua experiência, ficou marcado nos dizeres das docentes que elas 

não vivenciam essa perspectiva de formação no coletivo dos cursos em que atuam, ainda 

que façam o esforço para que isso aconteça em suas aulas. 

                                                             
54

 Nas análises das falas das professoras de LE nas discussões ocorridas no GD (capítulo 5), mostramos que 

essa não é uma realidade observada na prática do docente de LE da instituição. 
55 Retomaremos essa questão quando, ainda neste capítulo, apresentarmos esses documentos organizadores 

do curso técnico integrado. 
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Esse embate estabelecido entre a antecipação do trabalho do professor no IFRJ e o 

que efetivamente se realiza na atividade desses docentes nos remete a uma reflexão trazida 

pelos estudos ergológicos. Os pesquisadores destacam a importância de: “reconhecer 

nossos semelhantes no trabalho como seres vivos e enigmáticos, não como meras 

máquinas de execução. A vida ultrapassa os conceitos, os procedimentos.” (DURRIVE; 

SCHWARTZ; DUC, 2010, p. 137). A partir do momento em que não nos contentamos em 

compreender uma atividade de trabalho apenas a partir do que é prescrito para ela, 

deixamos de reduzi-la a algo meramente mecânico e entramos em uma relação complexa e 

enigmática, pois reconhecemos que no trabalho está envolvida uma pessoa, que está ali no 

agindo e realizando, ou seja, modificando as situações de atividade (DURRIVE; 

SCHWARTZ; DUC, 2010). Assim, entendemos que: 

Os conceitos não antecipam tudo, é sempre necessário esse olhar sobre a 

atividade. Contudo, precisamente trata-se de “compreender” o trabalho, e 

isso quer dizer que se tem necessidade também de conceitos! Precisa-se 

de conceitos para melhor compreender sua própria experiência de 

trabalho, caso contrário ela não se liberta de certas limitações. 
(DURRIVE; SCHWARTZ; DUC, 2010, p. 137) 

 

Voltando à apresentação do PPI (IFRJ, 2015a), destacamos que o documento segue 

o seu capítulo 3: “Dimensão Político-Pedagógica”, e apresenta as metodologias a serem 

utilizadas nos cursos superiores, nível de ensino que não é o foco desta pesquisa. Dessa 

forma, não serão trazidas para este espaço.  

A construção do currículo é apresentada no documento como sendo coletiva, fruto 

da experiência, sempre com o foco na articulação entre o conhecimento científico e o 

conhecimento tácito, o saber teórico com o prático. Dessa forma, mais uma vez o IFRJ 

mostra que defende a formação plena do educando, construída a partir dessa articulação 

dos conteúdos da educação geral com os da formação profissional. Nesse contexto, o 

ensino é realizado a partir de um currículo que segue como pressuposto de articulação:  

 Conhecimento básico – conhecimento específico a partir do 

processo de trabalho, concebido como locus de definição dos conteúdos 

que devem compor o programa, contemplando-se os conteúdos 

científicos, tecnológicos, sócio-históricos e das linguagens;  

 Saber para o mundo do trabalho – saber para o mundo das 

relações sociais, privilegiando-se conteúdos demandados pelo 

exercício da ética e da cidadania e situados nos terrenos da economia, 

da política, da história, da filosofia, da ética, etc.;  

 Conhecimento do trabalho – conhecimento das formas de gestão e 

organização do trabalho; e,  

 Construção coletiva da proposta pedagógica – participação 

convergente dos diferentes atores que atuam direta ou indiretamente no 

processo de ensino e de aprendizagem. (IFRJ, 2015, p. 50, grifos nossos)  
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Merece destaque, que mais uma vez é possível perceber o embate entre o que se 

estabelece no documento prescritivo para o currículo dos cursos e o que as professoras de 

LE verbalizam sobre a sua prática. Ainda que, como já destacamos, somos conscientes, 

com base nos estudos ergológicos, que toda atividade é “já um trabalhar de outra forma” 

(DURRIVE; SCHWARTZ; DUC, 2010, p. 35), que os prescritos não antecipam tudo que 

será executado pelo trabalhador. No entanto, é importante considerar e voltaremos a refletir 

sobre isso no capítulo 5, que o professor de LE do IFRJ não conhece esses prescritos do 

seu trabalho
56

.  Dessa forma, um aspecto da sua atividade não é conhecido por ele, o que 

traz certo desconforto e sofrimento e faz com que esse “trabalhar de outra” forma ocorra 

por um vazio de prescrição e não por uma recontextualização dela. 

Ao abordar a importância do trabalhador conhecer os conceitos que organizam a 

instituição em que atua, Durrive, Schwartz e Duc (2010, p. 138) destacam que: 

se se quer compreender e, portanto, poder agir para transformar esses 

meios [de trabalho], é preciso entender o que é o trabalho, [...]é preciso 

manipular conceitos. Senão a pessoa permanece em seu horizonte que, se 

dúvida é permanentemente microcriador, mas não atua para transformar 

um certo número de dimensões desse horizonte. 

 

Ao retornar à exposição do PPI (2015a), vemos que o item 3.5 que fala sobre 

“Avaliação” inicia-se retomando o documento legal que traz a concepção e diretrizes dos 

Institutos Federais, com a reafirmação da proposta do IFRJ em considerar “a formação 

humana e cidadã como precedente à qualificação para o exercício da laboralidade” (IFRJ, 

2015a, p. 51). Como o documento destaca nesse item o fato de a avaliação ser critério 

fundamental para se definir a identidade do IFRJ como instituição formadora, pensamos 

que é produtivo para nossa pesquisa trazer alguns aspectos sobre o que o Instituto 

considera sobre a avaliação no processo de formação de seus alunos, pois a ação de avaliar 

faz parte da atividade docente, foco do nossa pesquisa. 

O PPI (IFRJ, 2015a) entende, baseado na perspectiva de Luckesi (1988) e de 

Vasconcellos (2008)
57

, a avaliação como uma parte importante do processo de ensino 

aprendizagem para a redefinição dos rumos associados a seus objetivos. Assim, ela é 

definida não como um instrumento de poder, mas como “uma prática social, fruto de um 

contexto sócio-histórico específico, que pode ser usada de formas diversas” (IFRJ, 2015a, 

                                                             
56

 Veremos nas análises apresentadas no capítulo 5 que as professoras tiveram acesso a esse documento no 

momento de realização do GD e verbalizaram experiências de outros colegas de instituição que demonstram 

o desconhecimento da prescrição também por parte desses sujeitos.  
57

 O PPI não apresenta a referência bibliográfica desse segundo autor que citamos. 
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p. 52). De acordo com o PPI (IFRJ, 2015a), a avaliação ocorre no IFRJ de forma contínua 

e articulada ao projeto de ensino da instituição. A partir desse entendimento, podemos 

dizer que o processo avaliativo é apresentado como parte fundamental do ensino no IFRJ. 

Uma avaliação realizada a partir de instrumentos diversos, e que possa ter seus resultados 

utilizados para a ressignificação dos rumos e objetivos do ensino. 

No capítulo 4 do PPI, nomeado “Estrutura educacional”, há na seção 4.1 uma 

abordagem específica da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nível de ensino 

no qual focamos esta pesquisa. Nessa parte temos a reafirmação do compromisso, já 

assumido no PDI (IFRJ, 2015) a partir da resposta suscitada pelo entendimento da 

legislação vigente, com “o desenvolvimento integral do cidadão, a justiça social, a 

equidade, a preparação para a vida em sociedade e para o trabalho, e a geração de novas 

tecnologias, atendendo às demandas da sociedade e dando suporte aos arranjos produtivos 

locais” (IFRJ, 2015a, p. 73).  

As práticas pedagógicas de cada curso técnico da instituição são dessa forma, de 

acordo com o documento, norteadas pelo: 

[...] comprometimento social do ensino, a garantia de relações 

democráticas, o incentivo à autonomia e à preservação da subjetividade, o 

respeito à diversidade, a valorização das responsabilidades individuais e 

coletivas, a unidade do processo educativo e o compromisso com a 

inclusão do educando nesse processo (IFRJ, 2015a, p. 78).  

 
 

Mais uma vez o ensino é apresentado como comprometido com o social, com a 

diversidade e com a garantia do incentivo à autonomia por parte dos educandos. O que 

como já destacamos e veremos mais adiante nas análises das falas produzidas no GD 

(apresentadas no capítulo 5), entra em embate com o dito pelas professoras sobre suas 

experiências.  

O PPI (IFRJ, 2015a) traz informações sobre os documentos que apresentam as 

práticas pedagógicas de cada curso da instituição. O Plano de Curso é definido como 

aquele que apresenta as práticas pedagógicas de cada disciplina. Sobre esse documento, 

cabe dizer que é uma prática no campus onde a pesquisadora atua como docente a 

construção desse documento para cada matéria ofertada nos cursos técnicos e seu envio 

para a coordenação de área daquela disciplina. No entanto, em conversas informais com 

colegas da instituição, constatamos que essa não é uma prática comum em todos os campi. 

Assim, esse documento não circula no contexto de trabalho de todos os docentes. O que 

nos leva a pensar na possibilidade de muitas disciplinas iniciarem suas aulas sem que haja 
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um planejamento prévio do que constará nesse curso a partir de seus objetivos. Dessa 

forma, a prática de ensinar, um dos aspectos do trabalho do professor pode correr o risco 

de deixar de ser o resultado da integração da experiência com o conhecimento e saberes 

que antecipam essa atividade, para ser um processo que se desenvolve sem um 

planejamento prévio, pois nesse documento o professor apresenta as estratégias para 

conduzir as suas aulas.  

Ainda ao destacar alguns documentos organizadores dos cursos técnicos, o PPI 

(IFRJ, 2015a) faz uma rápida referência às matrizes curriculares, e defende que esses 

documentos “devem estar adaptadas ao tempo atual, englobando temas e conteúdos 

técnicos atualizados” (IFRJ, 2015a, p. 78). Nesse momento, podemos dizer que é possível 

observar mais uma vez, a defesa de um ensino que busque a inovação tecnológica e 

autonomia do aluno, considerando seu contexto social. 

O capítulo 4 do PPI (IFRJ, 2015a) apresenta ainda questões referentes aos outros 

níveis de ensino que fazem parte do IFRJ, o ensino de graduação, o ensino de pós-

graduação e a educação a distância, que por serem níveis de ensino que não estão 

diretamente relacionados ao nosso foco de pesquisa, o Ensino Médio técnico, não serão 

detalhados neste capítulo. 

Em seguida, passamos às reflexões sobre o Regimento Geral do Instituto, ainda 

com o foco nos documentos que definem a organização geral do IFRJ. 

 

3.2.3 O Regimento Geral do IFRJ: competências e atividades docentes 

De acordo com informações contidas no Portal do Superior Tribunal Federal
58

 o 

regimento é um ato administrativo, que se enquadra no grupo dos atos normativos. Dessa 

forma, é um documento que “tem força normativa interna e visa reger funcionamento de 

órgãos” (BARBOSA, 2017).  

Dessa forma, cabe destacar, antes de apresentarmos a forma de organização do 

Regimento Geral do IFRJ, que esse documento oficial está submetido às normas 

estatutárias do servidor público federal, que determinam os direitos/deveres e obrigações 

desse servidor, incluindo o professor. Nesse contexto, podemos citar a Lei nº 8.112/90 

(BRASIL, 1990), que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais e a Lei nº 12.772/12 (BRASIL, 

2012), que entre outras questões, dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 

                                                             
58

 Ao buscar a referência do autor citado ao final deste parágrafo, é possível encontrar também o endereço do 

site consultado.  
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Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior e sobre o Plano de 

Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.   

Cientes do papel dos dispositivos legal citados, cabe recordarmos o exposto no 

Decreto nº 5.773/06 (BRASIL, 2006), que em seu artigo 16 define a apresentação do PDI 

como obrigatória para a avaliação, credenciamento e recredenciamento das IES e também 

aponta para a obrigatoriedade do regimento geral, um dispositivo que, como veremos 

adiante, disciplina a organização, as competências e o funcionamento das instâncias 

deliberativas, consultivas, administrativas e didático-pedagógicas das IES. Contudo, ao 

contrário do que constatamos com o PDI, cuja organização é delimitada no próprio 

decreto, não há informações sobre itens obrigatórios para a produção de um regimento.  

Dessa forma, cabe dizer que ao nos aproximar do trabalho docente no IFRJ, pelo 

acesso a prescritos dessa atividade, recorremos ao Regimento Geral da instituição, por 

considerar que ao longo do seu espaço de enunciação, o documento apresenta o que o 

IFRJ, como voz de autoridade, estabelece para a organização e funcionamento das suas 

instâncias, assim como as competências de cada uma, com o objetivo de complementar e 

normatizar no âmbito do Instituto as disposições estatutárias gerais já existentes para toda 

Rede Federal de ensino. Essas informações presentes no Regimento Geral apontam para o 

contexto no qual o docente de LE, foco de nossa pesquisa, irá desenvolver a sua atividade. 

O Regimento Geral do IFRJ (anexo C), aprovado pela Resolução n.º 16 do 

Conselho Superior (CONSUP)
59

, em 10 de Agosto de 2011, “disciplina a organização, as 

competências e o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e 

didático-pedagógicas do IFRJ” (IFRJ, 2011, p. 8). Como os outros documentos já 

apresentados neste capítulo, ele é produzido a partir de uma exigência legal.  

No campus Volta Redonda, espaço que estabelecemos como recorte para esta 

pesquisa, há um Regimento Interno, produzido em 2013, que ainda não foi aprovado pelo 

CONSUP do IFRJ, apesar de já ter passado por consulta à comunidade do campus, que 

pôde opinar sobre o seu conteúdo
60

. Como esse documento ainda não tem a aprovação 

final, não será considerado nesta pesquisa.  

Entendemos que o Regimento Geral é um documento prescritivo da atividade do 

professor na instituição, já que estabelece o que é da competência desse trabalhador, além 

                                                             
59

 De acordo com o artigo 6º do Regimento Geral: “O Conselho Superior do IFRJ, de caráter consultivo e 

deliberativo, é o órgão máximo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tendo sua composição, sua 

competência e atribuições dispostas no Estatuto do IFRJ e demais legislações pertinentes.” (IFRJ, 2011, p. 

10).  
60

 Informações obtidas por meio de conversas informais com professores do campus Volta Redonda, pois não 

tivemos resposta da direção do campus, que foi consultada por e-mail sobre o tema.  
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de definir como se organiza o contexto em que essa atividade será desenvolvida. Assim, o 

objetivo da reflexão que aqui faremos é identificar as competências definidas para o 

professor do IFRJ, que atribuições ele pode ter além da sua atuação em sala de aula. 

Dessa forma, adotamos como procedimento metodológico, buscar no documento 

referências ao professor, a partir das designações “professor” e “docente”. Com base no 

conhecimento do contexto por parte da pesquisadora, consideramos também a referência a 

órgãos em como “Colegiado” e “Conselho de Classe” que são apresentados no documento, 

pois sabemos que estão relacionados com aspectos da atividade docente.  

Antes de iniciarmos os comentários sobre as questões que se relacionam de forma 

específica ao foco desta pesquisa, o trabalho do professor no IFRJ, faz necessária a 

apresentação da organização geral do documento, assim como fizemos com os já expostos 

nesta seção.  

O Regimento Geral do IFRJ é organizado em seis títulos, que seguem a seguinte 

ordem da apresentação dos assuntos:  

- O Título I, trata “Do Regimento e seus objetivos”;  

- O Título II, define as questões “Da administração do Instituto Federal” em seus 

quatro capítulos, “Dos órgãos colegiados”, “Da estrutura administrativa da Reitoria”, 

“Estrutura administrativa dos campi”, “Dos atos administrativos”; 

- O Título III, trata do “Regime Acadêmico” em seus três capítulos, “Do ensino”, 

“Da pesquisa” e da “Da extensão”.  

- O Título IV, apresenta a “Comunidade Acadêmica” do IFRJ em seus três 

capítulos, “Do corpo docente”, “Do corpo técnico-administrativo” e “Do corpo discente”; 

- O Título V trata “Dos diplomas, certificados e títulos”;  

- O Título VI aborda os “Recursos Institucionais” em seus três capítulos, “Dos 

recursos materiais”, “Dos recursos financeiros” e “Das disposições gerais e transitórias”. 

A primeira menção a “docente” trazida pelo Regimento trata da composição do 

CONSUP: 

Art. 7°. O Conselho Superior é composto por:  

I - Reitor, como presidente;  

II - 04 (quatro) representantes dos servidores docentes;  

III - 04 (quatro) representantes do corpo discente;  

IV - 04 (quatro) representantes dos servidores técnico-administrativos;  

V - 02 (dois) representantes dos egressos do IFRJ;  

VI - 06 (seis) representantes da sociedade civil, sendo 02 (dois) indicados 

por entidades patronais, 02 (dois) indicados por entidades dos 

trabalhadores, 02 (dois) representantes do setor público e/ou empresas 

estatais,[...]; 

VII - 01 (um) representante do Ministério da Educação;  
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VIII - 03 (três) Diretores-Gerais de campi.  

§1º. São elegíveis como representantes dos servidores docentes e técnico-

administrativos em educação no Conselho Superior, todos os servidores 

ativos do quadro pessoal permanente do IFRJ, porém, em hipótese 

alguma, poderá ocorrer dupla representação por algum servidor ativo. 

(IFRJ, 2011, p. 11, grifos nossos). 

 

Nesse momento temos acesso a umas das atividades que o professor pode 

desempenhar na instituição, a de ser membro do Conselho Superior, órgão máximo 

deliberativo e consultivo do IFRJ. Em seguida apresentaremos outras atividades que 

podem ser desempenhadas pelo professor na instituição, além das que se relacionam 

diretamente com as aulas da disciplina que leciona. 

Outro aspecto da atividade docente definida no documento é participação nos 

Conselhos Acadêmicos do IFRJ:  

Art. 14: Os Conselhos Acadêmicos, de caráter consultivo, são órgãos de 

apoio ao processo decisório do Conselho Superior e da Reitoria do IFRJ 

no que tange às políticas acadêmicas e questões relacionadas ao ensino, à 

pesquisa e à extensão.   

Parágrafo único: São Conselhos Acadêmicos do IFRJ:  

I - Conselho Acadêmico do Ensino Médio e Técnico – CAET  

II - Conselho Acadêmico do Ensino de Graduação – CAEG  

III - Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – 

CAPoG  

IV - Conselho Acadêmico das Atividades de Extensão – CAEx.  (IFRJ, 

2011, p. 11) 

 

No artigo 18 do Regimento temos a informação de que: “Os Conselhos 

Acadêmicos do IFRJ são integrados por representantes dos campi, discentes e dos 

servidores docentes e técnico-administrativos, que atuam diretamente no processo 

pedagógico.” (IFRJ, 2011, p. 12, grifo nosso). Os membros desses Conselhos: “Art. 19. 

[...] deverão ser votados por seus pares, em escrutínio secreto.” (IFRJ, 2011, p. 12).   

No artigo 25 temos a exposição dos componentes do Colegiado de Campus, órgão 

consultivo, cuja atuação é exclusiva no âmbito de cada campus: “A composição do 

Colegiado do Campus será definida no Regimento Interno do Campus e este último será 

homologado pelo Conselho Superior” (IFRJ, 2011, p. 13). Na seção IV, do capítulo I, que 

trata do Colegiado de Campus no Regimento, não há nenhuma referência ao professor. 

Contudo, o documento aponta para a possibilidade de o professor ser membro desse órgão, 

por meio do que for estabelecido pelo Regimento Interno do Campus
61

: “Art. 25. A 

                                                             
61

 Conforme destacamos no início desta subseção, o campus Volta Redonda, que definimos como modelo 

para analisar documentos que tratam de questões específicas dos campi, ainda não possui um Regimento 

Interno aprovado pelo CONSUP do IFRJ, apesar de já ter passado por consulta à comunidade do campus, que 
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composição do Colegiado do Campus será definida no Regimento Interno do Campus e 

este último será homologado pelo Conselho Superior” (IFRJ, 2011, p. 13).   Com base na 

experiência da pesquisadora, sabemos que no campus Volta Redonda há representação 

docente no Colegiado de Campus. A cada dois anos os professores do campus podem se 

candidatar para fazer parte desse Colegiado como membro efetivo (que terá um suplente) e 

ser eleito através do voto dos docentes da instituição
62

. As atividades prescritas para os 

membros desse Colegiado, que no caso do campus Volta Redonda inclui uma 

representação docente, são:  

Art. 26. Ao Colegiado do Campus compete:  

I - discutir sobre questões de natureza didático-pedagógica e de 

organização e funcionamento do ensino, assim como sobre questões 

específicas dispostas neste Regimento Geral e no Estatuto do IFRJ;  

II - avaliar propostas de criação e extinção de cursos, bem como sugerir 

medidas de atualização e de reformulação curricular dos cursos vigentes, 

no campus correspondente;  

III - propor encaminhamentos relativos à construção, à execução e à 

atualização do Projeto Político Pedagógico do IFRJ;  

IV - avaliar proposta de aplicação da dotação orçamentária do Campus;  

V - emitir parecer sobre a contratação de professores e a distribuição de 

vagas docentes para concursos no âmbito do seu Campus;  

VI- avaliar regulamentos e normas referentes ao funcionamento do 

Campus, relacionadas ao Ensino e ao IFRJ. (IFRJ, 2011, p. 13). 

 

Outra referência que temos ao trabalho do professor no IFRJ está no Capítulo II do 

Regimento, que trata “Da estrutura administrativa”, em que na seção VII são apresentados 

os Órgãos de Assessoramento:  

Art. 81. Os órgãos de assessoramento são vinculados à estrutura da 

Reitoria ou do Campus do IFRJ e contribui na gestão educacional ou 

administrativa, planejando, propondo, acompanhando, 

supervisionando ou avaliando ações em sua área de atuação e 

                                                                                                                                                                                         
pôde opinar sobre o documento. Com isso, optamos por não considerá-lo nesta tese, já que ele não chegou 

aos trâmites finais para que se torne um documento oficial. 
62

 Informação confirmada em conversa via e-mail com o atual membro representante dos docentes no 

Colegiado do campus Volta Redonda. Foi necessário confirmar essa informação que a pesquisadora já 

dispunha, por conta de ter feito uma consulta à versão experimental do Regimento Interno do campus e esse 

documento não apontar para a representação docente, a não ser pela presença dos coordenadores dos cursos. 

Como podemos comprovar no artigo 4º do Regimento Interno do campus: “O Colegiado de campus é 

composto por: I- Diretor-Geral (DG); II- Diretoria de Administração (DA); III- Diretoria de Ensino (DE); IV-  

Diretoria de Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Extensão (DiPPE); V- Coordenação de Integração Escola-

Empresa (COIEE); VI- Coordenação das Disciplinas Básicas (CoDB); VII- Coordenação Técnico-

Pedagógica (CoTP); VIII- Coordenações de Curso (CoCur); IX- Coordenação de Extensão (CoE); X- 

Coordenações de Cuso de Pós-Graduação (CoPG)” (IFRJ, 2013). De acordo com informações fornecidas 

pelo professor representante no Colegiado de campus, durante a consulta pública foram apresentadas novas 

propostas para a composição do Colegiado. Toda a comunidade do campus pôde votar por e-mail nessas 

propostas, e venceu a que trazia uma composição diferente da que consta no Regimento Interno antes dele ir 

para consulta pública. Com isso, foi incluído na composição do Colegiado do campus Volta Redonda um 

representante dos professores, um dos técnicos-administrativos, um dos alunos do Ensino Médio e um dos 

alunos da graduação. 
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competência, de acordo com o Estatuto do IFRJ, este Regimento Geral e 

as resoluções do Conselho Superior do IFRJ. (IFRJ, 2011, p. 30, grifos 

nossos).  
 

Inserido nesse grupo de órgãos de assessoramento à Reitoria (seção VII), na 

Subseção I, o Colegiado de Curso é apresentado, assim como a sua composição:  

Art. 82. O Colegiado de Curso é órgão consultivo que acompanha as 

atividades pedagógicas dos cursos regulares do ensino técnico, da 

graduação e da pós-graduação ministrados no IFRJ, conforme legislação 

vigente, e se constitui da seguinte forma:  

I - o Coordenador de Curso, como seu presidente;  

II - os docentes em exercício nas atividades de ensino do curso;  

III - dois representantes discentes do curso regularmente matriculado. 

(IFRJ, 2011, p.30, grifo nosso) 

 

Dessa forma, temos a definição de mais uma atividade que o docente pode 

desenvolver no Instituto. As ações prescritas para o docente nesse colegiado estão previstas 

no artigo 83: 

Ao colegiado de curso compete:  

I - acompanhar e avaliar, no âmbito do curso, o desenvolvimento do 

projeto pedagógico do curso; 

 II - propor o aperfeiçoamento do curso e participar da elaboração ou re-

elaboração do Projeto Pedagógico do Curso;  

III - articular a participação dos professores na implementação do Projeto 

Pedagógico do Curso, respeitadas as diretrizes gerais do Projeto Político 

Pedagógico do IFRJ;  

IV - articular a integração entre as diversas disciplinas ofertadas;  

V - propor às Diretorias dos Campi com a oferta do curso, a realização e 

a integração de programas de ensino, pesquisa e extensão, segundo o 

interesse do curso;  

VI - prestar assessoramento de ordem didático-pedagógica, quando 

solicitado pelos órgãos competentes do IFRJ. (IFRJ, 2011, p.31) 

 

Na Subseção II é estabelecida a atribuição do Conselho Classe, colegiado 

deliberativo no âmbito de cada campus. Como se trata de “avaliação do desempenho” 

escolar, é possível dizer, com base do conhecimento que a pesquisadora tem da rotina de 

trabalho do IFRJ, que se trata de uma atividade do professor: 

Art. 84. A avaliação do desempenho escolar contará com o Conselho 

de Classe como órgão colegiado deliberativo no âmbito de cada 

turma do ensino médio e técnico, que tem seu funcionamento, 

composição, instalação, competências e formas de participação 

estabelecidos em Regulamento próprio aprovado pelo Conselho 

Acadêmico do Ensino Médio e Técnico e homologado pelo Conselho 

Superior. (IFRJ, 2011, p.31, grifos nossos) 
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No Título IV, que trata “Da comunidade acadêmica”, o Regimento apresenta no 

Capítulo I o “Corpo docente”: “Art. 162. O corpo docente é constituído pelos professores 

integrantes do quadro permanente de pessoal do IFRJ, regidos pelo Regime Jurídico Único, 

e demais professores admitidos na forma da lei.” (IFRJ, 2011, p.53). No artigo seguinte, 

estão as suas atividades, destacamos neste momento, a obrigatoriedade, atendendo ao que 

estabelece a Lei nº 12.772/12 (BRASIL, 2012), de que ele desenvolva atividades 

relacionadas à pesquisa e à extensão:  

Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de 

Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos 

seguintes regimes de trabalho:  

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com 

dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

institucional;ou 

 II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. (BRASIL, 

2012)  

 

Vemos também que, ainda de acordo com a Lei nº 12.772/12 (BRASIL, 2012), o 

IFRJ define esse docente pode atuar ainda nas funções de direção e coordenação:  

Art. 163. São atividades docentes aquelas: 

 I - inerentes ao planejamento, à execução, ao acompanhamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem;  

II - inerentes a funções de direção e coordenação eminentemente 

ligadas à área de ensino;  

III - relacionadas com pesquisa, extensão, consultoria, supervisão, 

coordenação e execução de trabalhos de natureza científica, tecnológica, 

cultural ou técnica, conforme previstos no planejamento do IFRJ. (IFRJ, 

2011, p.53, grifos nossos)  

 

O Regimento Geral estabelece ainda outras atividades obrigatórias para o professor:  

Art. 165. Além dos direitos e deveres especificados em leis atinentes a 

todos os servidores públicos civis, são obrigações do corpo docente:  

I - orientar, dirigir e ministrar o ensino das disciplinas sob sua 

responsabilidade, cumprindo o programa e a carga horária 

curricular previstos;  

II - cumprir as atividades programadas por sua Coordenação e pelo IFRJ;  

III - participar das atividades de planejamento de ensino;  

IV - manter atualizados os planos de ensino;  

V - comprometer-se com a qualidade da educação e o atendimento ao 

estudante;  

VI - executar estratégias de recuperação da aprendizagem e de orientação 

aos estudantes, para assegurar a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos;  

VII - elaborar materiais de apoio ao ensino;  

VIII - garantir a integralidade, a pontualidade e a precisão dos registros e 

resultados acadêmicos; 
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 IX - participar das reuniões e trabalhos de sua Coordenação, dos 

órgãos colegiados e das comissões ou grupos de trabalho para os 

quais for designado;  

X - participar de atividades acadêmicas ou profissionais que visem 

sua atualização, compatível com seu exercício profissional, com vistas 

à sua capacitação e ao seu aperfeiçoamento, contribuindo assim para 

a melhoria de suas atividades laborais no IFRJ;  

XI - desenvolver as atividades previstas em atos da administração do 

IFRJ para as quais seja designado. (IFRJ, 2011, p.54, grifos nossos). 

 

A partir da leitura dos artigos citados podemos afirmar que se constrói a imagem de 

professor no IFRJ como aquele que desempenha funções de natureza diversa. Esse docente 

atua no nível do ensino das disciplinas das quais ele é o responsável, e se submetido ao 

regime de trabalho de 40 horas, também deve desenvolver atividades relacionadas à 

pesquisa e extensão. Além disso, o professor do IFRJ também pode desenvolver atividades 

de gestão da instituição, como a participação em órgãos colegiados e cargos de 

coordenação e direção. E ainda tem como obrigação participar de atividades que visem o 

seu aperfeiçoamento profissional.  

Com base nas considerações feitas nesta segunda seção do capítulo, a partir da 

apresentação dos documentos que trazem uma visão geral da organização do IFRJ e com 

isso, contextualizam a atividade docente e definem algumas das atribuições desse 

trabalhador, podemos afirmar que estamos diante da concepção de que o trabalho do 

professor no IFRJ não está limitado às práticas de preparar e dar aulas. Esse docente vai 

atuar também, ao mesmo tempo em que leciona, fora do espaço de sala de aula, em 

diferentes instâncias da instituição, como um verdadeiro cidadão do IFRJ, já que esse 

professor pode ser membro e eleger seus representes para cargos de gestão, inclusive de 

reitor, e conselhos deliberativos e consultivos do IFRJ.  

Passaremos para a apresentação dos documentos que organizam o curso que 

definimos como modelo para apresentar como se estrutura um curso técnico integrado ao 

Ensino Médio.  

 

 

3.3 O CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO: UM RECORTE 

 

Como já destacamos, foi necessário optar por um critério para definir a escolha do 

curso que seria o referente para nos aproximar da organização do contexto de trabalho do 

professor nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Dessa forma, decidimos optar 
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pela organização do único curso técnico integrado ao Ensino Médio (EM) do campus Volta 

Redonda, onde a pesquisadora atua como docente de LE, já que esta pesquisa nasceu de 

uma demanda criada por ela nesse espaço de trabalho. 

Assim, nesta seção vamos apresentar os documentos que organizam o Curso 

Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio. Entendemos que esses 

textos ao trazerem informações sobre os objetivos do curso e seu modo de apresentação à 

comunidade externa e à do IFRJ
63

, também fazem parte das prescrições do trabalho do 

professor de LE. Assim, a entrada nesse documento justifica-se por nosso interesse em 

identificar processos de referência ao professor de LE, seja por alguma menção à disciplina 

que ele leciona, ou outras questões que contextualizam e apresentam conceitos sobre essa 

atividade, e com isso, antecipam muitos de seus aspectos. Ao buscar esses documentos, 

consideramos que por se tratar de documentos que trazem um panorama do curso em que o 

professor de LE leciona, os processos de referência a esse docente e ao seu trabalho ficarão 

mais evidentes.  

 

3.3.1 Matriz curricular 

Antes de iniciarmos as reflexões sobre a matriz curricular do Curso Técnico em 

Automação é necessário fazermos uma apresentação desse documento. A matriz curricular 

é o documento norteador de um curso, ponto de partida para sua organização pedagógica, 

pois na matriz curricular estão expostos os seus componentes curriculares. É um 

documento que deve dialogar com o projeto pedagógico da instituição, no caso do IFRJ, 

com o já apresentado PPI.  

A organização de uma matriz curricular deve ser realizada a partir do estabelecido 

por alguns artigos da LDB/96 (BRASIL, 1996). Pelos artigos 26 e 27, que tratam dos 

conteúdos curriculares da educação básica; pelos artigos 35, 35-A e 36, que disciplinam o 

currículo para o Ensino Médio (EM) e por fim, no caso específico “Da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio”, foco desta pesquisa, o artigo 36-A que define: “Sem 

prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo [o que apresenta os dois já citados artigos 

35 e 36], o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas.” (BRASIL, 1996). O disposto na Resolução nº 6 do CNE 

de 20 de setembro de 2012 (CNE/MEC, 2012), que “Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, no caso da produção de 
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 Os documentos apresentados nesta seção (Anexo C) estão disponíveis no site institucional do IFRJ, a 

referência completa dos documentos encontra-se nas Referências desta tese.  
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uma matriz para cursos técnicos e tecnológicos, também deve ser observado pela 

instituição de ensino.   

A matriz curricular do Curso Técnico em Automação (Anexo C), o que 

consideraremos nesta pesquisa, segue o padrão de organização das matrizes de todos os 

outros Cursos Técnicos Integrados do IFRJ (IFRJ, 2017):  

 

Figura 8: Matriz Curricular do Curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao 

Ensino Médio 

 

 

Após a apresentação desses itens são informados em tabelas, os períodos e os 

componentes curriculares do curso. Todos seguem o mesmo modelo do apresentado em 

seguida: 
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Figura 9: Tabela dos componentes curriculares do 3º período do Curso Técnico em 

Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio
64

 

 

 

A apresentação da Língua Espanhola, única disciplina optativa do curso, é feita ao 

final das tabelas com os componentes curriculares de todos os períodos do curso: 

 

Figura 10: Tabela com informações sobre a oferta da Língua Espanhola no Curso Técnico 

em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio 

 

 

Com base no nosso foco de entrada nos documentos que organizam um curso 

técnico integrado, a identificação de processos de referência ao professor de LE e ao seu 

                                                             
64

 Optamos por trazer como exemplo a tabela dos componentes curriculares do 3º período, por ser a partir 

desse momento da formação que tem-se a entrada do inglês como disciplina obrigatória.  



121 
 

 

contexto de atuação no instituto, que antecipam aspectos da sua atividade. Faremos 

algumas considerações sobre a matriz curricular apresentada. 

Antes mesmo de fazermos uma leitura atenta do documento, o que nos chama a 

atenção de imediato é a maneira como se materializa na matriz curricular os diferentes 

modos de oferecimento do espanhol e do inglês. A Língua Espanhola, como já destacamos, 

é apresentada ao final das tabelas com os componentes curriculares, a Língua Inglesa tem 

seu lugar definido na grade curricular, aparece junto com as outras disciplinas. Esse quadro 

nos faz refletir que, ainda que ambas as disciplinas sejam LEs, elas têm espaços definidos 

de forma diferente pelo IFRJ. Esse modo diferenciado definido para a oferta das 

disciplinas, irá se refletir na forma como cada docente irá desenvolver sua atividade em 

sala de aula. 

Recentemente, a partir da publicação da Lei nº 3.415, de 16 de fevereiro de 2017 

(BRASIL, 2017) foram aprovadas mudanças significativas no modo de ofertar as LEs no 

contexto do Ensino Médio, incluindo nesse nível de ensino o Ensino Médio Técnico 

Integrado. Encontramos no parágrafo 4º do artigo 35 a referência à nova organização da 

oferta de LE no Ensino Médio: 

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o 

estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, 

em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de 

ensino.  (BRASIL, 1996, grifos nossos) 
 

Essa nova organização coloca a Língua Inglesa em uma condição ainda mais 

diferenciada do que a Língua Espanhola, que antes da sanção da Lei nº 3.415/17 (BRASIL, 

2017), que revoga a Lei nº 11.161/05 (BRASIL, 2005) tinha garantido a sua oferta 

obrigatória. Essas mudanças, bastante recentes, trazem ainda mais desconforto para os 

docentes de Língua Espanhola. Esses professores, que já tinham uma posição diferenciada 

em seu contexto de trabalho ao lecionar uma disciplina de caráter optativo, natureza que 

não é comum no Ensino Médio
65

, atualmente não tem seu espaço de atuação no Ensino 

Médio Técnico Integrado assegurado por lei.  

Outro aspecto na matriz curricular que nos chamou a atenção foi a materialização 

do embate com o estabelecido pelo PPI do IFRJ (IFRJ, 2015) para a formação de seus 

alunos, que apresenta ampla defesa em várias partes de seu texto, conforme já destacamos 

nesse capítulo, da formação cidadã, que vai além da formação para o trabalho e para a 
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 As professoras participantes tratam dessa questão no GD (capítulo 5). 
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inserção no mercado. Ao trazer como “Objetivo do Curso”: “Formar profissionais técnicos 

de nível médio do Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais, na habilitação 

Automação Industrial, em consonância com as demandas dos setores produtivos.” (IFRJ, 

2013). Fica explícito que o curso não valoriza o aspecto humano da formação necessário 

também à formação técnica, destacado no PPI do IFRJ (IFRJ, 2015a) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 

2013a).  

Nesse contexto, o trabalho dos professores que atuam na parte da formação 

propedêutica do curso é apagado quando se define o seu objetivo, incluindo o trabalho dos 

professores de LE.  

O mesmo embate com o prescrito pelo PPI da instituição e o apagamento do 

trabalho dos professores que não atuam na área técnica do curso, foi observado no “Perfil 

de Conclusão do Curso”:  

O Técnico em Automação Industrial será capaz de atuar no projeto, 

execução e instalação de sistemas automatizados utilizados nos processos 

industriais. Realiza a manutenção, medições e testes em equipamentos 

utilizados em automação de processos industriais. Opera e mantém 

sistemas automatizados respeitando normas técnicas e de segurança. 

(IFRJ, 2013). 
 

Assim, podemos dizer que a matriz curricular apresentada, ao definir o objetivo de 

formação do curso e o seu perfil de formando não considera a parte referente à formação 

geral do educando, que deve estar presente nesses itens do documento de um curso que se 

apresenta como integrado ao Ensino Médio.  

Na subseção seguinte, apresentamos o fluxograma do Curso Técnico em 

Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio.  

 

3.3.2 Fluxograma 

De acordo com o que já fizemos nas seções anteriores, antes tratarmos do 

fluxograma do Curso Técnico em Automação, faremos uma apresentação do documento. 

Com base nos estudos de Souza (2013, p.74) podemos afirmar que “a representação gráfica 

é um forte elemento integrante da construção composicional do gênero fluxograma”. A 

partir dessa representação gráfica o fluxograma é construído por quadros, que informam o 

nome de cada componente curricular do curso e as outras informações podem variar de 

acordo com as especificidades de cada instituição. A relação entre esses componentes se 

estabelece de forma vertical (cada período do curso) e horizontal (mostra a relação e 
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dependência entre cada disciplina). São estabelecidos também, por meio de setas se há 

algum pré-requisito para determinada disciplina. Dessa forma, esse gênero se configura por 

uma relação entre a linguagem verbal e a não verbal (SOUZA, 2013). 

A construção composicional do documento “salienta processos lineares, pontuais, 

remetendo a uma ideia de busca pela objetividade e por uma forma econômica de 

representar a formação acadêmica.” (SOUZA, 2013, p. 79).  No entanto, sabemos que a 

formação acadêmica é mais complexa e envolve diversos sujeitos e embates políticos, além 

de dialogar com outros documentos oficias, como leis, diretrizes e projetos pedagógicos 

(SOUZA, 2013). Dessa forma, interessa-nos compreender a maneira como se configura 

nesse gênero a formação do aluno em um Curso Técnico Integrado e como essa 

organização contextualiza e antecipa o trabalho do professor de LE, foco da nossa 

pesquisa. 

Percebemos que o fluxograma do Curso Técnico em Automação (Anexo B) segue o 

modelo genérico que circula nas instituições de ensino em geral. O documento apresenta a 

seguinte organização: 

 

Figura 11: Fluxograma do Curso Técnico em Automação Industrial - fragmento 1 

 

 

(IFRJ, 2012) 

 

Em cada quadro do fluxograma
66

são indicados: a disciplina; o número de aulas 

semanais (AS), carga horária da disciplina (CH). O leitor do documento também é levado a 

saber se é uma disciplina teórica (T) ou prática (P) ou considerada como sendo de forma 

concomitante teórica e prática (TP). Abaixo desse quadro geral dos componentes 

curriculares do curso temos a seguinte organização:  
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 Recordamos que o fluxograma completo encontra-se no anexo B.  
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Figura 12: Fluxograma do Curso Técnico em Automação Industrial - fragmento 2
67

 

 

(IFRJ, 2012) 

 

São apresentadas no lado esquerdo da imagem, as informações a respeito das siglas 

presentes nos quadros e o ano da matrícula dos alunos para os quais o fluxograma passa a 

ser o norteador. Do lado direito da imagem, está a data de aprovação do documento por 

parte do Conselho de Ensino da Instituição, assim como o número da Resolução que torna 

oficial essa aprovação. Na parte central, temos o total da carga horária de cada período do 

Curso e o total da carga horária que deve ser cumprida no Estágio Supervisionado.  

A Língua Espanhola é apresentada em um quadro que segue o modelo seguido para 

as outras matérias, em que se informa o tipo da disciplina, definida como “teórica”, assim 

como a sua carga horária total e o número de aulas semanais. A maneira encontrada para 

diferenciar a disciplina das demais, já que ela é a única definida como “optativa”, é o 

destaque na cor amarela. Voltando ao lado esquerdo da imagem, vemos que há explicações 

sobre os asteriscos presentes nos quadros e o período a partir do qual a disciplina poderá 

ser cursada pelo aluno.  

Consideramos que o fluxograma do Curso Técnico em Automação, assim como de 

todos os cursos que utilizam esse gênero para apresentar seu itinerário formativo, evidencia 

o resultado dos debates ocorridos em diferentes instâncias do IFRJ para definir o 

entendimento da instituição do modo como ela compreende que deve ser o itinerário de 

formação em um curso dessa natureza. Dessa forma, é importante fazermos algumas 

considerações sobre os sentidos identificados a partir do modo de organização do curso 

nesse documento, com foco no trabalho do professor de LE.  

Assim, destacamos aspectos que nos chamaram a atenção referente à forma como o 

espanhol e o inglês aparecem no fluxograma. Pela maneira como a disciplina se apresenta, 

fica explícita a situação diferenciada do espanhol frente às outras matérias que compõem o 
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 Recordamos que o fluxograma completo encontra-se no anexo B.  
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curso. Podemos dizer que essa forma de apresentação responde e materializa o 

entendimento do IFRJ ao exigido pela Lei nº 11.161/05(BRASIL, 2005)
68

, que estabelecia 

que o ensino da Língua Espanhola seria de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 

facultativa para o aluno. Contudo, merece destaque que o CNE destacou em seu Parecer nº 

18/2007 (MEC/CNE, 2007) que de acordo com o previsto no então artigo 36 da LDB/96 

(BRASIL, 1996), revogado pela Lei nº 3.415/17 (BRASIL, 2017): “III- será incluída uma 

língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade 

escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição”, o 

espanhol poderia ser oferecido como Língua Estrangeira obrigatória do curso, nesse caso: 

a oferta da Língua Espanhola já está concretizada, se esta é a língua 

escolhida pela comunidade como primeira, ou seja, para ser a obrigatória. 

Neste caso, será uma outra (como as línguas inglesa, francesa ou ...) a 

língua estrangeira moderna que comporá o currículo escolar, em 

atendimento ao inciso III do artigo 36 da LDB, podendo a segunda língua 

ou outras, se for possível diversificar a oferta facultativa, ser escolhida 

em razão das disponibilidades no corpo docente.(MEC/CNE, 2007) 
 

O fluxograma, ao delimitar que a Língua Espanhola é oferecida em caráter optativo, 

se insere no conjunto de outras práticas discursivas que circulam no IFRJ e desvalorizam o 

idioma, ao dar ao inglês a posição de destaque na formação técnica.  

Outro aspecto do fluxograma que merece destaque é a forma como a “Língua 

Inglesa para fins específicos” é ofertada, como podemos ver em seguida: 
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 Destacamos na subseção anterior que a Lei nº 3.415/17 (BRASIL, 2017) revogou a Lei nº 11.161/05 

(BRASIL, 2005). 
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Figura 13: Fluxograma do Curso Técnico em Automação Industrial - fragmento 3 

 

 

 

Como podemos ver pela imagem, a disciplina é ofertada no 3º período do curso, 

deixa de ser no 4º período e volta a ser oferecida no 5º e no 6º períodos. Uma organização, 

que a partir da nossa experiência como docente de LE, sabemos que não é favorável para o 

ensino do idioma, não oferece a possibilidade de continuação do aprendizado do que foi 

aprendido no semestre anterior. Essa organização marca uma desvalorização do ensino da 

disciplina no curso. Ainda que ela tenha seu espaço garantido na matriz curricular, o modo 

como ela é oferecida não contribui para o seu aprendizado efetivo. 
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Como destacamos no início do capítulo, ao nos aproximar dos prescritos do 

trabalho do professor de LE do IFRJ buscamos conhecê-lo antes de ouvir os trabalhadores 

e ter acesso aos saberes da experiência. A partir do exposto, é possível notar que os 

documentos, que organizam o curso técnico integrado que definimos como referência, 

formalizam uma valorização da formação técnica no contexto de um curso integrado. 

Dessa forma, podemos dizer que há uma maior preocupação em antecipar a atividades dos 

docentes que vão atuar nessa parte do curso.  

É possível observar também que o professor de LE é aquele que leciona uma 

disciplina que está inserida na grade curricular do curso como uma optativa ou no caso de 

integrar a grade como uma matéria obrigatória, como ocorreu no curso que definimos 

como referência, tem sua posição definida a partir de uma organização que prioriza a 

sequência das disciplinas técnicas.  

No próximo capítulo tratamos da segunda etapa desta pesquisa, a realização do GD, 

contexto em que foram produzidas as falas das professoras de LE sobre o seu trabalho. 

Como já informamos, o roteiro que guiou a discussão no GD foi construído a partir de 

trechos dos documentos que acabamos de apresentar neste capítulo e de outros documentos 

que tratam do ensino de LE no contexto escolar. Dessa forma, retomaremos algumas 

questões aqui abordadas. 
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4. O GRUPO DE DISCUSSÃO 

 

 

Conforme já destacamos, entendemos, com base na perspectiva teórica apresentada 

no capítulo 1, que existe uma relação entre a linguagem e todas as atividades humanas, 

inclusive a atividade de trabalho. E que “estudar a linguagem nas atividades e em torno 

delas é, pois atribuir à natureza da atividade de trabalho complicações que lhe são inerentes 

– o que não ocorre quando se parte de concepções mais estritamente instrumentais [...].” 

(LACOSTE, 1998, p. 32). Dessa forma, ainda que tenhamos consciência de que a relação 

da linguagem com qualquer atividade humana não seja simples, nem transparente, 

considerá-la é produtivo, quando desenvolvemos um estudo sobre uma atividade de 

trabalho, pois: 

 as práticas linguageiras são um elemento ao mesmo tempo subjetivo e 

coletivo, de regulação, re-regulação, da experiência do trabalho e se 

encontram, portanto numa relação de ajustamento criador frente a tudo o 

que ressingularização na atividade de trabalho. E, ao mesmo tempo, a 

linguagem é muito importante porque ela é lugar e elemento de 

fabricação dos conceitos que enquadram ( e esse é toda a potência do 

conceito) as atividades de trabalho em todas as suas dimensões: técnicas, 

científicas, organizacionais, gerenciais, hierárquicas, de poder, de 

propriedade jurídicas e outras, ou políticas. (DURRIVE; SCHWARTZ; 

DUC, 2010, p. 139) 

 

Assim, esta pesquisa se insere no conjunto de muitos outros estudos, que mostram a 

relevância de considerar essa relação “imemorial” (DURRIVE; SCHWARTZ; DUC, 2010) 

ao intervir em determinada situação de trabalho, como fazemos com a do professor de LE 

do IFRJ.  

Com isso, optamos por, ao nos aproximar do trabalho do docente de LE, “observar 

do mais perto possível o que liga as suas condições materiais e organizacionais” (GUÉRIN 

et al, 2001, p. XII) ao que os sujeitos envolvidos nessa atividade falam sobre ela. Assim, 

buscamos os documentos que definem a organização administrativa e pedagógica do 
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IFRJ
69

 e a forma como se inclui o ensino de espanhol e de inglês em um curso técnico 

integrado ao Ensino Médio do campus que escolhemos para desenvolver este estudo. 

  Dessa forma, definimos que a primeira parte desta pesquisa seria de apresentação 

de documentos oficiais do IFRJ, que prescrevem o trabalho desse professor. Nesse 

movimento de entrada nos documentos oficiais do IFRJ, primeiramente, contextualizamos 

a atividade do professor de LE na instituição para, em seguida, nos aproximar dela por 

meio das falas dos professores sobre o seu trabalho. Buscamos ter acesso a sentidos para o 

ensino de LE, um dos aspectos da atividade docente na instituição. Para isso, focamos em 

identificar a construção discursiva para uma concepção de ensino no Instituto, não só o de 

LE. 

A segunda etapa da pesquisa, da qual trataremos neste capítulo, foi a de realização 

do GD. Nesse espaço tornou-se possível ter acesso à voz do professor de LE ao falar sobre 

sua atividade, em diálogo com trechos de textos oficiais do IFRJ e outros documentos 

relacionados ao ensino de LE, que apresentamos para guiar a discussão
70

, e com colegas 

presentes, incluindo a própria pesquisadora
71

. Esse processo de aproximação da fala sobre 

o trabalho tem sido compreendido como relevante porque: 

A fala sobre o trabalho, longe de ser apenas um tema imposto ao 

trabalhador pelos pesquisadores, é revelada no interior da atividade, em 

funções das exigências da equipe ou da empresa: entre colegas, o trabalho 

é mencionado pra ser comentado, avaliado, registrado na memória, para 

que as pessoas se justifiquem ou por mil razões que existem no momento. 

(LACOSTE, 1998, p. 16).  

 

Assim, entendemos que para compreender o trabalho do professor de LE é 

fundamental entrar em diálogo com os saberes dos protagonistas desse trabalho, “quando 

então os conceitos são abordados o mais próximo possível de sua aderência local, para dar 

conta da situação.” (ATHAYDE; BRITO, 2010, p. 10).  Com base nesse posicionamento 

sobre a importância de, em uma pesquisa que considere as diferentes realidades que 

envolvem o trabalho, promovermos um espaço de diálogo como o GD, nos inspiramos em 

ferramentas de campos diferentes de estudo para organizá-lo.  

No contexto das pesquisas qualitativas em Ciências Sociais e Humanas, recorremos 

aos pressupostos da técnica do Grupo Focal, derivada das formas de trabalho com grupos, 

desenvolvidas pela psicologia social (GATTI, 2012). Essa técnica de “levantamento de 

                                                             
69

 Documentos apresentados no capítulo 3. 
70

 Os fragmentos que fizeram parte do roteiro para guiar o GD serão apresentados na seção 4.2. 
71

 Nas seções seguintes abordaremos a natureza da participação da pesquisadora no GD. No momento, cabe 

dizer que sua participação foi discreta, só se manifestou quando foi necessário para trazer alguma informação 

às participantes. 
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dados que se produz pela dinâmica interacional de um grupo de pessoas, com um 

facilitador” (GATTI, 2012, p. 12) pode ser empregada com vários objetivos e em contextos 

diferentes. Na mesma dinâmica do GD, a ênfase desse espaço criado pelo pesquisador, está 

na interação dentro do grupo e não em perguntas e respostas.  

Assim como o GD que organizamos, o trabalho com grupos focais possibilita:  

compreender processos de construção da realidade por determinados 

grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações e fatos e 

eventos, comportamentos e atitudes, construindo-se uma técnica 

importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, 

hábitos, valores, restrições preconceitos, linguagens e simbologias 

prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham 

alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema visado. 

(GATTI, 2012, p. 11). 

 

Alguns aspectos importantes, que buscávamos ter acesso sobre o trabalho do 

professor de LE, com as interações do GD também são trazidos pelos grupos focais, como: 

encorajar uma grande variedade de comunicações entre os membros do 

grupo, incidindo em variados processos e formas de compreensão; [...] 

encorajar uma conversação aberta sobre tópicos embaraçosos para as 

pessoas; facilitar a expressão de ideias e de experiências que podem ficar 

pouco desenvolvidas em entrevista individual. (GATTI, 2012, p. 11). 

 

Os estudos da Ergonomia situada, ao abordar a importância das verbalizações dos 

operadores das empresas para a análise do trabalho naquele contexto, nos auxiliam a 

compreender a produtividade do acesso às verbalizações dos professores de LE sobre a sua 

atividade no IFRJ:  

A atividade não pode ser reduzida ao que é manifesto e, portanto, 

observável. Os raciocínios, os tratamentos das informações, o 

planejamento das ações só podem ser realmente apreendidos por meio 

das explicações dos operadores [no nosso caso, dos professores].  

As observações e medidas são sempre limitadas em sua duração. Assim, 

o operador [o professor] pode ajudar a ressituar essas observações num 

quadro temporal mais geral. 

Nem todas as consequências do trabalho são aparentes. A fadiga, 

eventuais distúrbios sofridos não tem tradução manifesta; o operador [o 

professor] pode expressá-las e relacioná-las com características da 

atividade. (GERRI et al, 2001,  p. 165). 

 

Os pesquisadores da Ergonomia situada destacam que as verbalizações são 

fundamentais para a progressão do conhecimento do pesquisador da situação de trabalho 

pesquisada (GERRI et al, 2001). No caso desta pesquisa, no início do diálogo ocorrido no 

GD as professoras pareciam tímidas, preocupadas com o que iriam falar, mas na 

continuação do processo de interação entre elas e a pesquisadora, desencadeado pela 
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leitura dos fragmentos dos prescritos presentes no roteiro do GD
72

, ocorreu uma expressão 

rica e detalhada da atividade, fundamentada por questionamentos sobre as suas condições 

concretas de realização. 

A Ergonomia situada também pondera sobre a importância de o operador ter 

contato com referências relativamente concretas sobre o seu trabalho no momento de 

verbalizar sobre a atividade. Isso permite que ele possa lembrar-se de circunstâncias e do 

encadeamento de suas ações. Para os operadores das indústrias essa referência pode ser 

alguma peça de uso cotidiano no trabalho, para uma enfermeira, algum local onde ela atua, 

como a sala de curativos, por exemplo (GERRI et al, 2001). No caso da nossa pesquisa, 

optamos por desencadear as verbalizações com a leitura dos fragmentos dos prescritos que 

compõem o roteiro do GD e com o diálogo entre as participantes e a pesquisadora.  

Ainda no contexto dos estudos sobre o trabalho, cabe dizer que também nos 

inspiramos nos Encontros sobre o Trabalho propostos pela Ergologia (DURRIVE, 2010). 

Esses encontros se organizam com o foco na relação entre experiência e conhecimento e se 

justificam por proporcionar a produção de saberes sobre o trabalho.  Seu objetivo é 

“multiplicar os lugares de debate sobre a atividade, porque elas são reservatórios 

inimagináveis de energia para a formação e o desenvolvimento individual e coletivo”  

(DURRIVE, 2010, p. 309). Também tivemos o foco na multiplicação de saberes sobre o 

trabalho do professor de LE no IFRJ, quando organizamos o GD.  

O chamado “animador” desses encontros, e sua fundamental “modéstia intelectual 

diante do enigma da atividade” (DURRIVE, 2010, p. 318) é quem organiza o grupo e 

constrói com os participantes uma relação de confiança, ao dar legitimidade a cada um 

como produtor de saberes. Ele deve estar consciente de que há muitas razões para as 

dificuldades de verbalizar o que se faz na prática, pois “relatar uma experiência humana 

não é como descrever uma observação feita em microscópio” (DURRIVE, 2010, p. 315). A 

pesquisadora buscou estabelecer essa relação de confiança com as participantes do GD, o 

que foi facilitado por ela ser uma professora de LE, que atua no contexto de trabalho que 

investiga. Cabe destacar, que ela se reconheceu em muitas questões que foram abordadas 

pelas professoras naquele espaço de debate e nas que foram trazidas no roteiro que ela 

elaborou para guiar a discussão. 

De acordo com a perspectiva ergológica, os participantes dos Encontros sobre o 

Trabalho entram:  

                                                             
72

 Como já destacamos, o roteiro será apresentado na seção 4.2. 
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na atividade para debater a maneira como cada um nela se comporta, para 

historiar o que lhe está sendo demandado – ou seja, o que está na ordem 

da antecipação, do conceito; a maneira como cada um “se ajeita” com as 

normas antecedentes no momento em que se confronte com o real. 

(DURRIVE, 2010, p. 312).  

 

Também tivemos esse foco no processo de “entrada na atividade” do professor de 

LE do IFRJ, no momento em que organizamos GD e definimos que os prescritos do seu 

trabalho seriam as referências necessárias para promover esse retorno à experiência de 

cada uma na situação de trabalho.  

Assim, “os Encontros sobre o Trabalho reúnem pessoas que, de início, se 

reconhecem, talvez intuitivamente, como tendo algo a dizer, a transmitir e a aprender em 

relação à atividade que, mesmo obscura, é participação na aventura humana.”  (DURRIVE, 

2010, p. 312). Buscamos pessoas que tivessem esse “algo a dizer” da experiência, no 

momento de definição das participantes do GD. Dessa forma, optamos por promover esse 

encontro dos professores das Línguas Estrangeiras que são ensinadas nos cursos técnicos 

integrados do IFRJ, o espanhol e o inglês. Os participantes serão apresentados na seção 

seguinte.  

 

 

4.1 OS PARTICIPANTES: APRESENTAÇÃO 

 

Como já destacamos, planejamos o GD com o objetivo de dar a palavra ao 

professor de LE dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, para que pudéssemos ter 

acesso a saberes sobre o seu trabalho a partir do retorno à experiência de cada um na 

atividade.  Por isso, consideramos que era importante dar o mesmo espaço de voz aos 

professores das duas LEs oferecidas pela instituição, pois mesmo que o espanhol tenha 

uma situação mais desconfortável que a de inglês, por sua entrada mais recente, por não ser 

disciplina obrigatória de nenhum curso, entre outras questões, ambas as Línguas 

Estrangeiras têm, na teoria, o mesmo papel na formação dos estudantes dos cursos 

técnicos. O IFRJ conta atualmente com o oferecimento de cursos técnicos integrados em 

nove de seus quinze campi já implantados (IFRJ, 2014a). Assim, para garantir um mínimo 

de pontos de vista variados, optamos por convidar três professores de espanhol e três de 

inglês que atuassem no Ensino Médio integrado de diferentes campi, já que o IFRJ é 

heterogêneo em termos de ofertas de cursos, tempo de implantação e contexto de cada 

campus. É importante considerar também, de acordo com as contribuições de Ferreira 
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(2015), a participação da pesquisadora, que sendo mais uma docente de LE do IFRJ 

presente no GD, contribuiu com o diálogo do qual foi moderadora. Sua presença foi 

discreta, só se manifestou quando foi necessário para esclarecer alguma dúvida ou questão 

levantada pelas professoras. Contudo, seguramente esse envolvimento fez diferença 

também no momento de suas análises do material linguístico produzido pela interação 

ocorrida nesse contexto. 

O acesso às professoras convidadas foi facilitado pelo fato que já explicitamos, a 

pesquisadora ser também professora de LE do IFRJ, assim, ela já tinha certo contato com 

as docentes. Cada uma das convidadas recebeu pelo e-mail institucional uma carta convite 

(apêndice A) em que, entre outras questões apresentadas, solicitamos que elas 

manifestassem interesse e disponibilidade de dia para a participação no GD.  

Sobre a adesão e participação das convidadas, Ferreira (2015) destaca em sua 

pesquisa que é da natureza de toda atividade, nem tudo acontecer como o planejado. 

Assim, conforme a possibilidade já prevista, uma das professoras que convidamos não 

pôde ir ao evento no dia marcado. Com isso, tivemos um total de cinco professoras 

presentes no GD mais a pesquisadora.   

Cabe dizer, que como forma de garantir o compromisso ético que assumimos com 

as participantes do GD, de garantir o sigilo da sua identidade, todas receberam um nome 

fictício
73

. Ainda como forma de preservar a identidade das professoras, optamos por não 

fazer uma apresentação detalhada do perfil profissional de cada uma. É válido destacar 

apenas, que as professoras têm entre cinco e sete anos de atuação no IFRJ, submetidas ao 

regime de trabalho de “tempo integral de quarenta semanais de trabalho, com dedicação 

exclusiva (DE)” (IFRJ, 2014)
74

. Apenas uma das participantes entrou na instituição 

submetida ao regime de trabalho de vinte horas e em 2015 passou a docente de DE.  

A próxima etapa de planejamento do GD, a de seleção dos fragmentos que 

nortearam o debate, será apresentada na seção seguinte. 

 

 

 

 

                                                             
73

 Cada participante assinou um termo de consentimento livre e esclarecido em que foi garantido a cada uma 

o sigilo do seu nome verdadeiro. 
74

 De acordo com o estabelecido pelo Regulamento da carga horária docente do professor do IFRJ (IFRJ, 

2014) as atividades de ensino devem compor até 50% da carga horária semanal do professor DE, o restante 

da carga horária será completada com atividades de estudo, planejamento, avaliação e com a escolha de uma 

atividade de pesquisa e/ou extensão (IFRJ, 2014). 
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4.2 O ROTEIRO DA DISCURSSÃO: ESCOLHA DOS FRAGMENTOS 

 

A escolha pelos fragmentos dos documentos oficiais, que fazem parte do roteiro 

para o debate do GD foi definida a partir do nosso foco de investigação, o trabalho do 

professor de LE nos cursos técnicos integrados do IFRJ. Como já pontuamos no início 

deste capítulo, com base nos estudos da Ergonomia situada, compreendemos a importância 

de, ao buscar nos aproximar o mais perto possível de uma atividade, considerar a relação 

das condições materiais de sua organização ao real dessa atividade (GUÉRIN et al, 2001, 

p. 12).  

Os estudos do trabalho destacam ainda, como já expusemos, a importância de levar, 

para um espaço de verbalização da atividade por parte do trabalhador, referências que 

facilitem esse retorno à situação de trabalho. Dessa forma, optamos por selecionar 

fragmentos presentes em diferentes documentos oficiais do IFRJ e em documentos legais, 

que consideramos como prescritos para o trabalho do professor de LE no contexto dos 

cursos integrados. Com isso, buscamos facilitar o retorno das professoras ao seu contexto 

de trabalho e observar a maneira como elas lidavam com esses prescritos.  

É importante destacar que a escolha por apresentar no GD fragmentos dos 

documentos que trazem a organização de um curso do campus Volta Redonda ocorreu pela 

necessidade de estabelecer um recorte tanto para os documentos apresentadas no capítulo 3 

quanto para a seleção dos trechos para o GD. Dessa forma, optamos por utilizar o campus 

onde a pesquisadora atua como docente de LE, já que se trata de uma investigação cuja 

demanda nasceu da experiência dela neste espaço de trabalho. Por isso, ela pretende trazer 

o retorno dos resultados deste estudo para esse ambiente de trabalho, além da instituição de 

uma forma geral. 

A partir da escolha dos fragmentos dos prescritos, optamos por dividir o roteiro do 

GD em quatro grupos de acordo com as questões que consideramos importantes para 

serem abordadas no evento, a partir do nosso foco no trabalho do professor de LE nos 

cursos técnicos integrados. Assim, temos os seguintes grupos:  

 1: o trabalho do professor no IFRJ, em que tratamos de questões 

relacionadas ao trabalho do professor na instituição; 

 2:  o ensino no IFRJ, no qual propomos uma discussão sobre esse aspecto da 

atividade docente no Instituto;  
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 3: o ensino nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, em que 

abordamos aspectos relacionados ao ensino no contexto que selecionamos 

para esta pesquisa; 

 4: o ensino de LE no cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, no qual 

discutimos de forma mais específica sobre o ensino de LE também no 

espaço dos Cursos Técnicos Integrados do IFRJ.   

Cada um desses grupos foi representado por uma cor, no momento de realização do 

GD, para que as participantes não tivessem acesso aos títulos. Esse modo de identificação 

garantiu que as participantes não escolhessem o grupo de fragmentos por ele estar com a 

numeração que faça referência numérica a uma possível ordem de apresentação, nem por 

títulos que as agradassem mais em uma leitura rápida. Dessa maneira, as professoras 

tiveram mais liberdade para verbalizar suas experiências. A informação do título que 

definimos para os grupos também poderia levá-las a uma antecipação de posicionamento, 

ou até mesmo à timidez para tratar de alguma questão que não se relacionasse diretamente 

ao trabalho de cada uma. Apresentamos a seguir as cores selecionadas: 

 1: o professor no IFRJ – azul; 

 2: o ensino no IFRJ – verde; 

 3: o ensino nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio   –  vermelho; 

 4: o ensino de LE nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio – 

amarelo. 

A partir dessas escolhas, elaboramos, com base nas propostas de Daher (1998), 

Freitas (2010), Fernandes (2013) e Ferreira (2015), um roteiro para cada grupo. Como já 

informamos, ele foi constituído por fragmentos de documentos que apresentam a 

organização geral do IFRJ, como o PDI (IFRJ, 2015), o PPI (IFRJ, 2015a) e o Regimento 

Geral (IFRJ, 2011) e de documentos que apresentam a organização do curso técnico 

integrado do campus onde a pesquisadora atua como docente de LE. Incluímos também 

documentos produzidos pelo MEC para tratar de questões relacionadas à Educação Básica.  

Definimos para cada fragmento citado um objetivo para a sua apresentação no GD, assim 

como os possíveis encaminhamentos que podíamos fazer caso o trecho não desencadeasse 

de imediato uma discussão entre os professores.  

Esclarecida a forma de organização dos fragmentos selecionados para o GD 

passaremos para a apresentação e justificativa da escolha de cada um.  
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Grupo 1: o professor no IFRJ 

Tabela 3: Fragmentos do grupo 1 do roteiro do GD 

DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

PDI 2014-2018 

 

- Iniciar o diálogo entre os 

professores a partir da 

reflexão sobre a organização 

institucional do IFRJ; 

- Promover a discussão sobre 

o modo de organização do 

organograma, que não define 

a colocação do professor no 

organograma do Instituto. 

 

Organograma do IFRJ
75

 

Figura 14: Organograma do IFRJ para o GD 

 
 

(IFRJ, 2015, p. 26) 

 

 

Comente sobre os aspectos 

do organograma que lhe 

chamaram a atenção.  
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 O organograma em tamanho original encontra-se no anexo A.  
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DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

REGIMENTO 

GERAL DO IFRJ 

- Promover o diálogo sobre o 

que o Regimento Geral 

define como sendo da 

competência do professor, 

que atua nos diversos cursos 

do IFRJ l, e como essas 

atividades são desenvolvidas 

no dia a dia do professor de 

LE da instituição.  

2. Art. 83. Ao colegiado de curso compete:  

I - acompanhar e avaliar, no âmbito do curso, o desenvolvimento do projeto 

pedagógico do curso;  

II - propor o aperfeiçoamento do curso e participar da elaboração ou re-

elaboração do Projeto Pedagógico do Curso;  

III - articular a participação dos professores na implementação do Projeto 

Pedagógico do Curso, respeitadas as diretrizes gerais do Projeto Político 

Pedagógico do IFRJ;  

IV - articular a integração entre as diversas disciplinas ofertadas;  

V - propor às Diretorias dos Campi com a oferta do curso, a realização e a 

integração de programas de ensino, pesquisa e extensão, segundo o 

interesse do curso;  

VI - prestar assessoramento de ordem didático-pedagógica, quando 

solicitado pelos órgãos competentes do IFRJ. (IFRJ, 2011, p. 31)  

Qual é o espaço dado pela 

Instituição para que você 

enquanto professor de LE 

possa realizar as ações 

descritas nesse artigo? 

 

A partir da leitura desse 

fragmento, o que você teria 

a dizer sobre sua 

participação nas reuniões 

do Colegiado do(s) curso(s) 

no qual(is) leciona? 
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DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

REGIMENTO 

GERAL IFRJ 

- Promover o debate sobre o 

artigo do Regimento, que 

apresenta as obrigações 

estabelecidas para o corpo 

docente e como essas 

atribuições são postas em 

prática. 

3. Art. 165. Além dos direitos e deveres especificados em leis atinentes a 

todos os servidores públicos civis, são obrigações do corpo docente:  

I - orientar, dirigir e ministrar o ensino das disciplinas sob sua 

responsabilidade, cumprindo o programa e a carga horária curricular 

previstos;  

II - cumprir as atividades programadas por sua Coordenação e pelo IFRJ;  

III - participar das atividades de planejamento de ensino; 

IV - manter atualizados os planos de ensino;  

V - comprometer-se com a qualidade da educação e o atendimento ao 

estudante;  

VI - executar estratégias de recuperação da aprendizagem e de orientação 

aos estudantes, para assegurar a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos;  

VII - elaborar materiais de apoio ao ensino;  

VIII - garantir a integralidade, a pontualidade e a precisão dos registros e 

resultados acadêmicos; IX - participar das reuniões e trabalhos de sua 

Coordenação, dos órgãos colegiados e das comissões ou grupos de trabalho 

para os quais for designado;  

X - participar de atividades acadêmicas ou profissionais que visem sua 

atualização, compatível com seu exercício profissional, com vistas à sua 

capacitação e ao seu aperfeiçoamento, contribuindo assim para a melhoria 

de suas atividades laborais no IFRJ;  

XI - desenvolver as atividades previstas em atos da administração do IFRJ 

para as quais seja designado. (IFRJ, 2011, p. 54) 

Na sua atuação no IFRJ, 

você reconhece esses 

aspectos definidos pelo 

Regimento como parte da 

sua atividade? 
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A escolha por levar o organograma do IFRJ para o GD se justifica pela ausência do 

professor nessa estrutura de organização de um “Organograma institucional e 

acadêmico”
76

. Ainda que possamos afirmar que o organograma seja construído tendo como 

referência a organização dos setores do IFRJ, já que também não contempla o corpo 

técnico-administrativo da instituição, merece uma reflexão o fato desse apagamento do 

trabalhador que compõe cada um dos setores apresentados77. Como o foco desta pesquisa é 

o ensino de LE no contexto dos Cursos Técnicos Integrados, trouxemos à reflexão a 

ausência do docente no organograma presente em um documento da natureza do PDI, que 

de acordo com as reflexões apresentadas no capítulo 3, identifica a instituição, tanto no que 

diz respeito a questões administrativas quanto pedagógicas. 

 Assim, no contexto do GD, o organograma foi o ponto de partida para uma 

discussão sobre o espaço do professor na instituição. Optamos por nesse grupo temático 

estabelecer um diálogo entre essa estrutura organizacional e os fragmentos presentes no 

Regimento Geral que tratam do docente.  

O fragmento 2, localizado no Capítulo II (Da Estrutura Administrativa da Reitoria), 

Seção VII (Dos Órgãos de Assessoramento), Subseção I, trata das competências do 

Colegiado de Curso, do qual o professor de LE faz parte
78

. Nosso objetivo de trazer para o 

grupo esse artigo do Regimento foi fazer com que os participantes falessem sobre como é a 

participação deles, enquanto docentes de LE, nas discussões desse Colegiado. 

O fragmento 3 se encontra no Capítulo I (Corpo Docente) do Título IV 

(Comunidade Acadêmica) do Regimento Geral e trata das atividades docentes. Optamos 

por apresentar esse trecho também nesse momento de foco na discussão sobre o professor 

no contexto do IFRJ, pelo fato de considerarmos relevante observar como as participantes 

lidam com essa prescrição para o seu trabalho, se têm consciência de todas as atividades 

que devem ser desempenhadas por elas na instituição, de acordo com o estabelecido no 

Regimento Geral.  

Com base na experiência da pesquisadora como docente no IFRJ, podemos dizer 

que essa preocupação em definir o que é “obrigação” para o docente não dialoga com o 

                                                             
76

 Designação definida pelo artigo 16, do Decreto nº 5.773/2006 (BRASIL, 2006), que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.  
77

 Essa ausência do professor também é uma realidade nos organogramas presentes nos PDIs de outras 

instituições federais, como o IF Fluminense e o CEFET-RJ, por exemplo. Trataremos com mais detalhes 

dessa questão no capítulo 5. 
78

 É importante destacar, com base no artigo 83 do Regimento Geral, que no IFRJ fazem parte do Colegiado 

do Curso: “I - o Coordenador de Curso, como seu presidente; II - os docentes em exercício nas atividades de 

ensino do curso; III - dois representantes discentes do curso regularmente matriculado.” (IFRJ, 2011, p. 30).  
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conhecimento que os professores têm desses prescritos. Documentos que, em geral, não 

circulam no cotidiano de trabalho desses profissionais. Com a leitura desses artigos do 

Regimento Geral é possível observar que há uma preocupação em normatizar as atividades 

que esse trabalhador irá desenvolver no IFRJ. Mas essas prescrições não são apresentadas a 

esse profissional, quando ele é selecionado para atuar nesse contexto. Quando é para 

normatizar o seu trabalho o professor é reconhecido, no entanto, quando pensamos nas 

condições nas quais ele se efetua, há um apagamento da prescrição. O professor 

desenvolve sua atividade sem saber exatamente o que a instituição espera dele. Com isso, 

consideramos importante, de acordo com nosso foco de buscar sentidos para o trabalho do 

professor de LE no IFRJ, promover uma discussão sobre essa questão a partir da 

apresentação desses fragmentos. 
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Grupo 2: O ensino no IFRJ 

 

Tabela 4: Fragmentos do grupo 2 do roteiro do GD 

 

DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

 

 

REGIMENTO 

GERAL IFRJ  

 

- Promover o debate sobre 

o papel da LE no contexto 

de ensino do Instituto.   

 

4. Art. 154. O ensino ministrado no IFRJ 

observará não só os objetivos próprios de cada 

curso, como também os ideais e os fins da 

educação nacional previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil e na legislação 

que fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, tendo em vista a formação integral 

dos educandos.   

 

 

 

 

 

 

Lembrando que os ideais e fins da educação nacional 

estão relacionados a uma preocupação com a formação 

humana e cidadã dos estudantes. Comente sobre o papel 

do ensino de LE no contexto do IFRJ. 

 

OCNEM- 

Linguagens 

Códigos e suas 

Tecnologias 

(BRASIL, 2008)  

- Promover a discussão 

sobre o papel da LE no 

contexto de ensino do 

Instituto.   

 

5. (...) a disciplina Línguas Estrangeiras na 

escola visa a ensinar um idioma estrangeiro e, 

ao mesmo tempo, cumprir outros 

compromissos com os educandos, como, por 

exemplo, contribuir para a formação de 

indivíduos como parte de suas preocupações 

educacionais.  

 (BRASIL, 2008, p.91) 

 

 

PPI 2014-2018  

- Estimular a discussão 

sobre o espaço dado ao 

ensino de LE em uma 

instituição que considera 

esses objetivos em seu 

ensino.  

 

6. Dessa maneira, nosso objetivo vai além de 

preparar o aluno para o mercado de trabalho, 

formando cidadãos aptos a enfrentar as 

dificuldades da vida em sociedade. Desejamos 

contribuir para a formação e preparação de 

sujeitos que possam refletir sobre sua prática 

diante de um mundo que exige a capacidade de 

adquirir conhecimentos e inovar. (IFRJ, 2015, 

p. 40) 

Em que aspecto você considera que o ensino de LE pode 

contribuir para alcançar esse objetivo de formação? 
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A referência à forma como o ensino é apresentada, foi o primeiro critério para 

definir as partes dos documentos que seriam apresentados no capítulo 3. Dessa forma, 

optamos por trazer ao GD o trecho 4, pois ele trata dos objetivos para o ensino na 

instituição. A apresentação desse artigo do Regimento Geral irá dialogar com o fragmento 

5, que também trata dos objetivos de formação do IFRJ, no item 3.1 (Concepção de Sujeito 

e Sociedade), do capítulo 3 (Dimensão Político- Pedagógica) do PPI (IFRJ, 2015a), 

documento que não apresenta o caráter normativo do Regimento.  

A escolha pelo trecho das OCEM (BRASIL, 2008) considera também a importância 

dos professores participantes discutirem o papel do ensino de LE no contexto de ensino da 

Educação Básica. Ao tratar desse tema os professores também serão levados a comentar 

sobre aspectos relacionados ao espaço dado ao ensino de LE na prática, no dia a dia do 

Instituto e sobre a maneira como eles desenvolvem seu trabalho
79

. 

O fragmento 6, localizado no item 3.1 (Concepção de Sujeito e Sociedade), do 

capítulo 3 (Dimensão Político- Pedagógica) do PPI (IFRJ, 2015a), trata sobre o objetivo de 

formação dos cursos do IFRJ. Ele foi selecionado para que os participantes pudessem 

comentar sobre a o papel do ensino da LE nesse contexto e se o professor de LE tem 

espaço para atuar a partir desse objetivo de formação. 

                                                             
79

 Conforme informamos às professoras no dia do GD, estamos cientes de que as OCNEM (BRASIL, 2008) 

não têm uma vigência atual. Contudo, na ausência de um documento que trate de questões específicas da 

presença da Língua Estrangeira na escola, optamos por apresentar trechos desse texto prescritivo. 
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Grupo 3:  o ensino nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

 

Tabela 5: Fragmentos do grupo 3 do roteiro do GD 

 

DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

Matriz Curricular 
do Curso Técnico 

em Automação 

Industrial 

Integrado ao 

Ensino Médio – 

campus Volta 

Redonda (IFRJ, 

2013). 

 

- Dialogar sobre a relação 

entre esse objetivo do curso e 

o ensino de LE.  

7. OBJETIVO DO CURSO:  

Formar profissionais técnicos de nível médio 

do EIXO TECNOLÓGICO Controle e 

Processos Industriais, na habilitação 

Automação Industrial, em consonância com 

as demandas dos setores produtivos. 

A partir de toda discussão já feita sobre os objetivos de 

formação do IFRJ, comente sobre o objetivo deste curso e 

sua relação com o objetivo do ensino de LE no Ensino 

Médio.  

 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais para o 

Ensino Médio 

(BRASIL, 2013). 

- Promover o debate sobre a 

importância da integração da 

formação profissional e o 

ensino propedêutico, 

incluindo o ensino de LE. 

8. A identidade do Ensino Médio se define na 

superação do dualismo entre propedêutico e 

profissional. Importa que se configure um 

modelo que ganhe uma identidade unitária 

para esta etapa e que assuma formas diversas 

e contextualizadas da realidade brasileira. 

(...) Entretanto, se a preparação profissional 

no Ensino Médio é uma imposição da 

realidade destes jovens, representando 

importante alternativa de organização, não 

pode se constituir em modelo hegemônico ou 

única vertente para o Ensino Médio, pois ela 

é uma opção para os que, por uma ou outra 

razão, a desejarem ou necessitarem. 

(BRASIL, 2013, p. 171) 

Comente sobre a importância da integração da formação 

profissional e o ensino propedêutico, incluindo nesse 

contexto o ensino de LE. 

Diretrizes 

Curriculares 

- Estimular o diálogo entre o 

que se espera do concluinte 

9. Atualmente, não se concebe uma Educação 

Profissional identificada como simples 

Comente sobre essa questão refletindo sobre a sua atuação 

enquanto professor de LE em cursos da natureza do 
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DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

Nacionais para a 

Educação 

Profissional 

Técnica de Nível 

Médio (BRASIL, 

2013). 

de um Curso Técnico 

Integrado e o que MEC 

propõe para a Educação 

profissional.   

instrumento de política assistencialista ou 

linear ajustamento às demandas do mercado 

de trabalho, mas sim como importante 

estratégia para que os cidadãos tenham 

efetivo acesso às conquistas científicas e 

tecnológicas da sociedade. Impõe-se a 

superação do enfoque tradicional da 

formação profissional baseado apenas na 

preparação para execução de um determinado 

conjunto de tarefas a serem executadas. A 

Educação Profissional requer, além do 

domínio operacional de um determinado 

fazer, a compreensão global do processo 

produtivo, com a apreensão do saber 

tecnológico, a valorização da cultura do 

trabalho e a mobilização dos valores 

necessários à tomada de decisões no mundo 

do trabalho. (BRASIL, 2013, p. 209) 

apresentado nesse momento. 

Matriz Curricular 

do Curso Técnico 

em Automação 

Industrial 

Integrado ao 

Ensino Médio – 

campus Volta 

Redonda (IFRJ, 

2013a). 

- Promover a discussão sobre 

o perfil dos alunos 

concluintes nos Cursos 

Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio do IFRJ 

apresentado em um 

documento oficial da 

instituição e a visibilidade da 

atuação dos professores de 

LE nesses cursos. 

 

10. PERFIL PROFISSIONAL DE 

CONCLUSÃO: O Técnico em Automação 

Industrial será capaz de atuar no projeto, 

execução e instalação de sistemas 

automatizados utilizados nos processos 

industriais. Realiza a manutenção, medições 

e testes em equipamentos utilizados em 

automação de processos industriais. Opera e 

mantém sistemas automatizados respeitando 

normas técnicas e de segurança.  
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O trecho 7, localizado no item “Objetivo do Curso” da Matriz Curricular do Curso 

Técnico em Automação Industrial do campus Volta Redonda, foi selecionado para compor 

o grupo 3 do GD por marcar o que consideramos como a falta de diálogo entre o objetivo 

de formação de um curso da instituição e a perspectiva pedagógica presente nos 

documentos oficiais de IFRJ, como os já citados PDI (IFRJ, 2015) e PPI (IFRJ, 2015a), e o 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), documento produzido 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
80

.  

O que chamamos de “falta de diálogo” se justifica a partir da leitura desses 

fragmentos e do exposto no capítulo 3. Os documentos oficiais que trazem a organização 

geral do IFRJ e o produzido pelo CNE para apresentar as diretrizes para o Ensino Médio e 

para a Educação Profissional, defendem a formação para a cidadania, um ensino 

humanista, para a reflexão. Trechos como os seguintes comprovam nossa afirmação: “A 

identidade do Ensino Médio se define na superação do dualismo entre propedêutico e 

profissional.” (BRASIL, 2013, p. 171); “Atualmente, não se concebe uma Educação 

Profissional identificada como simples instrumento de política assistencialista ou linear 

ajustamento às demandas do mercado de trabalho [...]” (BRASIL, 2013a, p. 209); “nosso 

objetivo vai além de preparar o aluno para o mercado de trabalho, formando cidadãos aptos 

a enfrentar as dificuldades da vida em sociedade.” (IFRJ, 2015). No entanto, os “Objetivos 

do Curso” (fragmento 7) e o “Perfil Profissional de Conclusão” (fragmento 8) presentes na 

Matriz Curricular que trouxemos para discussão expressam apenas uma preocupação com 

um ensino para atender às exigências do mercado, com a formação de um técnico que 

conheça tecnologias e saiba realizar as tarefas exigidas por uma empresa.  

A escolha por trazer o fragmento 8, presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (BRASIL, 2013), se justifica por ele promover um debate sobre a 

superação do dualismo entre as disciplinas propedêuticas e da formação profissional no 

contexto do Ensino Médio integrado. Os professores foram convidados a comentar se 

realmente essa superação ocorre na prática e como isso se reflete no ensino de LE. 

Os fragmentos 9, trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2013a), e 10, que apresenta o “Perfil do 

Profissional de Conclusão” presente matriz curricular do curso técnico integrado que 

                                                             
80

 O CNE é um órgão colegiado integrante do Ministério da Educação (MEC), com atribuições deliberativas 

e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação. De acordo com informações disponíveis no portal 

do MEC, cabe ao CNE formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, 

velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento 

da educação brasileira (MEC, 2017).  
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trouxemos para o debate,  levantam a discussão sobre  o que já definimos e justificamos 

como a “falta de diálogo” entre o perfil de concluinte de um curso técnico integrado do 

IFRJ e o que o MEC/CNE propõe para Educação Profissional.  

Com a leitura dos fragmentos (7 e 10) da matriz curricular, do já citado curso, os 

professores podem refletir sobre que aspectos de sua atuação, enquanto docentes de LE em 

cursos dessa mesma natureza, são considerados nessas partes do documento.  
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Grupo 4: o ensino de LE nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

 

Tabela 6: Fragmentos do grupo 4 do roteiro do GD 

 

DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

Fluxograma do 

Curso Técnico 

em Automação 

Industrial/ 

campus Volta 

Redonda. (IFRJ, 

2013) 

- Levar os participantes a 

refletirem sobre a posição 

das disciplinas que lecionam 

nesse esquema de 

organização;  

 

11. Fluxograma do Curso Técnico em 

Automação Industrial/ campus Volta 

Redonda (*ver anexo B). 

Levando em conta a temática “ensino de LE”, que norteou 

toda a discussão do grupo, que aspectos deste fluxograma 

você destacaria?  

LDB/96 

(BRASIL, 1996) 

 

- Promover a discussão sobre 

os desdobramentos que a 

posição central dada ao 

inglês no currículo dos 

cursos, a partir da Reforma 

do Ensino Médio proposta 

pela MP nº 746, podem 

trazer para a prática dos 

professores de LE do IFRJ. 

12. Art. 36 O currículo do ensino médio será 

composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos 

específicos, a serem definidos pelos sistemas 

de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de 

conhecimento ou de atuação profissional:   

(Redação dada pela Medida Provisória nº 

746, de 2016) 

I – linguagens; (Redação dada pela MP nº 

746, de 2016) 

II - matemática; (Redação dada pela MP nº 

746, de 2016) 

III - ciências da natureza; (Redação dada pela 

MP nº 746, de 2016) 

IV - ciências humanas; e  (Redação dada pela 

MP nº 746, de 2016) 

V - formação técnica e profissional.  

Comente sobre os desdobramentos que a posição central 

dada ao inglês no currículo dos cursos, a partir da 

Reforma do Ensino Médio proposta pela MP nº 746, 

podem trazer para a prática dos professores de LE do 

IFRJ.
81

 

                                                             
81

 Optamos pela referência à MP nº 746/16 (BRASIL, 2016) para manter a originalidade do texto que foi apresentado às participantes. Quando realizamos o GD (dezembro de 

2016), ela ainda não tinha sido convertida na Lei nº 13.415/17 (BRASIL, 2017). 
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DOCUMENTO OBJETIVOS FRAGMENTO ENCAMINHAMENTOS 

(Incluído pela MP nº 746, de 2016) 

(...) 

§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa 

e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, 

em caráter optativo, preferencialmente o 

espanhol, de acordo com a disponibilidade de 

oferta, locais e horários definidos pelos 

sistemas de ensino.   (Incluído pela MP nº 

746, de 2016) 

OCNEM- 

Linguagens 

Códigos e suas 

Tecnologias 

(BRASIL, 2008) 

- Estimular o debate sobre o 

ensino de LE nos cursos 

técnicos integrados ao 

Ensino Médio.   

13. Verifica-se  que, em muitos casos, há 

falta de clareza sobre o fato de que os 

objetivos do ensino de idiomas em escola 

regular são diferentes dos objetivos dos 

cursos de idiomas. Trata-se de instituições 

com finalidades diferenciadas. Observa-se a 

citada falta de clareza quando a escola 

regular tende a concentrar-se no ensino 

apenas linguístico ou instrumental da Língua 

Estrangeira (desconsiderando outros 

objetivos, como os educacionais e os 

culturais). (BRASIL, 2008, p. 90) 

Comente sobre o papel do ensino de LE nos cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio.   
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A opção por trazer o fluxograma para o GD se justifica por nele estar visível a 

situação singular do espanhol não só nesse curso, mas em todos os cursos técnicos 

integrados do IFRJ, uma disciplina optativa, única que está fora do fluxograma dos cursos. 

Diferente da prática comum no Ensino Superior, em que também há um grupo de 

disciplinas optativas, o qual os alunos devem selecionar quais interessam a eles para serem 

cursadas, e ao final desse processo, contarem os créditos que essas disciplinas oferecem ao 

seu itinerário formativo, o espanhol é dispensável para o aluno a qualquer momento, já que 

ele não recebe nenhum tipo de crédito ou certificado ao concluí-la.   

Com a apresentação do fluxograma os professores puderam discutir os 

desdobramentos que a posição singular do espanhol, frente às outras disciplinas que 

compõem o curso, traz para a prática dos docentes e para as expectativas dos alunos para 

as aulas. Ao mesmo tempo, os professores puderam trazer questões relacionadas ao 

trabalho com o inglês, disciplina que tem colocação garantida no esquema das obrigatórias 

dos cursos. As participantes tiveram a oportunidade de discutir a maneira como esses 

aspectos, que diferenciam a oferta das duas LEs no IFRJ, se refletem na atividade de cada 

uma na instituição.  

A posição da LE na escola também foi apresentada como objeto de discussão a 

partir do artigo da LDB/96 (BRASIL, 1996) que foi alterado pela então Medida Provisória 

nº746/16 (BRASIL, 2016)
82

. 

Por fim, levamos mais um trecho das OCEM (BRASIL, 2013) para continuar a 

discussão sobre o papel da LE no contexto dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

do Instituto.   

Apresentados os fragmentos que fizeram parte do roteiro para a discussão ocorrida 

no GD, passaremos para a descrição da realização do evento.  

 

 

4.3 A REALIZAÇÃO: A VOZ DO DOCENTE  

 

O GD ocorreu na manhã do dia 13 de dezembro de 2016, no prédio da Reitoria do 

IFRJ, localizado na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro e contou com a presença de cinco 
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 Conforme já destacamos, mantivemos a referência à MP nº 746/16 (BRASIL, 2016) para manter a 

originalidade do texto que foi apresentado às participantes. Na época da realização do GD, ela ainda não 

tinha sido convertida na Lei nº 13.415/17 (BRASIL, 2017), mas já causava grande repercussão no meio 

acadêmico.  
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professoras. A Reitoria foi escolhida para ser o espaço para a realização do encontro por 

estar localizada em uma região central do município do Rio de Janeiro, o que facilitaria a 

locomoção das participantes. Outro fator decisivo para a realização nesse local foi o 

momento conturbado que a instituição vivia naquela época, greve dos servidores e 

ocupação por parte dos estudantes de vários campi. Isso nos motivou a buscar um local em 

que pudéssemos ter a garantia que o GD iria ocorrer. A sala onde aconteceu o evento foi 

cedida pela Assessoria Internacional do IFRJ, era silenciosa e garantiu a qualidade das 

gravações.  

A discussão ocorrida no GD se dividiu em quatro momentos, de acordo com os 

Grupos Temáticos construídos para guiar o debate e seguiu a seguinte dinâmica
83

: 

1. Agradecimento às professoras, por estarem presentes no GD, mesmo em um 

período de greve dos servidores.  

2. Exposição do objetivo da pesquisa em curso: analisar sentidos que se constroem 

para o trabalho do professor de LE do IFRJ nos prescritos do seu trabalho e nas falas desse 

docente sobre a sua atividade. 

3. Explicação sobre o papel do GD com professores de espanhol e inglês do IFRJ 

como um espaço de discussão sobre o ensino dessas disciplinas nos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio. Discussão esta que foi guiada por um roteiro construído a 

partir de trechos retirados de documentos oficiais do IFRJ, a saber, o PDI (IFRJ, 2015), o 

PPI (IFRJ, 2015a), o Regimento Geral (IFRJ, 2011) e a matriz curricular do Curso Técnico 

em Automação Industrial e de documentos produzidos pelo MEC/CNE para tratar de 

questões relacionadas à Educação Básica, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2013) e as OCNEM (BRASIL, 2008).  

4. Destaque para esta etapa metodológica de suma importância para que as 

presentes possam falar sobre o seu trabalho
84

, refletir sobre a forma como o ensino é 

apresentado nos documentos que constroem a identidade da instituição em que atuam e 

sobre o papel do ensino de LE no contexto de formação dos cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio.  

5. Distribuição do Termo de consentimento livre e esclarecido para a participação 

na pesquisa e comprometimento a manter o sigilo de qualquer informação pessoal das 

professoras envolvidas na pesquisa.   

                                                             
83

 Roteiro elaborado com base em Ferreira (2015) e Fernandes (2013). 
84

 Nesse momento a pesquisadora destacou a sua participação no grupo também como professora de LE, o 

que de certa forma poderá contribuir para determinadas escolhas no encaminhamento da discussão, ainda que 

ela esteja previamente planejada.  
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6. Apresentação das participantes do grupo somente pelo nome.   

7. Explicação da dinâmica do GD. 

8. Distribuição dos quatro grupos de fragmentos, que nesse espaço serão 

identificados para os participantes apenas por cores
85

, para que cada participante fizesse 

uma leitura e escolha individual do grupo de fragmentos que gostaria de comentar.   

9. Início da discussão a partir dos fragmentos presentes no grupo 1 seguindo a 

ordem crescente até o grupo 4. Cada participante pôde comentar livremente a explanação 

feita a partir do fragmento escolhido pelos colegas. Caso o comentário do participante não 

abordasse as questões que considerávamos fundamentais para serem trazidas na discussão 

sobre aquele grupo de fragmentos, a pesquisadora fazia os encaminhamentos presentes nas 

tabelas apresentadas na seção 4.2 deste capítulo
86

.  

10.  Conclusão do GD a partir da solicitação de que se algum participante tivesse 

algo a mais a dizer seria esse o momento de fazê-lo.   

11. Agradecimento final, informando que após o término da pesquisa, daremos 

retorno aos participantes e ao IFRJ dos resultados e conclusões da pesquisa a fim de 

contribuir com a discussão de novos rumos para o ensino de LE no contexto de formação 

técnica da instituição. 

No dia da realização do GD, a pesquisadora levou esse roteiro da dinâmica do 

grupo, assim como as tabelas de cada grupo apresentadas na seção 4.2. No entanto, é 

importante destacar que para as participantes tiveram acesso apenas aos fragmentos 

presentes em cada grupo, com as informações de quais documentos eles foram retirados. 

Os objetivos para a menção ao fragmento não foram informados às participantes, assim 

como os possíveis encaminhamentos. Como já dissemos, esses trechos foram divididos em 

grupos definidos por cores para as participantes e não pelos seus títulos.  

A realização do GD nos permitiu, a partir do contato das docentes convidadas com 

os fragmentos selecionados e do diálogo entre as professoras, a produção de enunciados 

sobre inúmeras questões relacionadas ao trabalho do professor de LE e sobre o ensino 

dessas disciplinas no contexto dos cursos técnicos integrados do IFRJ. Houve momentos 

em que as presentes também desenvolveram uma reflexão sobre o que poderiam repensar 

ou transformar em sua prática. As falas produzidas no GD marcam que há muitos 
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 Identificação justificada na seção 4.2. 
86 Em alguns momentos, sobretudo os iniciais, as participantes pareciam estar reticentes em se expor ou 

preocupadas em dizer algo que não agradasse à pesquisadora e/ou aos colegas presentes. Nesses pontos a 

pesquisadora intervia e destacava que era um espaço de diálogo, sem critério para julgamentos de alguma 

postura ou prática ser “certa” ou “errada”. 
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prescritos do trabalho docente no IFRJ que eram desconhecidos pelas professoras. 

Comprovam também o que os documentos que organizam um curso técnico integrado do 

IFRJ
87

 já mostraram, não há um espaço bem definido para o ensino dessas disciplinas na 

formação técnica da instituição, que ainda se mostra direcionada apenas às demandas do 

mercado, entre outras questões que serão apresentadas na seção seguinte deste capítulo, 

destinado à exposição das análises do material linguístico produzido no GD.  

  

                                                             
87

 Documentos apresentados no capítulo 3, seção 3.3.  
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5. AS FALAS DO PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA SOBRE A SUA 

ATIVIDADE: SENTIDOS PARA O SEU TRABALHO 

 

 

Este capítulo apresenta as análises do material linguístico produzido no GD e as 

explicações sobre o recorte que fizemos nesse material. Explicamos também o critério que 

utilizamos para agrupar os fragmentos das falas das professoras de acordo com os temas 

mobilizados por elas ao falarem do seu trabalho no IFRJ.  

Como já destacamos no capítulo 4, os enunciados que analisamos foram produzidos 

no GD que organizamos na segunda etapa desta pesquisa. Esse evento promoveu um 

espaço de diálogo das professoras de LE do IFRJ com fragmentos de prescritos do seu 

trabalho e com outras colegas da instituição, conforme já explicitado no roteiro construído 

para guiar a discussão entre as docentes. 

A partir da leitura do material transcrito
88

 (apêndice D), constatamos que as falas 

produzidas ao longo das discussões no GD, ainda que tivessem relação com os documentos 

prescritivos presentes no roteiro
89

, remetem a questões sobre o trabalho docente que não se 

limitam ao material motivador da discussão. Por essa razão, decidimos agrupar fragmentos 

que, de algum modo, por sua temática são relevantes para compreender o caminho 

percorrido na construção de sentidos para o trabalho do professor de LE no IFRJ, foco de 

nossa pesquisa. 

Estabelecemos essa organização para a realização das análises com base no 

posicionamento teórico apresentado no capítulo 1, o de articular o enunciado ao momento 

concreto e único de sua produção, a enunciação. Consideramos também a noção de “tema” 

proposto pelo Círculo de Bakhtin. Por isso, cabe tecermos alguns comentários sobre a 

nossa compreensão desse conceito.  

                                                             
88

 Devido aos nossos objetivos de pesquisa, não utilizamos nenhuma técnica específica ou programa para 

transcrição do GD, optamos por uma transcrição simples (MARCUSCHI, 2006). Apenas marcamos as 

pausas no dizer das participantes com reticências e os momentos de descontração com “risos” entre 

parêntesis. Também incluímos na transcrição as aspas, para demarcar, na introdução de um discurso direto, a 

fronteira entre o discurso citante e o discurso citado.   
89

 Roteiro apresentado no capítulo 4, seção 4,2. 
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Ao refletir sobre o caminho metodológico proposto pelo Círculo de Bakhtin, já 

vimos que a questão do “tema ou conteúdo temático” está relacionada ao processo de 

interação, à relação ativa entre locutor e destinatário no momento da enunciação e aos 

sentidos nascidos dessa interação dialógica. Com outros elementos que compõem os 

gêneros de discurso, como a “construção composicional” e o “estilo”, o tema participa da 

caracterização dos enunciados que compõem o gênero: “cada enunciado se caracteriza, 

antes de tudo, por um determinado conteúdo semântico-objetal” (BAKHTIN, 2011, p. 

289).  A partir de estudos da obra do Círculo, Sobral (2011) destaca, com um exemplo, o 

que esse grupo de pesquisadores entende por “tema”:  

Tema é um termo de grande riqueza sugestiva que não se confunde 

com “assunto” ou tópico: pode-se falar de um dado assunto e ter outro 

tema; logo, tema é o tópico do discurso como um todo, aquilo que ele 

diz para além das palavras: uma tira como Calvin tem como tópico, ou 

assunto, cenas do cotidiano de uma criança típica de uma dada idade, mas 

seu tema são as reações desta a esse cotidiano; o tema pode ser assim 

entendido como o que há em comum entre as diferentes situações 

retratadas (ou seja, os tópicos) forma um todo de sentido que nos faz 

identificar a tira como do Calvin. (SOBRAL, 2011, p. 3, grifos nossos).  

 

Assim, o “tema” integrado aos já citados outros elementos que compõem o gênero 

de discurso, “são os conceitos com que Bakhtin busca descrever o gênero em termos de 

recursos de linguagem, mas do ponto de vista enunciativo.” (SOBRAL, 2011, p. 3). A 

partir dessa concepção, realizamos o recorte do material linguístico produzido no GD, a 

partir dos temas, ou seja, a partir desse “conjunto integrado de elementos únicos que se 

manifestam na enunciação concreta, os elementos não reiteráveis e não-idênticos da 

enunciação, tão únicos quanto ela, e que geram sentido por ser tomados em seu contexto 

em sua situação de produção.” (SOBRAL, 2009, p. 75).  

Assim, os elementos extraverbais, que integram a situação de produção, também 

participam da construção do tema. Com isso, “o instável, o inusitado de cada enunciação se 

somam à significação e dão origem ao tema, resultado final e global do processo de 

construção de sentido.” (CEREJA, 2014, p. 202).  Com esse entendimento, consideramos o 

que Voloshinov (2009) define como tema irrepetível do enunciado. O tema, assim como os 

outros elementos que compõem os gêneros de discurso, é sempre concreto, vinculado a um 

contexto histórico, e desse modo, não pode ser definido apenas por suas formas 

linguísticas, como as palavras, formas sintáticas, entre outros, mas pelos aspectos 

extraverbais da situação histórica concreta, que não podemos perder de vista no momento 

das análises. Dessa forma, nos interessa os processos de linguagem que fazem certo tema 



155 
 

 

ser mobilizado, construído na interação do GD e produzir sentido para o trabalho do 

professor de LE no IFRJ. 

Com isso, nosso objetivo ao fazer um recorte das falas produzidas no GD é trazer à 

tona sentidos para o trabalho do professor de LE no IFRJ, até então inacessíveis, que foram 

produzidos na discussão guiada pelo roteiro do evento. Buscamos expor a maneira como 

cada participante mobilizou os temas no momento da interação ocorrida no GD e como 

isso produziu sentido para o trabalho do professor de LE no IFRJ. Compreendemos, com 

isso, que a mobilização desses temas está relacionada à enunciação, ao contexto sócio 

histórico do GD. Contudo, é válido dizer que definir “o que se fala” em determinado 

enunciado não é uma operação óbvia, é algo que fazemos com base nos índices verbais e 

não verbais, na análise das relações identificadas nas falas do enunciador, a partir da 

perspectiva que ele tem de si mesmo, do seu coenunciador e onde irá circular seu dizer 

(SANT’ANNA, 2004).  

Ainda sobre as escolhas que fizemos ao estabelecer o recorte para as falas dos 

professores, merece destaque que a: 

a compreensão do discurso do outro não é uma mera operação de 

elucidação, não é aplicação de regras simples. É também trabalhar no 

sentido de compreender. Em parte, é tentar se colocar no lugar do outro, é 

em parte reconstruir, a seu modo, aquilo que o outro construiu, em 

matéria de relação com as coisas e com as pessoas. (FAÏTA; NOËL; 

DURRIVE, 2010, p. 167) 

 

A partir do exposto, com foco no nosso objetivo de analisar sentidos que se 

constroem para o trabalho do professor de LE nos cursos técnicos integrados do IFRJ, 

agrupamos os fragmentos por temas, que foram mobilizados pelas professoras ao falarem 

sobre o seu trabalho no GD.  

Na seção 5.1, “O desconhecimento dos documentos prescritivos”, discutimos sobre 

como se materializou nas falas das participantes o desconhecimento de prescritos da sua 

atividade e de saberes sobre a instituição de ensino onde atuam. Essa temática é importante 

por nos levar a refletir sobre os muitos níveis de prescrição que fazem parte da atividade do 

docente, que muitas vezes o próprio professor desconhece. Dessa forma, o docente acaba 

tendo dificuldade de organizar sua atividade, a partir dessa falta de conhecimento de 

conceitos importantes sobre o contexto de realização do seu trabalho. 

Assim, o professor muitas vezes não se percebe como incluído em um coletivo de 

trabalho, responsável também pelo desenvolvimento da sua atividade. Sobre essa questão, 

Amigues (2004, p. 42) destaca que:  
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o trabalho do professor inscreve-se em uma organização com prescrições 

muito vagas, que levam os professores a redefinir para si mesmos as 

tarefas que lhe são prescritas, de modo a redefinir as tarefas que eles vão, 

por sua vez, prescrever aos alunos. Assim, a relação entre a prescrição 

inicial e a realização junto aos alunos não é direta, mas mediada por um 

trabalho de concepção e de organização de uma meio que geralmente 

apresenta formas coletivas.   

 

Ao avançar na leitura do material linguístico produzido no GD, percebemos que 

foram produzidos enunciados que entram em embate com os que agrupamos na seção 5.1. 

Assim, outro tema mobilizado pelas participantes compõe a seção 5.2, “O reconhecimento 

dos documentos prescritivos”. Nessa seção as participantes demonstram conhecer os 

prescritos da sua atividade e o seu lugar no coletivo de trabalho. Isso mostra que as 

professoras ainda que compartilhem a mesma atividade não compartem os mesmos saberes 

sobre ela. Há um embate, presente nesses dois grupos, entre as posições discursivas sobre 

prescrição do trabalho do professor de LE no IFRJ. 

Outro aspecto da atividade docente também identificado no GD se materializou nos 

fragmentos que compõem a seção 5.3, “O apagamento do trabalho do professor”. Os 

enunciados dessa seção marcam que as professoras não se sentem incluídas em discussões 

importantes sobre os cursos em que atuam, nem nos prescritos do seu trabalho, 

documentos que tiveram acesso no momento de realização do evento. Essa exclusão do 

coletivo de trabalho no IFRJ pode ser a consequência desse apagamento materializado em 

muitos dos prescritos ao seu trabalho, produzidos pela instituição, pois de acordo com a 

abordagem ergonômica: 

a ação é simultaneamente uma resposta às prescrições, mas também uma 

questão a ela endereçada; portanto a ação do professor consiste não 

apenas em operacionalizar as prescrições, mas também colocá-las à prova 

e delas reapropriar-se para sua experiência pessoal. (SOUZA-E-SILVA, 

2004, p. 95). 

 

Se as professoras não conheciam vários dos prescritos que levamos para guiar a 

discussão no GD e não viam sua atividade sendo contemplada nesses documentos, elas não 

teriam suas ações e experiências relacionadas a essas prescrições oriundas da hierarquia. 

Portanto, não poderiam se reapropriar delas em sua experiência pessoal.  

Entendemos o GD como um espaço em que as participantes tiveram a oportunidade 

de colocar em palavras sua própria experiência e descobri-la, no sentido de melhor 

compreender o que elas fazem (FAÏTA; NOËL; DURRIVE, 2010). Daí a importância de 

considerarmos em nossas análises os fragmentos selecionados para compor a seção 5.4, “A 
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verbalização da atividade”. Há um grande número de falas sobre a atividade, o que 

demonstra que esse dizer circulou em vários momentos do GD, esse retorno ao trabalho foi 

necessário para a produção de saber sobre a atividade que desenvolvem, pois de acordo 

com os estudos da ergologia, “o conhecimento da atividade depende justamente da 

explicitação, do colocar em palavras” (NOËL; FAÏTA; DURRIVE, 2010, p.179) as 

experiências do trabalhador.  De acordo com essa perspectiva, colocar em palavras a 

experiência é descobri-la, “não no sentido de desvelar e sim no sentido de melhor 

compreender aquilo que se faz. Percebe-se de fato que as pessoas que falam sobre sua 

experiência descobrem relações que não imaginavam antes.” (FAÏTA; NOËL; DURRIVE, 

2010, p.177).   

Desse modo, podemos afirmar que durante o GD as participantes passaram pelo 

que Faïta, Noël e Durrive (2010, p.183) definem como “degraus na apreciação da 

atividade” 
90

. No caso da “apreciação da atividade” ocorrida no momento de realização do 

GD, as participantes construíram primeiramente uma imagem de como veem a si mesmas 

na situação de trabalho, depois entraram no estágio de colocar em palavras o que 

caracteriza a especificidade da cada ação que descrevem. Essa ação descrita se relaciona ao 

coletivo no qual as participantes se inserem (FAÏTA; NOËL; DURRIVE, 2010). 

Esse processo nos interessa por permitir às participantes a compreensão da 

capacidade que cada uma tem de produzir saberes para gerir as situações com as quais vão 

se deparar. Situações que são postas em palavras com expressões como: “difícil”, “me 

sinto frustrada como professora”, “a gente trabalha com leituras mais diversas”, “eu me 

preocupo”, entre outras, que marcam o posicionamento das docentes frente ao seu trabalho. 

Assim, ainda que esse aspecto se faça presente em todos os grupos de enunciados, por 

meio dos fragmentos que compõem a seção 5.4, tivemos acesso às manifestações de cada 

professora, em relação aos valores que mobilizam para dar conta da sua tarefa. 

Selecionamos seis fragmentos para fazer parte da seção 5.5, “A circulação dos 

prescritos no contexto da realização da atividade”. Ao nos aproximar desses enunciados 

somos levados novamente ao que Amigues (2004) destaca sobre as prescrições para o 

                                                             
90

 Os pesquisadores usam esse termo para tratar da forma de organização do diálogo do trabalhador com o 

seu próprio trabalho, que ocorre na aplicação do procedimento de autoconfrontação. O objetivo dessa 

abordagem é “compreender o que se faz na situação concreta de trabalho, por meio da observação da 

atividade (como filmagem, descrição, notas de campo), contraposto ao que se pensa que se faz nessa mesma 

situação (como entrevista, comentário e discussão).” (VIEIRA, 2004, p. 215). Assim, a autoconfrontação, 

utilizada por muitos centros de pesquisa sobre o trabalho, busca compreender o trabalho a partir de seu 

aspecto não evidente, “consiste em submeter ao exame de um trabalhador (de qualquer atividade) a imagem 

de seu próprio trabalho, sob forma de sequências, solicitando-lhe expressar em palavras- chamamos isso de 

comentário- sua própria atividade.” (FAÏTA; NOËL; DURRIVE, 2010, p.183). 
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trabalho docente, são prescrições vagas, que levam o professor a redefinir para ele mesmo 

a tarefa que lhe é prescrita. Ao ter acesso aos documentos que prescrevem seu trabalho, 

que lhes são apresentados no GD, as professoras destacam que a prática não é como o 

determinado naqueles documentos e que os prescritos não traduzem/representam o trabalho 

que elas realizam. Os fragmentos que compõem esse grupo dão visibilidade ao fato de que 

enunciados que abordam a questão das prescrições em muitos momentos não dialogam e 

até mesmo se contradizerem ao tratar do mesmo contexto de trabalho, o Ensino Médio 

Técnico. As participantes perceberam que o estabelecido em prescritos que circulam na 

esfera extra campus, como por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2013a), dão ênfase a aspectos do 

ensino que não são contemplados nos prescritos produzidos pelo IFRJ para apresentar a 

organização de um Curso Técnico Integrado da instituição. 

A seção 5.6, “O “duelo” entre o Técnico e o Propedêutico por espaço nos cursos”, 

materializa uma questão presente no trabalho do professor que atua no Ensino Médio 

integrado, o embate para se conseguir mais espaço nos cursos. Os enunciados que 

compõem essa seção trazem à tona também uma especificidade do ensino de LE nesse 

contexto, o espanhol e o inglês ganham ainda menos importância ao entrar nessa disputa 

com outras disciplinas.  

A seção 5.7, “A expectativa para o trabalho do professor de LE”, aborda a questão 

de que o IFRJ, os alunos, ou seja, o coletivo envolvido na realização da atividade do 

professor de LE, desconhece o papel do trabalho desse docente nos cursos técnicos 

integrados. Isso faz com que criem uma expectativa para as aulas de LE, diferente do que 

as professoras estabelecem para o ensino dessas disciplinas.  Nessa seção, as professoras 

relatam também como lidam na situação de trabalho com essa expectativa equivocada dos 

alunos e da própria instituição.   

Ainda na seção 5.7, vemos que a partir do que as professoras verbalizaram ao longo 

do GD sobre o seu trabalho, elas começaram a repensar algumas questões, como iniciativas 

que deram certo e merecem ser mantidas, que aspectos da forma como a disciplina é 

ofertada que precisam ser revistos e até mesmo destacam a importância do espaço que 

disponibilizamos para a discussão. Essa reflexão das docentes sobre a sua prática nos leva 

a pensar que, assim como ocorre com os operários que falam sobre suas experiências em 

análises sobre o trabalho, desenvolvidas nos ambientes das indústrias, as professoras ao 

fazerem esse exercício de colocar em palavras no GD a sua atividade, podem voltar ao seu 

contexto de trabalho com um posicionamento diferente sobre ele. Começam a perceber que 
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suas ações cotidianas, que pareciam ser simples e sem importância, são complexas e 

apontam para aspectos importantes da sua atividade. Pois, “esse trabalho de reflexão e de 

formalização permite à pessoa tomar consciência de seu potencial, da maneira como se 

investe em sua atividade.” (NOËL; FAÏTA; DURRIVE, 2010, p. 178). E essa tomada de 

consciência permite redescobrir e até mesmo modificar a sua relação com a atividade, o 

que seguramente trará bons resultados aos envolvidos nesse coletivo de trabalho.  

Numeramos cada seção apresentada seguindo a ordem cronológica em que os temas 

apareceram no evento enunciativo. Apenas a seção 5.2 não seguiu esse critério, pois 

optamos por aproximá-la da seção 5.1, já que observamos que elas mantinham uma relação 

de embate muito explícita. Os fragmentos presentes em cada seção também seguem o 

critério cronológico de apresentação para sua numeração. 

Destacamos com negrito algumas partes dos fragmentos analisados, que apontam 

marcas linguísticas, que merecem ser comentadas por contribuírem para a produção dos 

sentidos, aos quais tivemos acesso nos fragmentos selecionados para as análises. 

Esclarecidas as questões referentes à organização do material linguístico produzido 

no GD, passaremos à apresentação das análises das falas que compõem cada uma das 

seções apresentadas. 

 

 

5.1 O DESCONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS PRESCRITIVOS 

 

O desconhecimento dos prescritos da atividade docente no IFRJ foi uma questão 

muito presente no início das discussões do GD, parte que focamos no grupo 1 do roteiro do 

GD, “O professor no IFRJ” (apresentado no capítulo 4, seção 4.2). Esse aspecto que 

identificamos na fala das participantes foi representativo para a produção de sentidos para 

o trabalho do professor no Instituto. 

Os três fragmentos que apresentamos em seguida mostram as falas das 

professoras
91

 a partir da leitura dos trechos dos documentos presentes no grupo 1 

(Organograma do IFRJ, que faz parte do PDI; os artigos do Regimento Geral, que tratam 

das obrigações do Colegiado de Curso e do corpo docente). No fragmento 1, Ester marca 

que não se sente preparada para falar sobre esse grupo do roteiro, identificado para ela pela 

                                                             
91

 Cabe recordar o que informamos no capítulo 4, seção 4.1, para garantir o sigilo da identidade das 

participantes, todas receberam um nome fictício. 
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cor azul. Nos fragmentos 2 e 3, temos a surpresa da Elisa ao ter acesso a informações 

presentes no Regimento Geral.  

 

Fragmento 1:  

Ester: Eu também. Em ordem. Amarelo, vermelho, verde, esse lila... Roxo [bloco azul ], que eu 

não sei falar nada sobre ele. Não conhecia. ( l.53-54) 

 

Fragmento 2: 

Elisa: O que me chamou atenção aqui, principalmente na parte dos... dos servidores, né, da parte 

corpo docente, são coisas que estão aqui... 

E pelo menos onde eu trabalho, os professores falam que não é obrigação deles. “Ah não, não 

tenho obrigação”. Acham que o trabalho deles é só dar aula e acabou, né? E pelo Regimento 

Interno aqui, o Regimento Geral, a gente vê que é muito mais do que... Aí tem gente que reclama 

de material de apoio. Diz se o aluno quiser marcar aula, essas coisas...   

Pesquisadora: O fragmento três trata das obrigações do corpo docente. 

Elisa: Isso, do corpo docente. É, isso me chamou atenção. Exatamente por isso, entendeu? Porque 

tá no Regimento Geral. Sinceramente um documento que eu nunca li. Não me recordo de ler não. 

De ter lido não.[...] (l.64-72)  

 

Fragmento 3: 

Alice: Não sabia que o Conselho Superior estava acima da Reitoria. 

Elisa: Sim, nem eu. 

Ester: Exatamente.  

Elisa: É! 

Ester: Por isso que eu disse: “Eu não sei”. Não conhecia.  

Elisa: É, não conhecia. 

Maria: Entendi. 

Elisa: Chamou atenção.  

Ester: Conheci esse organograma agora. (l.78-86) 

 

Com base nos estudos discursivos, compreendemos que “todo enunciado implica 

um enunciador em relação ao qual é definido o você, constituído como tal pelo 

enunciador” (MAINGUENEAU, 2002, p. 106). Quando esse enunciador coincide com o 

sujeito da frase, ele vem representado pelo “eu”, que não é o enunciador, mas apenas um 

vestígio que ele deixa no enunciado. Quando esse enunciador coincide com o objeto direto 

ele pode vir representado pela forma “me” (como vemos em nosso corpus a expressão “me 

chamou a atenção”), após uma preposição pode vir representado pelo “mim” 

(MAINGUENEAU, 2002).  

Nos três fragmentos lidos temos a presença do “eu” que marca o posicionamento de 

cada enunciador sobre as informações que apresenta, o desconhecimento dos documentos 

prescritivos e aspectos que chamaram a atenção nesses textos. Isso se comprova pelo uso 

de expressões do tipo “eu não sei”, “nem eu”, “me chamou a atenção”, que marcam essa 

atitude das participantes frente aos prescritos como parte do posicionamento de cada uma. 
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Ainda nos três fragmentos apresentados, observamos uma forte presença de 

enunciados negativos quando as participantes expressam o seu desconhecimento dos 

documentos que compõem o roteiro da discussão. Conforme destacamos no capítulo 1, 

Maingueneau (1997) a partir dos estudos de Ducrot (1988), considera esses enunciados 

como uma das marcas de constituição da heterogeneidade mostrada nos discursos. Para ele 

a maior parte dos enunciados negativos pode ser compreendida como a encenação do 

embate entre duas atitudes antagônicas, atribuídas a dois enunciadores diferentes, uma que 

assume o ponto de vista rejeitado e a segunda, a rejeição desse ponto de vista. Esse “não” 

se faz presente na parte do GD destinada ao diálogo sobre “O professor no IFRJ” e é 

relevante para que possamos observar o embate de vozes na produção de sentidos sobre 

esse trabalho.  

Na parte inicial do GD, Ester e Elisa destacam que não conheciam os documentos 

trazidos para a discussão. Ester marca em dois momentos diferentes que não sabe falar 

desses documentos: “Não conhecia”. As participantes marcaram logo no início da 

discussão que não conheciam esses documentos, e que por isso, não teriam muito a dizer 

naquele momento. Uma forma de preservar sua imagem frente à pesquisadora, que também 

é colega de profissão e frente às outras professoras presentes, justificando o porquê de uma 

participação “não efetiva” na discussão desencadeada por aquele primeiro grupo de 

fragmentos. Podemos recorrer aos estudos da Ergologia e dizer que há valores sem 

dimensão que são colocados em jogo nesse momento, há a preocupação em se justificar às 

presentes no GD, um exemplo de que o indivíduo, diante “das várias maneiras de dizer as 

coisas” (NOËL; FAÏTA; DURRIVE, 2010; p. 166), em um momento ou outro, vá ser juiz 

da qualidade de seu próprio dizer, “em referência a critérios que lhe são exteriores e que 

pesam sobre ele.” ( NOËL; FAÏTA; DURRIVE, 2010; p. 166).  

No fragmento 2 Elisa traz a voz de outros professores da instituição, sob a forma de 

DI: “os professores falam que não é obrigação deles” e também, como uma espécie de 

encenação de uma enunciação anterior, sob a forma da chamada ilha de discurso direto
92

: 

“Ah não, não tenho obrigação”; para marcar que em sua prática eles se opõem ao que está 

dito no Regimento do IFRJ. Diante desse “desconhecimento dos prescritos” que  poderia 

desestabilizá-la profissionalmente frente à pesquisadora e as demais participantes, a 

professora busca outras vozes que compartilham a sua posição, no esforço de localizar 

discursos compatíveis com o seu, para poder se sentir abrigada nesse conjunto. Assim, 
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 Lembramos que a explicação de todas as categorias linguísticas que consideramos em nossas análises 

foram apresentadas no capítulo 1, subseção 1.1.3.  
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Elisa deixa claro nesse momento, que o desconhecimento dos prescritos não é só dela, mas 

sim uma realidade de outros professores do Instituto. Mais uma vez ela tenta preservar sua 

imagem frente à pesquisadora e às outras participantes. Nesse contexto, é importante 

destacar novamente, que tivemos acesso à forma oral dos enunciados que analisamos, isso 

faz com que a entrada de uma ilha de discurso direto, que a participante cita e faz uso ao 

mesmo tempo, tenha ainda mais impacto para a enunciação. O enunciador estabelece um 

distanciamento da voz que apresenta e inclui em seu dizer sem a presença de verbos 

dicendi, para que ela fique mais ressaltada e integrada a seu enunciado. Isso dá uma 

veracidade e um impacto maior à informação apresentada e faz com que a responsabilidade 

de não conhecer os prescritos não seja apenas da participante, mas algo que circula na 

instituição.  

Ainda no fragmento 2, vemos que Elisa, ao final da apresentação direta da voz do 

colega de instituição, que ela traz para confirmar o desconhecimento dele [e dela] dos 

prescritos à atividade docente, apresenta a verdade que ela sustenta a partir desse 

desconhecimento: “Acham que o trabalho deles é só dar aula e acabou, né?”. Esse “né?” 

presente no final de observação sobre a fala do colega de trabalho é uma marca que remete 

esse enunciado à confirmação das outras participantes do GD e da pesquisadora, já que é 

uma conclusão da professora (Elisa) a partir de outra voz que ela inclui em seu enunciado.  

Com isso, as outras participantes também são convidadas a partilhar desse discurso, o que 

mais vez busca isentar a participante da responsabilidade pelo desconhecimento dos 

prescritos.  

Nos fragmentos 4 e 5, as professoras continuam os comentários sobre o artigo do 

Regimento Geral, que trata das obrigações do corpo docente. 

 

Fragmento 4: 

Pesquisadora: É, no inciso...É, tá falando todas as obrigações do corpo docente. 

Alice: “Participar das atividades acadêmicas ou profissionais, que visam sua atualização, 

compatível com o seu exercício profissional com vista de sua capacitação ou seu aperfeiçoamento. 

Contribuindo assim para a melhoria de suas atividades laborais no Instituto Federal do Rio de 

Janeiro.” Então é assim, o curso só pesquisa... Nossas, nossas pesquisas aqui elas não são apenas 

um a mais, elas são uma obrigação nossa de continuar estudando. Isso já foi discutido numa 

greve que... ah se o adicional salarial, o vencimento está adicionado ao fato do professor querer 

estudar ou não. Mas o professor pode ter o direito de não querer estudar. Maioria dos professores 

querem estudar. Mas no caso, em nosso Regimento, é uma obrigação nossa se atualizar né. Eu 

não sabia. Interessante isso. [...] (l.111-120) 

 

Fragmento 5: 

Ester: Não é convite. Direção de Ensino não é convite. 

Mediadora: Uhum. 

Alice: Ah, sei. 
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Ester: No meu campus temos uma diretora que, do...Porque nós tínhamos só direção do médio 

técnico, né, e agora foi desmembrado o médio técnico, e superior e pesquisa, e a diretora da minha 

equipe ela não foi convidada. 

Pesquisadora: Ah, foi desmembrada em duas Direções de Ensino? 

Ester: É! Isso! 

Alice: Também é um campus grande né? 

Elisa: Uma indicação. 

Ester: É, sim! E ela...ela não gostaria no momento. Agora ela já... já tá à vontade na função, mas 

foi surpresa pra ela e pra toda a equipe. 

Maria: Ah, você não pode... não pode negar? 

Elisa: Caramba não sabia disso, gente! 

Ester: É um convite. (Risos). 

Elisa: É! 

Alice: E pra coordenação? 

Ester: Também! Curioso né? 

Alice: É! É! Não sabia. ( l.125-143) 

 

No trecho 4, há uma discussão sobre o regime de trabalho dos professores do IFRJ. 

De acordo com o artigo 3º do Regulamento da Carga Horária Docente do IFRJ, aprovado 

pela Resolução nº 48/2014 (IFRJ, 2014), os docentes do IFRJ estão submetidos aos 

seguintes regimes de trabalho: “Tempo parcial de vinte horas semanais de trabalho; Tempo 

integral de quarenta semanais de trabalho, de caráter excepcional; a ser aprovado pelo 

Conselho Superior; Tempo integral de quarenta semanais de trabalho, com dedicação 

exclusiva (DE).” (IFRJ, 2014, p. 1)
93

.  

Ainda no fragmento 4, identificamos no dizer de Ester um intertexto. Como já 

explicitamos no capítulo 1, o intertexto de um discurso é o “conjunto de fragmentos que 

ele cita efetivamente.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 77). Na fala da professora o intertexto 

é apresentado como a voz de autoridade do Regimento Geral, o que define e sustenta a 

obrigatoriedade, no contexto da atividade docente no Instituto, do desenvolvimento de 

pesquisas, da atualização desse profissional. Em seguida, mais uma vez com a entrada da 

negação, Ester marca a posição contrária da voz que circula no Instituto frente ao 

estabelecido no Regimento Geral: “Nossas, nossas pesquisas aqui elas não são apenas um 

a mais, elas são uma obrigação nossa de continuar estudando.” Aqui fica explícito que a 

ideia que circula no ambiente de trabalho das participantes é que fazer pesquisa é algo 

extra que pode ser desenvolvido pelo professor, “um a mais”, e não algo inerente ao seu 
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 Conforme já destacamos no capítulo 4, as atividades de ensino devem compor até 50% da carga horária 

semanal do professor que esteja submetido ao regime de DE. O restante da carga horária desse docente é 

completada com atividades de estudo, planejamento, avaliação e com a escolha de uma atividade de pesquisa 

e/ou extensão (IFRJ, 2014). A maioria dos docentes da instituição está enquadrada no regime de DE. O IFRJ 

tem um total de 981 docentes concursados, sendo que 22 desses docentes atua no regime de 20 horas, 93 no 

regime de 40 horas e 866 no regime de 40 horas com DE (Informações obtidas através de contato via e-mail, 

da pesquisadora com a Diretoria de Administração Funcional do IFRJ).   
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trabalho. Mais uma vez, a voz do trabalhador é apresentada como a que desconhece e por 

isso nega o estabelecido nos prescritos da sua atividade.  Nesse momento, Ester retoma a 

voz do Regimento Geral, que trata da obrigatoriedade do desenvolvimento de pesquisas 

por parte dos docentes, para destacar esse aspecto da atividade docente: “elas são uma 

obrigação nossa de continuar estudando”. Fato que até então ela não conhecia: “Mas no 

caso, em nosso Regimento, é uma obrigação nossa se atualizar né. Eu não sabia. 

Interessante isso.” 

A participante ainda nesse fragmento, marca a entrada, com uso do conectivo 

“mas”, após a apresentação do trecho do Regimento, de um argumento considerado de 

mais importância: “Mas o professor pode ter o direito de não querer estudar.” Argumento 

esse que será negado quando se toma conhecimento do estabelecido em um prescrito 

produzido pela hierarquia, a obrigatoriedade de atualização na atividade docente do IFRJ: 

“Mas no caso, em nosso Regimento, é uma obrigação nossa se atualizar né. Eu não sabia. 

Interessante isso.” Ao atribuir também a ela essa obrigação (“nossa”) mostra que o GD 

contribui, logo no início do debate que propôs, para o conhecimento de um aspecto que se 

relaciona ao coletivo da atividade docente, que até então era desconhecido pela professora 

(“Eu não sabia.”). Essa constatação da participante nos remete a uma questão apontada 

pelos estudos da Ergologia: “Passando pelos conceitos, cada um redescobre seu próprio 

trabalho e compreende como se insere na atividade dos outros, na vida da sociedade.” 

(DURRIVE; SCHWARTZ; DUC; 2010, p. 138). 

No fragmento 5, ainda ao comentar sobre o artigo do Regimento que trata das 

obrigações do corpo docente, Ester inicia sua fala negando uma voz que também circula na 

instituição, como consequência do desconhecimento dos profissionais sobre os prescritos 

da sua atividade: “Não é convite. Direção de Ensino não é convite.”; “[...] e a diretora da 

minha equipe ela não foi convidada.” Em seguida essa voz de desconhecimento é 

retomada pelas outras participantes, mas uma vez por meio de enunciados negativos: “Ah, 

você não pode... não pode negar?”/ “Caramba não sabia disso, gente!”. As participantes 

demonstram nesse momento que desconhecem os aspectos que compõem a atividade 

docente, previstas no artigo 163 do Regimento Geral, sobretudo a que se relaciona à função 

de direção: 

São atividades docentes aquelas:  

I - inerentes ao planejamento, à execução, ao acompanhamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem;  

II - inerentes a funções de direção e coordenação eminentemente 

ligadas à área de ensino;  
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III - relacionadas com pesquisa, extensão, consultoria, supervisão, 

coordenação e execução de trabalhos de natureza científica, tecnológica, 

cultural ou técnica, conforme previstos no planejamento do IFRJ.  (IFRJ, 

2014, p. 53, grifo nosso). 

 

O Regimento Geral do IFRJ em seu artigo 109 estabelece ainda que: “Os processos 

de consulta, no IFRJ, para a indicação dos candidatos para o cargo de Diretor-Geral de 

campus pela comunidade escolar ocorrerão a cada quatro anos, de forma simultânea ao 

processo de consulta para o cargo de Reitor.” (IFRJ, 2014, p. 36). E que os outros 

integrantes da equipe de direção de cada campus são indicados pelo diretor geral e 

nomeados pelo reitor (IFRJ, 2014).  

No fragmento 6, ainda no grupo “O professor no IFRJ” as participantes tecem 

comentários sobre o artigo do Regimento Geral que trata das obrigações do Colegiado de 

Curso. 

 
Fragmento 6:  

Pesquisadora: Aqui no fragmento dois, o quê que vocês teriam, assim, a comentar? Porque tá 

falando das reuniões...do que compete ao Colegiado de Curso, né? 

Alice: Ah, sei. (Pausa). Mas de quem faz parte do Colegiado do Curso, né? Tem um grupo... 

Ester: Todos os professores. 

Alice: Ah, todos os professores? Ué no meu campus foi...eles estabeleceram quem poderia 

participar. Mas qualquer um pode... 

Pesquisadora: É de campus. 

Alice: Ah, de campus. Ah, desculpa! Do curso. 

Elisa: Então Colegiado do Curso são todos os professores? 

Ester: Uhum. 

Elisa: Então é... Os professores teriam que juntos fazer tudo isso aqui que tá falando? Não é o 

que acontece. Não é, gente. (l.144-155) 

 

Em sua fala no início do fragmento 6, as professoras demonstram que não estão 

cientes da maneira como se organiza a composição do Colegiado de Curso: “Mas  quem 

faz parte do Colegiado do Curso, né? Tem um grupo...”; “Então Colegiado do Curso são 

todos os professores?”. Esses questionamentos comprovam que elas desconhecem mais 

um aspecto da prescrição da atividade docente, presente no artigo 82 do Regimento Geral 

da instituição:  

O Colegiado de Curso é órgão consultivo que acompanha as atividades 

pedagógicas dos cursos regulares do ensino técnico, da graduação e da 

pós-graduação ministrados no IFRJ, conforme legislação vigente, e se 

constitui da seguinte forma:  

I - o Coordenador de Curso, como seu presidente;  

II - os docentes em exercício nas atividades de ensino do curso;  

III - dois representantes discentes do curso regularmente matriculado; 
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Parágrafo único. Os representantes discentes são eleitos por seus pares, e 

têm mandato de um ano, com direito a uma recondução consecutiva, 

enquanto mantiver vinculo com o curso.  (IFRJ, 2011, p. 30).  

 

Fica explícito ainda nesse fragmento, que, na prática, por conta desse 

desconhecimento dos prescritos, há uma transgressão ao que ali está estabelecido: “Então 

é... Os professores teriam que juntos fazer tudo isso aqui que tá falando? Não é o que 

acontece. Não é, gente.”. A negação aparece nesse momento, como uma resposta da 

própria professora ao questionamento que ela mesma apresenta, para marcar essa oposição, 

que ocorre na prática, ao que é prescrito pela instituição. Elisa usa ainda nesse contexto, a 

marca “gente” na tentativa de reafirmar sua negação e incluir as outras participantes na 

discussão que ela traz ao mostrar que na prática não ocorre o que está prescrito pela 

instituição. Nesse momento, cabe dizer, com base na experiência da pesquisadora como 

docente do IFRJ, que esse desconhecimento, também aponta problemas no modo como a 

instituição recebe os seus professores, que ao ingressar no Instituto não são orientados 

sobre a maneira como se organiza a sua atividade nesse contexto. Não há informes sobre a 

importância do acesso a documentos prescritivos, como os que levamos para o GD, nem 

sobre a especificidade da atividade de um professor que se enquadra no regime de 

dedicação exclusiva na carreira do magistério federal.  

Dessa forma, podemos observar o que Schwartz, Durrive e Duc (2010) definem 

como sendo a “dimensão da transgressão da atividade”, que é sempre ressingularizada. O 

trabalhador toma determinadas atitudes, que podem não estar previstas para aquela 

situação de trabalho ou em seu organograma. Os pesquisadores destacam, ainda, que o 

trabalho está repleto dessas microtransgressões e que, desse modo, “pôr em palavras o que 

se faz na atividade de trabalho é assumir o risco de dizer que não se faz como foi prescrito, 

de explicitar que a linguagem oficial foi contestada na prática” (SCHWARTZ; DURRIVE; 

DUC, p. 145). No caso da transgressão exposta pelas participantes, ela ocorre, não por uma 

renormalização inerente a toda atividade, como a apontada pelos estudiosos da Ergologia, a 

que ocorre a partir da ressignificação da norma, mas por conta do desconhecimento por 

parte das professoras de alguns textos que normatizam a sua atividade. Isso faz com que 

essas profissionais tenham certas condutas que não condizem com o estabelecido pela 

hierarquia. Ainda que os estudos ergonômicos considerem a distância universal entre o 

trabalho prescrito e o realizado, o “trabalhar de outra forma” presente em toda atividade de 

trabalho (SCHWARTZ; DURRIVE; DUC, 2010), não há na situação de trabalho das 

professoras uma conexão com o que é prescrito pelo IFRJ. Dessa forma, valores 
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mobilizados por elas ao fazerem suas escolhas na atividade não dialogam com alguns 

valores do IFRJ, isso produz a ausência do trabalho concreto desse docente na voz da 

instituição, as decisões são tomadas longe da realidade do ensino do ensino de LE. Essa 

questão será retomada quando apresentarmos os fragmentos que compõem a seção 5.3, “O 

apagamento do trabalho do professor”.  

O fragmento 7 apresenta os comentários das participantes sobre os documentos que 

compõem o grupo do roteiro: “O ensino no IFRJ”, o artigo do Regimento Geral e um 

fragmento do PPI, que tratam dos objetivos do ensino ministrado no IFRJ e um trecho das 

OCEM (BRASIL, 2008) que fala do papel do ensino de LE no contexto escolar.  

 

Fragmento 7: 

 Elisa: É, e eu particularmente desconhecia que isso [a relação do Ensino Técnico com a 

formação do cidadão] estava especificado no PPI. Eu conhecia a especificação na OCN, né, mas 

no PPI, no Regimento Geral, essa vinculação, né, da formação, né, voltada pro cidadão como ela 

falou, ser uma formação, né, que não é só a Língua Estrangeira pela Língua Estrangeira. Ela tem 

um objetivo dentro da vida daquele aluno, que eu particularmente não sabia que tava no PPI, e 

nem no Regimento Geral.  

Maya: Mas só uma coisa. Aqui no PPI... 

Elisa: Tá dialogando. 

Maya: Não é da Língua Estrangeira, né? 

Alice: De uma forma geral. 

Elisa: É de uma forma geral das disciplinas é. Eu não sabia que tava lá assim especificado de 

uma forma geral.  
Maya: O PPI não fala de nenhuma disciplina específica, né? (l.377-388) 

 

Mais uma vez, temos na fala de uma participante o uso repetitivo de um “eu” que 

marca o posicionamento de desconhecimento do documento prescritivo, que se relaciona a 

um aspecto da atividade do professor que parece ser o mais considerado quando se pensa a 

prática docente, o ensino: “É, e eu particularmente desconhecia que isso [a relação do 

Ensino Técnico com a formação do cidadão] estava especificado no PPI.”/ “[...] eu 

particularmente não sabia que tava no PPI, e nem no Regimento Geral.”/ “Eu não sabia 

que tava lá assim especificado de uma forma geral.”  

A participante Maya também compartilha desse desconhecimento: “O PPI não fala 

de nenhuma disciplina específica, né?” E marca através do “né?” a tentativa de esclarecer 

sua dúvida sobre o documento, direcionando seu enunciado às outras participantes.  

As análises dos fragmentos presentes nessa seção apontam o desconhecimento por 

parte das participantes, de questões sobre trabalho do professor no IFRJ, presentes nos 

textos prescritivos do seu trabalho. Isso ficou marcado pelas inúmeras negações presentes 

nesse grupo, que apontam para um profissional que não está ciente de aspectos da 
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organização do seu trabalho, como: a obrigação de que ele se atualize; a organização e a 

função do Colegiado de Curso, do qual ele faz parte; o fato de a atividade do professor 

também poder abarcar cargos como o de direção.  

Esse desconhecimento tem consequências na sala de aula e para além da sala de 

aula. Schwartz, Durrive e Duc (2010) destacam a necessidade do conhecimento dos 

conceitos que antecipam a situação de trabalho, pois ainda que eles sejam apenas um de 

seus aspectos e neutralizem a atividade, será a maneira pelo qual o trabalhador, no 

encontro com a situação de trabalho, se apropriará desses saberes e saberá o que de fato 

está fazendo e poderá perceber em que momento a realização da sua atividade representará 

o desvio parcial dos conceitos que a anteciparam. 

 

 

5.2 O RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS PRESCRITIVOS 

 

Nesta seção as participantes ao comentarem os fragmentos presentes nos grupos do 

roteiro do GD “O ensino no IFRJ” e “O ensino de LE nos cursos técnicos integrados ao 

EM”, demonstram conhecer os prescritos produzidos pelo MEC. Dessa forma, verbalizam, 

assim como o farão na seção 5.4, as questões que consideram na situação de trabalho delas, 

ao seguir essa prescrição. Elas defendem a perspectiva de formação cidadã, que dialoga 

com o estabelecido pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (BRASIL, 2013), nas 

quais se incluem as Diretrizes para Educação Profissional Técnica. Dialoga também com 

outros documentos já produzidos, a partir de estudos sobre educação linguística, como as 

Orientações Curriculares Nacionais para o EM.  

 

Fragmento 8: 

 Maya: É. Desse vermelho [Grupo: O ensino no IFRJ], que assim, no primeiro momento me chama 

atenção, é o fragmento três, tá no PPI, né? 

Alice: É. 

Maya: Que fala do objetivo. Eu percebo que a que a equipe de espanhol, equipe que tá sempre em 

contato, a gente tem essa preocupação realmente. Isso é algo que a gente busca fazer. Então 

assim, o problema, a questão é, o nosso espaço dentro do Instituto pra desenvolver isso, porque 

isso aqui [o objetivo de formação do IFRJ] pra gente tá muito claro né. 

Alice: É. 

Maya: Nosso planejamento. Tudo isso é feito com essa perspectiva, mas como a gente desenvolve 

isso no... em cada campus é que é a questão né? (l.364-373) 

 

Fragmento 9: 

 Ester: [...]Então não seria só a formação do técnico, aquele que a gente sempre brinca, dizendo 

que vai lá apertar parafuso ou aprender um idioma de maneira instrumental, pra servir só pra 

aquele momento, né, da relação de trabalho, né, como era antigamente esse ensino instrumental. 
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Hoje em dia a gente tem uma mudança, né, com essa introdução dos... é, da Língua Estrangeira 

pra fins específicos, né. E esse trecho do... esse fragmento aí do PPI vai falar também sobre, né, o 

que a colega já fez referência que é a nossa perspectiva, né, de ensino, especificamente da 

Língua Espanhola que a gente visa sempre. Que é formar um cidadão também. Não só ensinar o 

idioma, uma Língua Estrangeira pro trabalho, mas pra vida, né. Pra que aquilo possa contribuir 

pra formação daquele aluno, né. Pra que ele possa utilizar o idioma pra compreender a própria 

realidade, entender a própria língua, e não só a língua do outro. (l. 364-374) 
 

No fragmento 8, Maya destaca em seu dizer, com a marca “a gente”/ “nosso”, que 

ela e outros colegas de equipe assumem o objetivo de formação apresentado no PPI (IFRJ, 

2015a): “a gente tem essa preocupação realmente”/ “Nosso planejamento. Tudo isso é 

feito com essa perspectiva”. Ainda com o uso do “a gente”, ela se inclui e aponta as outras 

professoras de espanhol como sujeitos que também assumem esse posicionamento, embora 

tenham demonstrado não conhecer o PPI, de buscar uma formação cidadã ao ensinar a LE: 

“Isso é algo que a gente busca fazer.” A atribuição da fonte desses discursos a “a gente” 

evidencia que a participante é integrante desse um conjunto de professores que atua de 

forma semelhante: “a gente tem essa preocupação”/ “a gente busca fazer”. Ao enunciar-

se como integrante desse grupo, ela é coparticipante da construção desse ponto de vista que 

defende e desses saberes sobre o seu trabalho. Assim, podemos dizer que estar inserida em 

um conjunto é muito diferente de dizer “eu”, pois marca a força de um coletivo, mesmo 

que ele nem exista na prática, mas existe enquanto campo de ideias discursivamente 

constituídas.  

Os enunciados que compõem o fragmento 8 também remetem a um conhecimento 

por parte da participante dos prescritos produzidos pelo MEC, que como vimos nos textos 

que compuseram o roteiro do GD, são retomados pelo IFRJ em seu Regimento Geral:  

Art. 154. O ensino ministrado no IFRJ observará não só os objetivos 

próprios de cada curso, como também os ideais e os fins da educação 

nacional previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e 

na legislação que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo 

em vista a formação integral dos educandos.  (IFRJ, 2011, p. 152, 

grifos nossos) 

 

A participante aborda, também nesse momento enunciativo, a problemática que 

será o foco da seção 5.3, “O apagamento do trabalho do professor”, que ela aponta nesse 

momento com uso do artigo definido, como sendo “o problema”, a falta de espaço de 

atuação do professor de LE nos cursos do IFRJ: “o problema, a questão é, o nosso espaço 

dentro do Instituto pra desenvolver isso, porque isso aqui [o objetivo de formação do 

IFRJ] pra gente tá muito claro né.” Nesse contexto, a participante busca se isentar da 

responsabilidade por qualquer “fracasso” que possa ocorrer em sua situação de trabalho e 



170 
 

 

se reconhece assim como a sua equipe de trabalho, como produtores de saber sobre aquela 

atividade. A partir da verbalização de sua atividade, observamos que começa a vir à tona 

no dizer das participantes o que Durrive (2010, p. 309) destaca como “a vertente oculta da 

relação entre experiência e conhecimento”, que ficará ainda mais patente na seção 5.4, “A 

verbalização da atividade”. De acordo com o pesquisador, “a volta à atividade produz 

ainda mais na pessoa o gratificante sentimento de não ser ignorante, de ser, o cotidiano, um 

núcleo de inventividade industriosa.” (DURRIVE, 2010, p. 310).  

No fragmento 9, Ester deixa explícito pela marca linguística “não”, que elas entram 

em embate com o que está definido no prescrito produzido pelo IFRJ, o objetivo do curso, 

trazido para o GD: “Então não seria só a formação do técnico, aquele que a gente sempre 

brinca, dizendo que vai lá apertar parafuso ou aprender um idioma de maneira 

instrumental, pra servir só pra aquele momento, né, da relação de trabalho, né, como era 

antigamente esse ensino instrumental.”. E segue seu dizer fazendo uma referência ao 

fragmento do PPI (IFRJ, 2015a), para deixar explícito, pelo uso das marcas “nossa” e ”a 

gente”, que ele apresenta uma concepção que ela e a equipe de língua espanhola já 

consideram, ainda que não conheçam o documento: “esse fragmento aí do PPI vai falar 

também sobre, né, o que a colega já fez referência que é a nossa perspectiva, né, de 

ensino, especificamente da língua espanhola que a gente visa sempre. Que é formar um 

cidadão também”. A participante finaliza sua fala naquele momento negando a voz que se 

apresenta no objetivo do curso, cuja matriz curricular levamos para discussão no GD e 

apresenta a partir do conectivo “mas” o que ela considera ser também importante: “Não só 

ensinar o idioma, uma Língua Estrangeira pro trabalho, mas pra vida, né.”. Temos acesso 

nesse momento, a um relato do que ocorre na experiência em situação de trabalho das 

professoras, a partir dos saberes que elas adquiriram ao longo de sua formação como 

docente.   

Nos fragmentos 10 e 11, as participantes continuam a tratar da formação cidadã, 

que consideram ser a fundamental no ambiente escolar. 

 

Fragmento 10: 

Alice: Nós conseguimos formar alunos que... que têm assim, um conhecimento mais abrangente e 

conseguem, né, uma participação como cidadão, né, que a gente fala muito. Isso é interessante. 

Isso eu tento na minha aula também. (l. 403-405) 

 

Fragmento 11:  

Elisa: Basicamente o que ela já falou, né. A colega falou. Essa preocupação de não ensinar uma 

língua. 

Maria: Só pela língua. 

Alice: Só pela língua. 
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Elisa: Só pela língua é. A nossa principal, né? 

Maya: Não ensinar a língua como um passaporte pra conseguir um bom emprego. 

Elisa: É, mas que ele venha a ser um cidadão, né. A nossa principal função aqui é que ele 

aprenda a língua, né, mas assim, antes de tudo isso, é formar um cidadão. (l.433- 440) 

 

No fragmento 10, Elisa confirma o dito anteriormente pelas outras participantes e 

se coloca em cena como fazendo parte desse coletivo que consegue “formar alunos que 

têm um conhecimento mais abrangente”: “nós conseguimos”.  Dessa forma, Elisa marca o 

que Maingueneau (1997) aponta como sendo a imbricação dos grupos e seus discursos. A 

partir desse entendimento, o pesquisador desenvolve a noção de prática discursiva, que 

designa “a reversibilidade essencial entre as duas faces, social e textual do discurso.” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 56). Para Maingueneau (1997, p. 56), a prática discursiva 

integra simultaneamente dois elementos: “por um lado a formação discursiva, por outro o 

que chamaremos de comunidade discursiva, isto é, o grupo ou a organização de grupos no 

interior dos quais são produzidos, gerados os textos que dependem da formação 

discursiva.” Ou seja, “a constituição de uma dada comunidade discursiva e a produção 

textual são as duas faces de uma mesma moeda, não havendo qualquer possibilidade de se 

estabelecer uma relação de causalidade linear entre ambas.” (ROCHA, 2014, p. 622).  

Logo depois dessa adesão à comunidade discursiva, Elisa ainda no fragmento 10, 

explicita a maneira como ela coloca em prática essa formação dos alunos: “Isso eu tento 

na minha aula também.” Com isso, a professora apresenta o modo como integra a 

comunidade discursiva que busca valorizar, dando visibilidade ao seu trabalho para as 

demais participantes.  

Os estudos do trabalho, ao refletirem sobre esse movimento de se incluir no grupo e 

pensar a sua individualidade, apontam para o que Durrive (2010, p. 310) define como o 

“vaivém entre conhecimento e experiência”. Ao tratar desse movimento entre o saber da 

experiência e a produção de conhecimento sobre o trabalho, que já apontamos nas análises 

de fragmentos anteriores, o pesquisador destaca um aspecto importante dos encontros, que 

como o GD que organizamos, tem como objetivo promover um diálogo sobre o trabalho.  

Nesse contexto de discussão, nenhum dos participantes é entendido como um ignorante 

que vem aprender com um sábio, o pesquisador. Ao contrário disso, cada trabalhador, ao 

problematizar sua atividade ao se confrontar com ela, se reconhece e reconhece também os 

outros como produtores de saberes.  

A discussão sobre a formação cidadã continua no fragmento 11. As participantes 

marcam mais uma vez a “preocupação de não ensinar uma língua. Só pela língua.” 

Negam o estabelecido no objetivo do curso e perfil profissional de conclusão, presente na 
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matriz curricular que levamos para o GD: “Não ensinar a língua como um passaporte pra 

conseguir um bom emprego.” E volta a expor, com a marca linguística “nossa”, a posição 

do grupo ao desenvolver sua atividade: “A nossa principal função aqui é que ele aprenda a 

língua, né, mas assim, antes de tudo isso, é formar um cidadão.” Nesse momento, 

podemos estabelecer uma relação entre essa voz, que defende a formação integral do 

aluno, com o que é proposto pelas Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional 

Técnica em Nível Médio (BRASIL, 2013a), no que se refere à prioridade em uma maior 

abrangência da formação do aluno na Educação Profissional, de tal modo que o foco não 

seja apenas a empregabilidade: 

Nesta perspectiva, deve-se adotar uma concepção educacional que não 

considere a educação como a única variável de salvação do país e a 

Educação Profissional e Tecnológica como a porta estreita da 

empregabilidade, até mesmo porque nunca houve e nem haverá 

congruência direta entre curso realizado e emprego obtido ou 

trabalho garantido. É bastante evidente que a Educação Profissional e 

Tecnológica não é uma condição individual necessária para o ingresso e a 

permanência do trabalhador no mercado de trabalho, que não pode ser 

considerada como de responsabilidade única e exclusiva dos 

trabalhadores, como se houvesse relação causal direta entre a Educação 

Profissional e Tecnológica e nível de empregabilidade do trabalhador 

certificado. Para tanto, é essencial desmistificar a pretensa 

correspondência direta entre qualificação ou habilitação profissional 

e emprego ou oportunidades de trabalho. Esta relação linear e fictícia é 

fortemente disseminada pela mídia e assumida por políticos e 

governantes como o eixo central dos discursos políticos. (BRASIL, 

2013a, p. 210, grifos nossos) 
 

No fragmento 12, as participantes dialogam sobre questões que passam a estar 

presentes na LDB a partir da publicação da então Medida Provisória, convertida na Lei nº 

13.415/17 (BRASIL, 2017). Conforme já destacamos no capítulo 3, entendemos a LDB 

com um prescrito definido por uma hierarquia que está acima do IFRJ, essa lei, assim 

como outros documentos normativos produzidos pela esfera federal, define a organização e 

as formas de pensar o ensino presentes nos documentos produzidos pelo Instituto. 

 

Fragmento 12: 

Maria: Esse [artigo da LDB] já é da Medida Provisória? 

Pesquisadora: Já é da Medida Provisória. E tem aí esse parágrafo oito aí.  

Maria: Que nos contempla. 

Pesquisadora: Você tá falando dessa posição... é, e põe o inglês em uma posição central né. 

Maria: Só que aí... não obrigatoriamente. Só que eu achava que o inglês era obrigatório aqui. Eu 

acho que não né? 

Ester: Não. 

Maria: É obrigatório uma Língua Estrangeira. 

Elisa: É, isso. 
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Maya: A LDB anterior dizia que era obrigatório uma Língua Estrangeira, que a escolha teria 

que ser pela comunidade. 

Elisa: Sim, e agora ele institucionalizou... 

Maya: E a segunda que acabava sendo o Espanhol por conta da lei, né. 

Elisa: E agora institucionalizou o inglês. 

Maya: Mas agora institucionalizou como obrigatória. (l. 1072-1086) 
 

Vemos que duas vozes em embate se apresentam no fragmento 12. Uma que 

demonstra conhecer a LDB, ainda que não esteja totalmente ciente das mudanças ocorridas 

na lei, a partir da então recente publicação da Medida Provisória nº 746/16
94

, mais tarde 

convertida na Lei nº 13.415/ 17 (BRASIL, 2017): “É obrigatório uma Língua 

Estrangeira.”; “A LDB anterior dizia que era obrigatório uma Língua Estrangeira, que a 

escolha teria que ser pela comunidade.”. Enquanto isso, a outra desconhece um aspecto 

importante, relacionado de forma direta à atividade que desenvolve, a questão da 

obrigatoriedade do oferecimento da LE na escola: “Só que eu achava que o inglês era 

obrigatório aqui.”. Nesse dizer, por meio do DI introduzido pela construção: “eu achava 

que”, cuja fonte a participante atribui a ela mesma, Maria expõe a convicção que tinha 

antes da interação ocorrida no GD: “o inglês era obrigatório aqui.” Nesse contexto, o 

dêitico “aqui” aponta para o documento legal, a LDB. Após esse comentário a participante 

nega seu próprio dizer, apresenta a constatação que faz a partir da discussão e da leitura do 

texto da lei e solicita, no final, a confirmação das demais: “Eu acho que não, né?”. Nesse 

momento, ela se remete a já citada imbricação entre a comunidade e o discurso 

(MAINGUENEAU, 1997), e marca seu desejo de integrar a comunidade discursiva que se 

estabelece no contexto do GD.  

No fragmento 13, as professoras discutem as mudanças ocorridas na seleção do 

professor de espanhol e inglês para o IFRJ, com a publicação do edital nº 44/2016 (IFRJ, 

2016), para divulgação do concurso público. 

 

Fragmento13: 

 Maria: E sem falar que agora os editais, eles exigem que você dê aula das duas línguas, né? 

Alice: Nossa! 

Elisa: Uhum. Isso é um absurdo, gente. 

Maya: E esse último edital me assustou quando eu li. 

Ester: Por quê? 

Maya: Por conta... não só por conta disso, que já é uma coisa que a gente discute, né, mas pela 

subtilização do professor, né, que ele vai ter que circular em vários campus. 

Ester: Isso já vem no edital? 

Alice: É mesmo? Tá no edital? Não sabia não. 
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Maya: Você faz concurso pra, sei lá... você faz concurso pro campus Rio de Janeiro, mas, mas... 

se o campus de Duque de Caxias estiver precisando aí você, você tá lá. 

Ester: Isso só não vai acontecer conosco por conta da não obrigatoriedade. (l.1178-1189) 
 

Maria inicia a discussão sobre a nova organização para seleção do professor de LE 

no Instituto, trazendo sob a forma de discurso indireto, uma das mudanças que foram 

determinadas para a escolha desse docente: “eles exigem que você dê aula das duas 

línguas, né?” A fonte desse discurso é atribuída a um “eles”, que podemos identificar 

como sendo o próprio edital, produzido pelo IFRJ, instituição responsável por promover o 

concurso. Nesse enunciado, o embreante de pessoa “você” não define um indivíduo, mas a 

categoria de professores para a qual o edital se dirige. Maya continua a discussão sobre o 

concurso e destaca sua impressão ao ler o edital: “E esse último edital me assustou quando 

eu li.” E prossegue justificando seu espanto frente ao que é exigido: “Por conta... não só 

por conta disso, que já é uma coisa que a gente discute, né, mas pela subutilização do 

professor, né, que ele vai ter que circular em vários campus.”. Fica claro que a 

perplexidade se justifica não só pela questão de esse professor ter de dar aulas de língua 

estrangeira e portuguesa (“duas línguas”), que no enunciado ela retoma pelo marcador 

“isso”, mas pela obrigatoriedade, marcada pela construção “vai ter que”, com sentido de 

obrigação, que introduz uma nova prática que fará parte da atividade do docente: “circular 

em vários campus.” A participante explica em detalhes como se dará essa “circulação” dos 

docentes, mais uma vez sendo definidos com o embreante “você”: “Você faz concurso 

pra, sei lá... você faz concurso pro campus Rio de Janeiro, mas, mas... se o campus de 

Duque de Caxias estiver precisando aí você, você tá lá.” A repetição desse “você” no 

enunciado marca, em um discurso oral, em que é possível o uso desse “recurso”, que a 

participante chama a atenção para a situação complexa que esse docente concursado iria 

vivenciar em sua prática. Essa repetição também reforça a posição de que essa mudança no 

tratamento dado à lotação do professor numa determinada unidade do IFRJ envolve todos 

os docentes de LE. Esse “você”, na verdade, traz para o dizer da participante a ideia de 

“somos todos nós”, o que impacta a compreensão da gravidade do problema: cada um 

compreende como algo que pode acontecer com ele mesmo, mas também com todos os 

demais, essa realidade que precariza a sua situação de trabalho porque o faz mover-se 

geograficamente para lugares distantes para cumprir sua tarefa contratual, o que aumenta, 

por exemplo, o cansaço e os custos.  

Ainda que não seja o foco de nossa pesquisa tratar de aspectos do trabalho do 

professor relacionados à forma como ele é selecionado pelo IFRJ, merece destaque o 
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desconhecimento das participantes sobre os aspectos que a instituição considera importante 

para a seleção de um trabalhador que atuará na mesma instituição que elas: “Isso já vem no 

edital?”; “É mesmo? Tá no edital? Não sabia não.”. A partir do exposto no fragmento 16 

e do que observamos nas falas presentes seção 5.1, podemos dizer que quanto menos o 

professor conhece as regras da prescrição e nelas intervém com a sua prática, mais longe 

fica dos espaços de decisão sobre o seu trabalho e, por isso, se sente ausente das discussões 

importantes sobre a sua atividade, desvalorizado e desinteressado em saber sobre as 

consequências das regras que lhe são impostas. 

Sabemos, com base no estabelecido pelo Regimento Geral, que compete ao 

Colegiado do Campus: “Art. 26. [...] emitir parecer sobre a contratação de professores e a 

distribuição de vagas docentes para concursos no âmbito do seu campus” (IFRJ, 2011) e 

aos coordenadores dos cursos: “Art. 131. [...] efetuar estudo sobre a necessidade de 

docentes para suprir vagas, apresentando-o à Diretoria de Campus para providências” 

(IFRJ, 2011). Dessa forma, vemos que faz parte das atividades prescritas do professor do 

IFRJ discutir perfil de candidatos para vagas nos seus campi.  

 Assim, se as professoras estivessem se referindo a uma vaga destinada ao campus 

de uma delas, ao menos o professor que as representa no Colegiado do campus em que as 

participantes lecionam teria participado da definição do perfil desse novo docente. No 

entanto, como essas vagas as quais as professoras se referem foram destinadas aos novos 

campi do IFRJ, a definição do perfil da vaga para esse novo docente selecionado para 

compor o quadro de servidores da instituição foi definida por seus diretores, conforme as 

necessidades do campus, pautando-se pela carga horária efetiva a ser atribuída ao futuro 

docente
95

. Cabe dizer nesse momento, que os diretores dos campi em implantação são 

indicados pelo reitor do IFRJ.  

Com essa atribuição dada ao diretor do campus em implantação, é possível 

perceber que o grupo de docentes que atua com aquele componente curricular em outros 

contextos da instituição não participa da definição da organização do trabalho do professor 

que irá atuar nos novos campi, mesmo que esses professores de LE, já inseridos no quadro 

de servidores do IFRJ, possam compor parte da banca para a seleção de novos docentes da 

sua área. 

As análises dos fragmentos que fazem parte dessa seção deixam em evidência o 

posicionamento de defesa, por parte das professoras, da formação cidadã no contexto dos 
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cursos técnicos. Essa defesa parece estar atrelada aos saberes adquiridos pelas docentes ao 

longo de suas trajetórias profissionais e não aos prescritos que levamos para o debate no 

GD. A concepção de ensino exposta nos fragmentos apresentados entra em embate com o 

estabelecido como o objetivo de formação presente na matriz curricular do curso técnico 

integrado que trouxemos para o GD.  

 

 

5.3 O APAGAMENTO DO TRABALHO DO PROFESSOR 

 

Como já destacamos, os enunciados presentes nesta seção mostram que as 

professoras não se sentem incluídas em discussões importantes sobre os cursos nos quais 

atuam, nem em alguns prescritos do seu trabalho, documentos que em sua maioria, elas 

tiveram acesso no momento de realização do GD. 

Nos fragmentos 14 e 15, as participantes comentam o artigo do Regimento Geral, 

presente no grupo 1 do roteiro do GD: “O professor no IFRJ”. Como já destacamos, esse 

artigo trata das atribuições do Colegiado de Curso.  

 

Fragmento 14: 

 Maya: [...] Então a disciplina de espanhol é ofertada como optativa, num curso superior, e você 

tem aqueles professores das disciplinas específicas que, vou dizer assim, que não são... que são os 

protagonistas, né, pra reunião de colegiado, que dão as diretrizes. A última que eu fui, tinham 

assim uns quatro só desse, desse curso. Foi o de XXX [nome do curso, que foi apagado para 

garantir o sigilo. E aí a pessoa que tava dirigindo a reunião, falando aquelas questões especificas 

de qual disciplina tira e bota, e eu ficava assim sem atuação porque...  
Alice: É! 

Ester: Mas opinou também né?  

Maya: Sim, (inaudível). Mas a especificidade do curso e tal, a gente acaba não... E eu percebi 

que tinham...sei lá, tinha... Além da professora que tava dirigindo a reunião, tinha umas quatro 

professoras só. Pouco né? (l. 182-193) 

 

Fragmento 15: 

Alice: [...] Agora de XXXX [retiramos o nome do curso para manter o sigilo da identidade da 

participante] foi uma pernada que eu levei, porque nós tínhamos língua inglesa em quatro 

períodos. Terceiro, quarto, quinto e sexto e na última tacada, na última reunião: “Ah então 

vamos tirar a Língua Inglesa do quarto e botar uma matéria técnica”. Então eu tenho hoje em 

dia, na matriz curricular de Automação Industrial, a Língua Inglesa só está em três períodos, 

pulando um. 
Maria: Pulando um, é, eu vi aqui. 

Alice: Pulando um. É um absurdo, né? E eu fiquei assim, bastante indignada na época com o 

diretor de ensino, e até um colega nosso da equipe falou: “Alice, você é muito lerda! Você é 

muito devagar! Teria que brigar mais”. Aí eu fiquei meio como a culpada assim, por isso ter 

acontecido. (l. 202-212) 
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Vemos que no fragmento 14 Maya afirma que não teve uma participação ativa na 

reunião de colegiado: “E aí a pessoa que tava dirigindo a reunião, falando aquelas 

questões específicas de qual disciplina tira e bota, e eu ficava assim sem atuação”; “Mas 

a especificidade do curso e tal, a gente acaba não...” Aqui ela começa marcando com o 

“eu”, que se coloca como alguém que foi posta fora da discussão. Após o questionamento 

de Ester ao que foi exposto: “Mas opinou também né?”, em que Ester destaca a 

obrigatoriedade de participação ativa da professora na reunião. Maya desloca-se e, ao 

buscar se eximir de ser apenas dela a posição que acaba de descrever, inclui os outros em 

seu dizer a partir do uso do “a gente”. Esse marcador de um coletivo destaca a natureza da 

participação dos outros professores, que também não conhecem a “especificidade do 

curso”: “Mas a especificidade do curso e tal, a gente acaba não...”.  

Esse posicionamento frente às decisões tomadas nas reuniões de colegiado também 

é observada em relação a outros professores. De acordo com a participante, em sua maioria 

eles não participam da reunião: “E eu percebi que tinham...sei lá, tinha... Além da 

professora que tava dirigindo a reunião, tinha umas quatro professoras só. Pouco né?” A 

professora expõe sua constatação e depois solicita a aprovação das colegas: “ Pouco, né?”. 

Confirmando assim sua insegurança frente ao documento prescrito, ela não está certa se 

quatro professores presentes em uma reunião de colegiado é um número realmente 

pequeno e solicita a confirmação das demais. Essa confirmação também marca o esforço 

da participante em ter a adesão da comunidade discursiva da qual ela pretende participa.  

No fragmento 15, Alice destaca que não teve voz ativa para opinar em uma 

mudança importante ocorrida na organização dada para a colocação da língua inglesa no 

curso em que leciona. A professora traz à tona, por meio da ilha de discurso direto, 

buscando ressaltar ao mesmo tempo em que se afasta desse discurso, a voz que definiu a 

atual posição da disciplina: “Ah então vamos tirar a língua inglesa do quarto e botar uma 

matéria técnica”. Vemos que ao colocar em cena essa voz, esta foi atribuída tal como foi 

dita por quem esteve naquela situação, dessa forma a professora mostra que não houve um 

diálogo, uma consulta a ela para que a decisão de mudar a posição da língua inglesa fosse 

tomada. Essa atitude trouxe como consequência a atual posição da disciplina no curso, que 

também será problematizada pela professora ao longo da sua fala.  Assim, essa outra voz 

posta em cena no enunciado da participante entra em embate com o estabelecido pelo 

inciso III do artigo 83 do Regimento Geral, como sendo da competência do Colegiado de 

Curso: 
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II - propor o aperfeiçoamento do curso e participar da elaboração ou 

re-elaboração do Projeto Pedagógico do Curso; III - articular a 

participação dos professores na implementação do Projeto Pedagógico 

do Curso, respeitadas as diretrizes gerais do Projeto Político Pedagógico 

do IFRJ. (IFRJ, 2011, p. 31, grifos nossos)   

 

O resultado disso é exposto quando Alice continua sua fala e destaca que também 

não concorda com a atual posição dada ao inglês na matriz curricular do curso, ao mesmo 

tempo em pede a confirmação das presentes: “É um absurdo, né?”. Nesse momento, a 

indignação da professora não vem acompanhada de nenhuma marca de pessoalidade, o que 

mostra o desejo da participante de marcar, que nesse contexto, o espanto não é só dela. O 

“né” mais uma vez aparece em um enunciado produzido no GD, na busca pela adesão das 

demais participantes ao que foi dito. É o enunciado que busca ser abrigado pela 

comunidade discursiva. 

Alice prossegue seu dizer e marca, dessa vez, com o “eu” de insatisfação: “E eu 

fiquei assim, bastante indignada na época com o diretor de ensino”. Ela traz ainda, 

também sob a forma de DD, mas nesse momento atribuindo o dito a um colega da equipe, 

a voz que a responsabilizou de alguma forma pelo ocorrido: “e até um colega nosso da 

equipe falou: “Alice você é muito lerda! Você é muito devagar! Teria que brigar mais””. 

E encerra seu dizer explicitando, também através da presença do “eu”, sua impressão de 

todo o ocorrido: “Aí eu fiquei meio como a culpada assim, por isso ter acontecido.” Com 

isso, a participante mostra o transtorno por ter tido o seu trabalho apagado naquele 

contexto de mudanças na matriz curricular do curso. Diante desse quadro, temos acesso ao 

que Clot et al (apud SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 202) definem como um dos aspectos do 

real da atividade:  “aquilo que não se faz, aquilo que procuramos fazer sem conseguir – o 

drama dos fracassos - aquilo que tenhamos querido fazer ou tenhamos podido fazer, aquilo 

que pensamos que podemos fazer de outro modo.”. Ao recorrer, em dois momentos de sua 

fala, a apresentação de forma direta dessas outras vozes, a professora marca a dificuldade 

em expressar com suas palavras essa experiência ocorrida na situação de trabalho, que 

trouxe tanto desconforto para ela.  

No fragmento 16, ainda a partir da discussão do trecho do Regimento Geral que 

trata das competências do Colegiado de Curso, Maya e Elisa trazem à tona a problemática 

da falta de divulgação das reuniões desse Colegiado. Negam que ocorra a divulgação das 

reuniões desse órgão de assessoramento, cuja participação dos professores é obrigatória 

assim como a sua divulgação.  
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Fragmento 16: 

Maya: Porque o cara às vezes não é convocado para aquela reunião. Às vezes o coordenador do 

curso ou da área, é assim, eu já, eu já passei por algumas situações como essas, assim. 
Ester: É! Mas a convocação de Colegiado ela é obrigatória, gente. Tem (inaudível) em cartaz, 

enviar e-mail. Uma convocação obrigatória pra todos os professores do curso. Agora quando é 

específico, de uma determinada área, de algum curso, aí sim, mas no caso de colegiado a 

convocação é obrigatória. E a nossa participação também, né. 
Elisa: No meu campus isso não acontece. Não acontece essa divulgação, e sinceramente não 

participei de nenhuma reunião. Eu fico sabendo igual a outra professora falou. Ah vou correr, hoje 

vai ocorrer. Mas assim...ou acabou de ocorrer porque eu encontro amigos. “Ah tá todo mundo 

aqui. O que tá fazendo?” “Ah, reunião do Colegiado”. Mas assim, não informam, não mandam 

e-mail. (l.220-230) 

 

Temos nesse fragmento a encenação de duas vozes. Uma que marca o apagamento 

do trabalho do professor no IFRJ, diz que o docente “não é convocado para aquela 

reunião” [a do Colegiado] e que os responsáveis pela divulgação “não informam, não 

manda e-mail”. Entrando, dessa forma, em embate com o estabelecido pela hierarquia.  E 

outra voz, que conhece a prescrição para o seu trabalho, traz o que é estabelecido pelo IFRJ 

e destaca a obrigatoriedade da convocação para a reunião de Colegiado. Com isso, 

apresenta o enunciado contra o qual as outras vozes entram em confronto: “mas no caso de 

colegiado a convocação é obrigatória. E a nossa participação também, né.”  

O fragmento 17 traz o diálogo entre as participantes a respeito do organograma do 

IFRJ, presente no Grupo 1 do roteiro do GD: “O professor no IFRJ”.  

 

Fragmento 17: 

Maya: É, chama atenção realmente como ela falou. O professor não tá aqui, né... tinha que ter 

uma setinha aqui (inaudível). A gente sabe que a gente tá diretamente, assim, mais diretamente 

vinculado à Direção de Ensino, né. 

Elisa: Sim. Mas não tá especificado, né? 

Maya: Considerando que a gente é o número de servidores dentro da instituição, os professores, 

acredito que seja a maioria, né? 

Maria: É um pouco mais. 

Maya: É mais do que os outros técnicos né? Então assim, considerando a atuação da gente, é 

estranho não tá aqui. (l.292-300) 

 

A negação presente no dizer das participantes marca a ausência da figura do 

docente no organograma da instituição: “O professor não tá aqui, né...”; “Mas não tá 

especificado, né?”; “é estranho não tá aqui”. Constatamos que essa ausência também é 

uma realidade nos organogramas presentes nos PDIs de outras instituições federais, como 

o IF Fluminense e o CEFET-RJ, por exemplo
96

. No artigo 16, do Decreto nº 5.773/2006 

                                                             
96

 Tivemos acesso aos PDIs das instituições citadas, onde constam seus organogramas, a partir de consulta 

realizada aos seus respectivos portais, cujos endereços estão nas referências desta tese.   
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(BRASIL, 2006) que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino há as “Instruções para elaboração do PDI”, que 

são apresentadas como apoio às instituições no trabalho de elaboração de seus PDIs. 

Nessas instruções o “Organograma institucional e acadêmico”, com palavras do próprio 

documento legal, aparece como elemento que deve constar no item que trata da 

“Organização Administrativa” das IES. Mesmo não sendo o foco do nosso estudo, merece 

destaque o fato de o professor não aparecer nos organogramas, já que se trata também da 

organização acadêmica das instituições. O PDI do IF Fluminense, por exemplo, traz o 

organograma de cada Pró-Reitoria e não há a presença do professor nem no organograma 

da Pró-Reitoria de Ensino. Essa ausência aponta para uma desvalorização desse 

profissional, fundamental para o cumprimento da missão e das metas que as instituições 

propõem, todas relacionadas ao âmbito do ensino. 

Nos fragmentos 18 e 19, a heterogeneidade mostrada se fez presente quando as 

participantes comentam os textos presentes no grupo 3 do roteiro do GD: “O ensino nos 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio”  

 
Fragmento18: 

 Alice: É curioso que depois de tudo que foi dito, parece que a matriz curricular do curso foca só 

na parte profissional. Vamos formar um apertador de parafuso. Ponto final. “Profissionais 

técnicos de nível médio do eixo tecnológico controle e processos industriais, na habilitação 

Automação Industrial, em consonância com as demandas dos setores produtivos”. (l. 467-470) 

 

Fragmento 19: 

Maya: [...]Eu... nessa discussão do Curso de Química, eu tava na sala dos professores do meu 

campus e eu fiquei chocada. Tinha uma professora lá que eu não conheço, não conhecia e não sei 

se ela era de outro campus assim, e aí ela tava conversando com outro colega e falou sem nenhum 

constrangimento. Ela falando alto assim. Eu (inaudível) essa professora tá pedindo pra brigar com 

alguém né, mas ela falou assim: “Eu não entendo porque que tem que ter filosofia, sociologia. 

Gente isso é um curso técnico. Pra quê que o aluno...”. Eu não me lembro se ela falou sociologia 

ou filosofia, foi um desses dois. Mas ela falou de uma forma assim tão veemente agressiva que eu 

virei assim, né, aí que eu olhei. Eu falei: não conheço essa professora, né. Então a gente tem essa 

ideologia muito forte. (l. 527-535) 

 

No fragmento 18, Alice recorre ao intertexto (SANT’ANNA, 2004; 

MAINGUENEAU, 2008) do documento prescritivo trazido pela pesquisadora, o objetivo 

do Curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, presente em sua 

matriz curricular: “[Formar] Profissionais técnicos de nível médio do eixo tecnológico 

controle e processos industriais, na habilitação Automação Industrial, em consonância 

com as demandas dos setores produtivos”. Para confirmar a constatação que ela apresenta 
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como sendo o dever dos professores na instituição a partir do exposto no documento: 

“Vamos formar um apertador de parafuso. Ponto final”.  Podemos dizer que essa 

concepção de formação apresentada no documento e retomado pela participante, dialoga 

com o estabelecido em uma das medidas do Governo Federal, o MedioTec
97

. Segundo 

informações presentes no portal do MEC, o MedioTec é uma ação, anunciada pelo 

presidente da República, Michel Temer em 20 de dezembro de 2016, que funciona como 

uma extensão do já existente Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) e prioriza a oferta de cursos técnicos em concomitância ao Ensino Médio 

regular para alunos matriculados em escolas públicas (AMORIM, 2017). De acordo com a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC, o MedioTec considera 

as demandas do mundo do trabalho e renda para a abertura de suas vagas e seus cursos 

técnicos (AMORIM, 2017). Percebemos com isso, que a formação cidadã desse aluno não 

ficará a cargo desses cursos. Nesse contexto, merece destaque o fato dessa concepção 

mercadológica do ensino entrar em embate com o estabelecido pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 

2013a); o fragmento da seção “O mundo do trabalho como referência para a Educação 

Profissional” que trouxemos para a discussão no GD, incluímos, uma vez mais, a seguir:  

Atualmente, não se concebe uma Educação Profissional identificada 

como simples instrumento de política assistencialista ou linear 

ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas sim como 

importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às 

conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. Impõe-se a 

superação do enfoque tradicional da formação profissional baseado 

apenas na preparação para execução de um determinado conjunto de 

tarefas a serem executadas. A Educação Profissional requer, além do 

domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do 

processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização 

da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada 

de decisões no mundo do trabalho. (BRASIL, 2013a, p. 209, grifo nosso) 

 

No fragmento 19, Maya traz, sob a forma de DD, uma voz que comprova sua 

concepção de que há uma “ideologia muito forte” de valorização da formação voltada 

apenas para as demandas do mercado, da qual ela discorda, e mostra esse posicionamento 

de indignação, com a presença do “eu”: “eu fiquei chocada”. Essa voz, também dialoga 

com a atual concepção da Setec/ MEC de formar nos cursos técnicos a mão de obra que 
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 O MedioTec ainda não está implementado. De acordo com o MEC, a previsão é de que os cursos do 

programa, que podem ter duração de um a dois anos e meio, tenham início em julho de 2017 (AMORIM, 

2017). O Edital nº 2 da Setec com a apresentação de propostas para oferta de vagas gratuitas em Cursos 

Técnicos na forma concomitante, no âmbito do PRONATEC/MEDIOTEC, foi publicado no dia 1 de março 

de 2017 (MEC/SETEC, 2017).  
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atenda as “demandas do mundo do trabalho” e apresenta um ponto de vista do qual a 

participante busca se distanciar ao mesmo tempo em que deseja que se sobressaia em seu 

enunciado, ao optar pela sua apresentação de forma direta. Maya reproduz o dizer, 

introduzido pelo verbo dicendi + assim: “falou assim”, como se restituísse as palavras 

exatas da professora, que se sentia muito à vontade para expor “sem nenhum 

constrangimento”, sua concepção de ensino no espaço do IFRJ, que desconhece os 

objetivos de um curso técnico integrado ao Ensino Médio: “mas ela falou assim: Eu não 

entendo porque que tem que ter filosofia, sociologia. Gente isso é um curso técnico. Pra 

quê que o aluno...”.  

Nos fragmentos 20 e 21, as participantes ao comentarem, respectivamente o grupo: 

“O Ensino nos Cursos Técnicos Integrados ao EM” e “O Ensino de LE nos cursos técnicos 

integrados ao EM” expõem a problemática que fundamenta o apagamento do trabalho 

delas no IFRJ. Como foi possível observar na apresentação dos documentos no momento 

de realização do GD, os próprios prescritos para o trabalho do professor do IFRJ não 

dialogam, pelo contrário, entram em embate ao tratar de aspectos do ensino na instituição.  

 

Fragmento 20: 

Maria: É, essa, essa... realmente esse verde [grupo : O Ensino nos Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio], ele é todo voltado pra isso, né. Então a gente não acha nenhuma brecha pra, pra 

nossa área aqui. (l. 654-656) 

 

Fragmento 21: 

Ester: É exatamente aonde querem que estejamos. Só no amarelo [ grupo: O Ensino de LE no 

Cursos técnico Integrados ao EM]. Só alí na matriz, na sua disciplina. “Não precisa se meter com 

o resto não. Deixa que a gente dá conta disso. Não é pra você. Você tem lá dois tempinhos de 

eletiva. Fica ali." (l.712-714) 

 

No fragmento 20, a participante foca no que está exposto no objetivo do curso que é 

apresentado no GD: “Formar profissionais técnicos de nível médio do EIXO 

TECNOLÓGICO Controle e Processos Industriais, na habilitação Automação Industrial, 

em consonância com as demandas dos setores produtivos” (IFRJ, 2013). Para mostrar que, 

na prática, não há um diálogo entre o estabelecido pelo MEC/CNE nas Diretrizes para 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (2013a) e o documento produzido pelo 

IFRJ: “Então a gente não acha nenhuma brecha pra, pra nossa área aqui.”. As já citadas 

Diretrizes defendem, conforme apresentamos no GD, que: “Impõe-se a superação do 

enfoque tradicional da formação profissional baseado apenas na preparação para execução 

de um determinado conjunto de tarefas a serem executadas.” (BRASIL, 2013a, p. 209). 

Essa “superação” não está contemplada no prescrito produzido pelo Instituto, o que traz 
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como consequência a exclusão da atuação dos docentes que não atuam de forma direta 

nessa formação técnica, privilegiada no documento institucional.  

A encenação do apagamento do trabalho do professor de LE é feita por Ester no 

fragmento 21, quando ela traz para seu dizer, sob a forma de ilha de discurso direto, uma 

voz que circula no IFRJ: “Não precisa se meter com o resto não. Deixa que a gente dá 

conta disso. Não é pra você. Você tem lá dois tempinhos de eletiva. Fica ali.” Vemos que 

essa voz não é atribuída a um sujeito específico, demonstrando com isso, que ela circula 

em muitos espaços da instituição. Com essa apresentação direta da voz à qual se opõe, a 

participante cria também o efeito de restituição exata de um momento de enunciação que 

ela considera importante ser retomado no GD, pois esse enunciado marca que há uma voz 

de desvalorização do trabalho de “você”, que nesse momento representa todos os docentes 

de LE do IFRJ. Essa voz de exclusão circula no contexto de trabalho de todos esses 

professores e se materializa em documentos como a já citada matriz curricular, e nos seus 

objetivos, trazidos ao GD.  

Diante de todo esse apagamento do seu trabalho, os atores dessa atividade, 

representados pelos discursos produzidos pelas participantes do GD, buscam alternativas. 

Elas procuram estabelecer uma relação com o seu coletivo de trabalho, outros professores 

que também atuam no ensino de LE. Essas questões também serão apresentadas no grupo 

4: “A verbalização da Atividade”, que será apresentado em seguida.  

 

 

5.4 A VERBALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Os fragmentos desta seção trazem à tona aspectos da situação de trabalho das 

professoras, reflexões desencadeadas a partir do retorno à atividade de cada uma, 

estimulada pelos documentos selecionados para compor o GD e pelo diálogo entre as 

participantes. Como já destacamos, o grande número de enunciados que trazem a atividade 

das docentes à tona, demonstrou que esse dizer se fez presente em muitos momentos do 

GD. O que promoveu o retorno às escolhas de cada uma no momento de realização da sua 

atividade, aos valores relacionados ao que é ensinar LE no contexto do IFRJ, que cada uma 

mobiliza para a realização da sua atividade. Esse retorno à atividade foi o que 

consideramos como um “exercício exigente, mas frutífero para o desenvolvimento pessoal 

e profissional” (NOËL; FAÏTA; DURRIVE, 2010, p.182) das professoras. Elas passaram a 
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se dar conta das questões que precisam gerir em sua atividade e com isso, produziram 

novos saberes sobre esse trabalho, que serão aqui expostos.  

No fragmento 22, Ester, a partir da discussão desencadeada pelo fragmento do 

Regimento Geral, que trata das competências do Colegiado Curso expõe seu esgotamento 

diante da sua realidade de trabalho: 

 
Fragmento 22: 

Ester: [...] Mas a participação dos professores, inclusive no meu caso, depois que eu...que eu 

comecei a falar, professora de espanhol, participo de muitos colegiados e fico sobrecarregada né, 

porque cada curso tem um colegiado específico. 

Elisa: É! 

Ester: Então já aconteceu de na mesma semana eu participar de cinco colegiados. Isso é 

desgastante e cansativo. (l 172-175) 

 

Em seu dizer Ester dialoga com uma voz presente no discurso dos professores de 

LE, em geral com poucos tempos de aula, em muitas turmas, para que se torne possível 

completar a carga horária semanal obrigatória. Isso faz com que tenham que assumir outras 

responsabilidades extraclasse, como estar presente em muitas reuniões
98

, conforme foi 

destacado no fragmento 22. Nesse contexto, a participante traz à tona também o 

esgotamento causado pela especificidade da organização da atividade do docente de LE, 

que muitas vezes não é considerada pelos gestores das instituições no momento de 

organizar a atividade desse professor. Amigues (2004, p. 43) destaca a natureza residual 

que é dada ao trabalho realizado fora de sala de aula: “As dimensões coletivas da atividade 

do professor raramente são consideradas - não se diz que o individualismo caracteriza esse 

tipo de profissão? - do mesmo modo como a atividade fora-da-aula é frequentemente 

considerada resíduo do trabalho [...]”. 

Os fragmentos 23 e 24 trazem reflexões das participantes sobre a questão do pouco 

tempo de atuação que elas têm em sala de aula. 

 

Fragmento 23: 

Maria: [...] Eu tenho o pé muito atrás com o ensino de Língua Estrangeira em escola de um 

modo geral. É... E eu acho que aqui não é muito diferente. Eu acho muito pouco o que a gente 

dá. É assim, é uma pincelada, né? Depois tem uma hora, bom não...Amarelo [grupo 4: O ensino 

de LE nos Cursos Técnicos Integrados ao EM], esse é o amarelo, não? Ah a gente tá falando do 

roxo.  

Pesquisadora: É (inaudível) que acho que vocês estão no “roxo” [azul, grupo1: O professor no 

IFRJ]. (Risos). 
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 Os professores das áreas técnicas participam somente dos colegiados da sua área específica, os das 

disciplinas da área de humanas participam das reuniões de todos os cursos nos quais atuam. Conforme foi 

explicado, para compor o horário, o professor de LE precisa atender a turmas de cursos diferentes. 
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Maria: Mas é, enfim... Eu acho, eu sempre acho que é pouco. Não sei como resolver isso, né, que 

agora a ideia é enxugar. (l. 243-249) 

 

Fragmento 24: 

Ester: [...] O tempo que eu tenho é curto, né, em sala de aula. São dois tempos. Com períodos 

diferentes dos períodos dos alunos, né. São três Línguas Espanholas. E o que eu faço, né, minha 

metodologia de trabalho é apresentar não só os termos técnicos, mas também adaptar, por 

exemplo, a identificação de preconceitos, é, pra aspectos mais específicos e não tão gerais, né, 

como a vivência desse aluno no mercado de trabalho como um cidadão, como uma pessoa e não 

como um apertador de porca lá. (Risos). (l. 671- 677) 

 

 No fragmento 23, Maria constrói seu enunciado a partir de algumas reflexões que 

ela faz sobre a sua participação nas reuniões do Colegiado de Curso. Ao verbalizar para as 

presentes no GD como se dá essa experiência, a professora começa a expor outras 

questões, que não estão diretamente relacionadas à dinâmica de participação no Colegiado: 

“Eu tenho o pé muito atrás com o ensino de Língua Estrangeira em escola de um modo 

geral. É... E eu acho que aqui não é muito diferente. Eu acho muito pouco o que a gente 

dá. É assim, é uma pincelada, né?”. Ela apresenta a insatisfação com a atividade que 

desenvolve como sendo um posicionamento dela: “Eu tenho”; “Eu acho”. A professora se 

inclui mais uma vez, mas agora integra, por meio do “a gente”, os outros professores de LE 

nessa comunidade discursiva, que sustenta o discurso de que é “muito pouco” da LE que 

esse professor ensina na escola: “Eu acho muito pouco o que a gente dá”. Ao utilizar o 

embreante “a gente”, ela também busca se eximir de assumir sozinha a responsabilidade de 

“dar” muito pouco em sala de aula e continua solicitando, com o uso da forma “né?”, a 

confirmação das participantes sobre seu posicionamento, como uma forma de marcar sua 

integração à comunidade discursiva que sustenta esse dizer sobre o ensino de LE na escola: 

“É assim, é uma pincelada, né?”. 

Ainda no fragmento 23, podemos observar que Maria interrompe o seu dizer e se dá 

conta de que sua fala não está adequada ao proposto pelo grupo do roteiro do GD, 

identificado naquele momento por cores, ela percebe que acaba verbalizando a atividade 

além da expectativa daquele momento da discussão: “Amarelo [grupo 4: O ensino de LE 

nos Cursos Técnicos Integrados ao EM], esse é o amarelo, não? Ah a gente tá falando do 

roxo.”. Isso ocorre devido ao processo que, de acordo com Durrive (2010, p. 314), pode 

ocorrer em encontros da natureza do GD: “O trabalho engaja a pessoa em profundezas de 

intimidade tais que, se não estivermos precavidos, podemos assistir a turbilhões de fala que 

nem o próprio interessado consegue controlar.”. 

O fragmento 24 apresenta a fala de Ester sobre o grupo 3: “O ensino nos cursos 

técnicos integrados ao EM”, do roteiro do GD. A participante confirma o dito por Maria no 
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fragmento 23, quando ela tece comentários a partir do exposto no grupo 2: “O professor no 

IFRJ”. Isso mostra que esse “muito pouco”/ “tempo curto” faz parte de uma voz que 

circulou em vários momentos do GD. Nesse momento, é possível observar que as falas das 

professoras são construídas a partir desse interdiscurso sobre o ensino de LE, que circula 

em muitos espaços e sempre retoma o aspecto desse ensino ser realizado em pouco tempo. 

Esse foco no desconforto frente a sua realidade de trabalho aponta também para o fato de 

que esse olhar para o trabalho “não cessa de mostrar o quanto ele é sempre um problema, 

sempre um debate” (SCHWARTZ; DI RUZZA; LE BRIS, 2010, p. 275).  

Ester inicia seu dizer, assim como fez Maria no fragmento 23, apontando para a 

questão do pouco tempo que dispõe para realizar seu trabalho: “O tempo que eu tenho é 

curto, né, em sala de aula. São dois tempos. Com períodos diferentes dos períodos dos 

alunos, né.” Dessa forma, a participante marca seu esforço de instituir a cena de 

enunciação que legitima seu discurso, de se resguardar frente às participantes e à 

pesquisadora, como fazendo parte da comunidade discursiva de professores do IFRJ, já que 

em seguida ela verbaliza o que “faz” na situação de trabalho: “apresentar não só os termos 

técnicos, mas também adaptar, por exemplo, a identificação de preconceitos, é, pra 

aspectos mais específicos e não tão gerais, né, como a vivência desse aluno no mercado de 

trabalho como um cidadão, como uma pessoa e não como um apertador de porca lá. 

(Risos)”. Ao expor aspectos da sua experiência, Ester entra em embate com a concepção 

de ensino presente na matriz curricular do curso do IFRJ, que levamos para discussão no 

GD. Como já destacamos, nas partes “Objetivo de Curso” e “Perfil profissional de 

Conclusão” o documento apresenta uma visão da formação em consonância apenas “com 

as demandas dos setores produtivos”. Por meio do uso do não polêmico, Ester destaca que 

apresenta “não só os termos técnicos” e prossegue em seu dizer dando ênfase a uma 

formação humana desse aluno: “como a vivência desse aluno no mercado de trabalho 

como um cidadão, como uma pessoa e não como um apertador de porca lá. (Risos).” 

Nessa última fala ela se opõe de forma clara, ao “Perfil de Formando” apresentado na 

referida matriz, ao qual ela se refere por meio do embreante “lá”:  

O Técnico em Automação Industrial será capaz de atuar no projeto, 

execução e instalação de sistemas automatizados utilizados nos processos 

industriais. Realiza a manutenção, medições e testes em equipamentos 

utilizados em automação de processos industriais. Opera e mantém 

sistemas automatizados respeitando normas técnicas e de segurança. 

(IFRJ, 2013) 
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Maingueneau (2002) destaca que na enunciação oral, basta que se deixe 

transparecer uma entonação específica (nesse caso os risos) para que o coenunciador 

entenda que está diante de uma enunciação irônica. Dessa forma, optamos por apontar os 

risos presentes no final da fala da professora, para marcar que Ester ironiza a voz da matriz 

curricular que encena em sua fala “um apertador de porca lá”, como uma forma de 

marcar, mais uma vez, que ela desqualifica e quer se distanciar desse outro, que defende a 

concepção de ensino ali exposta. Cabe dizer nesse momento, que observamos que as falas 

das professoras trazem poucas referências claras ao fato de que elas atuam em um curso é 

integrado, logo, existe a expectativa de que elementos da profissionalização componham a 

proposta curricular das LEs. Essa reflexão também é válida para as aulas de espanhol, 

ainda que elas sejam oferecidas ao mesmo tempo para estudantes de cursos diferentes, a 

disciplina faz parte da grade curricular dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, ou 

seja, mesmo que na modalidade optativa, ela está inserida no itinerário formativo desses 

cursos.  

Nos fragmentos 25 e 26, as professoras verbalizam a sua atividade, a partir da 

leitura do fragmento das OCEM (BRASIL, 2008) que fazem parte do grupo 4 do roteiro do 

GD: “ O ensino de LE no Cursos Técnicos Integrados ao EM”.  

 

Fragmento 25: 

Maria: [...] Aí eu explico o quê que é, né. Instrumental pra fins específicos, que o tema que a 

gente tá dando agora, e... aí eu falo como é que é. Geralmente a gente faz assim. Os enunciados 

são em português, né. Os textos são em inglês, mas os enunciados são em português. Eu falo: 

“Vocês não vão escrever em inglês, mas vocês têm que compreender. Então vocês vão retirar, 

vocês só vão escrever em inglês quando vocês tiverem que retirar alguma coisa do texto.” Porque 

a ideia é instrumentalizá-los pra que vocês possam ler na Língua Estrangeira. Então quem puder 

fazer um curso fora, vai complementar o que vocês veem aqui. Uma complementação. (l.773-780) 

 

Fragmento 26: 

Maya: A gente não faz de acordo com o curso como vocês fazem. 

Maria: Ah tá, tá, tá. 

Maya: Trabalha só conteúdo de Química, a gente trabalha com leituras mais diversas.  

Alice: Faz uma coisa um pouco temática também, né? 

Elisa: É, você. 

Ester: Não, porque como optativa, não tem como a gente fazer por curso, porque a gente tem 

alunos de períodos diferentes, cursos diferentes. (l. 796-802) 

 

No fragmento 25 Maria inicia sua fala encenando por meio do DI, a maneira como 

ela explica a organização dos seus cursos para os alunos: “Aí eu explico o quê que é, né. 

Instrumental pra fins específicos, que o tema que a gente tá dando agora, e... aí eu falo 

como é que é. Geralmente a gente faz assim.” Ela introduz o DI trazendo a marca de uma 

ação dela (“eu”) frente aquela situação de trabalho “eu explico”, cujo verbo dicendi 
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(“explico”) aponta para a natureza didática da exposição feita aos alunos. Em seguida, 

Maria alterna o marcador de pessoa para “a gente”: “Geralmente a gente faz assim.” Com 

o intuito de explicitar que essa é uma prática dela e da equipe de professores na qual se 

insere. Com esse enunciado, podemos retomar a questão das práticas discursivas, sempre 

integradas à comunidade discursiva que as sustenta e retroalimenta (MAINGUENEAU, 

1997). Ao se inserir nesse coletivo, que trabalha dessa maneira, ela mostra o modo como 

integra a comunidade discursiva que buscar valorizar, ao mesmo tempo que dá visibilidade 

ao seu trabalho para as demais participantes do GD. 

Ainda no fragmento 25, Maria continua verbalizando sua prática, e dessa vez 

recorre ao DD para colocar em cena sua experiência em sala de aula: “Eu falo: “Vocês não 

vão escrever em inglês, mas vocês têm que compreender. Então vocês vão retirar, vocês só 

vão escrever em inglês quando vocês tiverem que retirar alguma coisa do texto.” Ao 

recorrer à apresentação direta da enunciação, que ela deseja retomar para compartilhar a 

sua prática com as presentes no GD, a professora produz o efeito de maior autenticidade 

em relação ao modo como age em sua situação de trabalho, como ela se relaciona com seus 

alunos, os coenunciadores daquela enunciação encenada, ali representados pelo uso 

repetido do “vocês”. Cria-se com isso, a imagem de um professor de LE, que em suas 

aulas necessita justificar sua entrada no curso em que atua e também explicar a sua prática. 

Podemos dizer que essa formação discursiva marcada por “falas” e “explicações” aos 

alunos sobre o seu trabalho, dialoga, é consequência do apagamento que o ensino de LE 

tem em alguns prescritos do trabalho desse docente, pois se o IFRJ não estabelece de forma 

explícita, ao organizar seus cursos, o papel das aulas de LE na formação do estudante, é 

necessário que o professor faça isso em suas aulas.  

A partir do exposto por Maria no fragmento 25, Maya marca com o uso do não 

polêmico, que há diferença entre a atividade desenvolvida pela equipe de espanhol, 

definida pelo “a gente”, na qual ela se inclui, e a de inglês, marcada pelo “vocês”: “A 

gente não faz de acordo com o curso como vocês fazem”. Dessa forma, vemos que a 

polêmica sobre a concepção de ensino não se constitui apenas nos prescritos para o 

trabalho do professor de LE no IFRJ, mas na atividade que as participantes desenvolvem 

na instituição. Assim, os professores de LE do Instituto não fazem parte da mesma 

comunidade discursiva, quando pensamos na produção de discursos sobre conceitos 

teóricos e metodológicos mobilizados para a ação em sala de aula. As professoras trazem 

concepções e valores diferentes sobre a maneira como cada uma desenvolve a sua 
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atividade, a partir da mesma tarefa que lhes é prescrita, lecionar uma LE no IFRJ, no 

contexto dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.  

No esforço de retomar o diálogo com a voz à qual se opôs, Maya justifica a escolha 

da equipe de espanhol, que mais uma vez é representado pelo “a gente”, ao apresentar um 

rápido panorama da atual organização da oferta do idioma no Instituto: “porque como 

optativa, não tem como a gente fazer por curso, porque a gente tem alunos de períodos 

diferentes, cursos diferentes.”. 

Nos fragmentos 27 e 28, as participantes continuam a trazer à tona, a partir da 

leitura dos prescritos que compõem o grupo 4 do roteiro do GD: “O ensino de LE no 

Cursos Técnicos Integrados ao EM”, aspectos da situação de trabalho de cada uma.  

 

Fragmento 27: 

Alice: [...]E aí eu aproveitei na sala de aula e fiz o paralelo com o inglês. “Isso daqui, não é pra 

ninguém sair daqui e conseguir um emprego falante em língua inglesa. É pra vocês aplicarem 

esse conhecimento que vocês têm, essas habilidades, essas estratégias, esse instrumental da língua 

inglesa... no dia a dia de vocês e poder ir um pouco além também, né. Espero que chame atenção 

pra que vocês estudem a língua inglesa”.(l.833- 876) 
 

Fragmento 28: 

Maria: É. Aí realmente... porque é difícil você trabalhar, em boa parte das escolas públicas, né, 

como se você... como você trabalha em cursos de línguas, né. Então assim, você acaba o quê? 

Dando aula em português muitas vezes, é... e fazendo um pouco do que a gente faz. No caso eu de 

inglês e XXX, né, no instrumental de língua inglesa, que é... Assim, eu não posso, eu não tenho 

nivelamento. Aqui no Maracanã até tem. (l.922-926) 

 

No fragmento 27 Alice relata a atitude dela, a partir de uma fala da direção de 

ensino do campus, em que foi destacado aos alunos que eles estavam cursando um curso 

técnico integrado ao Ensino Médio, e não apenas curso técnico. A professora retoma a 

enunciação que busca trazer pra o GD por meio do DD, introduzido pelo verbo dicendi 

“fiz”, que marca uma tomada de posição da docente na situação de trabalho: “fiz o paralelo 

com o inglês”. Isso mostra que a participante quer compartilhar com as outras professoras 

e com a pesquisadora uma experiência que foi positiva para ela. Experiência que dialoga 

com a perspectiva que a maioria delas está defendendo ao longo do GD, a defesa de uma 

formação cidadã, para além da inserção no mercado de trabalho. Em: “Isso daqui, não é 

pra ninguém sair daqui e conseguir um emprego falante em língua inglesa. É pra vocês 

aplicarem esse conhecimento que vocês têm, essas habilidades, essas estratégias, esse 

instrumental da Língua Inglesa... no dia a dia de vocês e poder ir um pouco além também, 

né.”. Esse enunciado marca várias vezes que se dirigiu a um “vocês”, que se refere aos 
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alunos, coenunciadores da docente na cena enunciativa que ela recupera no GD para dar 

mais ênfase a uma experiência vivida em seu contexto de trabalho. Podemos identificar a 

partir da presença do “não”, a posição contrária de Alice à concepção de ensino 

preocupada apenas com as demandas do mercado, que se fez presente em trechos da matriz 

curricular, que as participantes tiveram acesso no grupo 3 do roteiro do GD: “O ensino nos 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio”.  

No fragmento 28 Maria verbaliza algumas dificuldades que enfrenta ao atuar no 

ensino de inglês na escola e estabelece uma comparação da realidade de trabalho com a 

dos cursos de idiomas. Com isso, marca que para ela é angustiante não poder trabalhar 

conforme é possível no contexto desses cursos: “porque é difícil você trabalhar, em boa 

parte das escolas públicas, né, como se você... como você trabalha em cursos de línguas”. 

Podemos dizer nesse momento, que o desconhecimento dos prescritos de seu trabalho, o 

que dialoga com o primeiro grupo de fragmentos já apresentados nesta análise (seção 5.1), 

produz situações de desconforto como a verbalizada por Maria. A professora utiliza duas 

negações para demonstrar sua insatisfação por conta de, na realidade em que atua, não ter a 

aplicação dos chamados testes de nivelamento, prática comum nos cursos de idiomas: 

“Assim, eu não posso, eu não tenho nivelamento.”. Com isso, identificamos que a 

presença de uma perspectiva que entende que o ensino eficaz é aquele dos cursos de 

idiomas, e demonstra uma desvalorização ao que precisa ser feito nas aulas de LE no 

contexto do IFRJ, ao introduzir a informação com o uso do verbo “acaba”: “Então assim, 

você acaba o quê? Dando aula em português muitas vezes”. Essa concepção de entender 

que o bom ensino de LE é o que ocorre nos moldes dos cursos de idiomas, entra em 

embate com o previsto em documentos oficiais, produzidos com base em pesquisas 

desenvolvidas sobre educação linguística, como as OCEM (BRASIL, 2013), cujo 

fragmento levamos para a discussão no GD: 

Verifica-se  que, em muitos casos, há falta de clareza sobre o fato de 

que os objetivos do ensino de idiomas em escola regular são 

diferentes dos objetivos dos cursos de idiomas. Trata-se de 

instituições com finalidades diferenciadas. Observa-se a citada falta de 

clareza quando a escola regular tende a concentrar-se no ensino apenas 

linguístico ou instrumental da Língua Estrangeira (desconsiderando 

outros objetivos, como os educacionais e os culturais). (BRASIL, 2008, 

p. 90, grifo nosso) 

 

Cabe destacar, ainda no fragmento 28, o uso repetitivo do pronome de segunda 

pessoa “você”, como uma tentativa de generalização da concepção de ensino que a 

participante assume, para todo o grupo de professores de LE: “é difícil você trabalhar, em 
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boa parte das escolas públicas, né, como se você... como você trabalha em cursos de 

línguas, né. Então assim, você acaba o quê?”. Isso se confirma também com uso do “a 

gente” para se referir ao que é feito na instituição: “e fazendo um pouco do que a gente 

faz”. Como se recordasse o que já foi discutido no GD a respeito da diferença da maneira 

como se trabalha com as LEs no IFRJ, a professora reorganiza a sua fala, na tentativa de 

assumir, agora como sendo apenas dela e da outra professora de inglês presente no GD, 

cujo nome foi apagado pra mantermos o sigilo da identidade da participante, o 

posicionamento e as ações que verbaliza: “No caso eu de inglês e XXX, né, no instrumental 

de língua inglesa.”.  

Nos fragmentos 29 e 30, ainda no contexto das discussões desencadeadas pelos 

prescritos que compõem o último grupo do roteiro do GD (grupo 4), as docentes 

continuam a verbalizar questões presentes na sua situação de trabalho.  

 

Fragmento 29: 

Maria: Lá a gente não tem nivelamento. Então assim, tem gente ali que nunca viu inglês, e tem 

gente que já tá em tal nível do tal curso lá fora. 

Alice: É, é. 

Maria: É muito difícil, entendeu? Porque e aí, como eles não são reprovados na disciplina eles só 

são reprovados no geral, tem uns que escolhem inglês pra faltar e só aparecem no dia da prova. 

Então isso é muito desmotivante.  Tem horas que eu falo: “Cara, o quê que eu tô fazendo aqui?”. 

Entendeu? Estudei muito, muitos anos, de banco de universidade, de escola não, de universidade. 

Entende? Então assim, isso me frustra. (L. 929-936) 

 

Fragmento 3: 

Maria: [...] Porque assim, eu faço muita cópia, mas... É, principalmente pro pessoal do PROEJA 

à noite, assim, às vezes eu levo, né. Eu me preocupo. Início de semestre, essas três primeiras 

semanas com esse negócio de... tinha uma época que eu não deixava assistir aula sem material, né. 

Pro aluno... porque... Ele recebe material de outras matérias, mas o Inglês a gente já disse que não 

quer porque não tem nada a ver com a proposta, né, para a nossa escola o tipo de material que é 

feito, né. Então acho, aliás a gente, já se jogou muito livro fora porque chegaram os livros, aqueles 

grupinhos de três, né, amarradinhos assim. Eles distribuíram pros alunos. Os alunos disseram: “A 

gente não vai usar o livro?”. Eu disse: “Gente, a gente não vai usar esse livro. A proposta é outra, 

mas vocês podem usar. Vocês podem ver”. Já vem com CDs, né, hoje, enfim. (l.963-972) 

 

Vemos que o fragmento 29 dialoga com o 28, pois Maria novamente dá destaque à 

ausência do teste de nivelamento para as turmas do campus onde ela atua, identificado pelo 

dêitico “lá”: “Lá a gente não tem nivelamento.”. Com isso, ela nega mais uma vez, como 

uma busca por explicações para o contexto de ensino que para ela não é adequado para o 

aprendizado do idioma, a voz que parece circular no contexto profissional dos professores 

de inglês. Essa voz defende a necessidade de que, para o bom andamento das aulas do 

idioma, deve ser aplicada alguma avaliação de nivelamento aos alunos no início dos cursos 

para que se tenha uma homogeneidade dos perfis das turmas. Podemos afirmar que essa 
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voz, faz parte do interdiscurso muito presente no contexto das escolas, que dialoga com a 

falta de clareza da diferença entre os objetivos do ensino de LE na escola regular e em 

cursos de idiomas. Já que a heterogeneidade, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 152, grifos nossos), é inerente às 

turmas da Educação Básica: “ [...] a escola é uma organização temporal, que deve ser 

menos rígida, segmentada e uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, 

possam adequar seus tempos de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado”. 

O enunciado que apresenta a heterogeneidade como uma dificuldade: “É muito difícil, 

entendeu?”, traz à tona um discurso que circula fortemente entre professores de LE, que 

aponta a manutenção da crença na homogeneidade como sendo o contexto ideal para o 

ensino da disciplina, mesmo que documentos prescritivos da educação brasileira apontem 

outros caminhos. Com isso, podemos dizer que temos a presença da voz de uma 

comunidade discursiva, que ainda está presa às questões relativas ao critério de 

organização das turmas em cursos de idiomas: “Então assim, tem gente ali que nunca viu 

inglês, e tem gente que já tá em tal nível do tal curso lá fora.”  

Ainda no fragmento 29, observamos mais uma negação para abordar outra questão 

presente no contexto de trabalho dos professores de LE, que é desmotivante para a 

professora, a falta de poder da disciplina para reprovar os alunos: “Porque e aí, como eles 

não são reprovados na disciplina eles só são reprovados no geral, tem uns que escolhem 

inglês pra faltar e só aparecem no dia da prova. Então isso é muito desmotivante.”.  Nesse 

enunciado fica marcado que, ao contrário das outras disciplinas que compõem a grade 

curricular dos cursos técnicos integrados, o inglês não reprova, o que acaba trazendo 

menos prestígio para a matéria, frente às outras que compõem o curso. Podemos dizer 

nesse momento, que circulam no IFRJ discursos que afirmam que a reprovação é a garantia 

do professor para que a disciplina que ele leciona seja respeitada pelo aluno, ou seja, o 

discurso que entende que reprovar é o que atribui valor de importância para uma disciplina 

e consequentemente mais poder ao professor. Assim, o lugar desvalorizado da LE atribuído 

pela instituição, quando organiza o currículo desse modo, aparece na fala da professora, o 

contexto de desenvolvimento da sua atividade é relatado com angústia e frustração, a 

docente demonstra que em alguns momentos não sabe exatamente o seu papel de atuação 

naquele espaço educativo: “Tem horas que eu falo: “Cara, o quê que eu tô fazendo 

aqui?”. Entendeu? Estudei muito, muitos anos, de banco de universidade, de escola não, 

de universidade. Entende? Então assim, isso me frustra.” 
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A partir da concepção de ensino de LE expressa ao longo dos enunciados que 

acabamos de apresentar, Maria verbaliza, como podemos observar no fragmento 30, as 

suas escolhas na situação de trabalho. Sobre essas escolhas do trabalhador na atividade, 

Schwartz (2010) destaca que há sempre uma distância entre o que é prescrito ao 

trabalhador e o que é realizado por ele na situação de trabalho: “Dito de outra forma, 

qualquer que seja a situação, entre o trabalho que a gente pensa antes de executá-lo (que a 

gente mesmo pensa, mas frequentemente que os outros pensam em nosso lugar) e a 

realidade desse trabalho, haverá sempre uma distância.” (SCHWARTZ, 2010, p. 42)
99

. 

Com isso, devemos considerar que há sempre valores em jogo na atividade, que vêm à tona 

quando o trabalho é colocado em prática. Pois há “outras razões que entram em jogo além 

das razões dos organizadores, isso que dizer que a pessoa faz escolhas! Ela faz escolhas, 

conscientes ou inconscientes [...], mas ela faz escolhas.” (SCHWARTZ, 2010, p. 45). 

Vemos que Maria, no fragmento 30, procura demonstrar, que mesmo nesse contexto, 

caracterizado como frustrante (fragmento 29), ela busca alternativas, tenta se estabelecer 

enquanto profissional naquele espaço de ensino: “Porque assim, eu faço muita cópia”;  

“Eu me preocupo”. Nesse momento, a professora marca com o dêitico “eu” o seu 

empenho em buscar alternativas para melhorar o seu contexto de atuação. Com isso, ela 

constrói uma imagem de professor que, com uma atitude reflexiva, busca a melhoria de seu 

trabalho, mesmo em um contexto adverso. 

Ainda ao analisar o que é dito no fragmento 30, observamos que Maria informa, 

sem definir os responsáveis pela ação, que: “já se jogou muito livro fora porque chegaram 

os livros, aqueles grupinhos de três, né, amarradinhos assim. Eles distribuíram pros 

alunos.”. Com isso, é possível estabelecer uma relação desse enunciado com o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD)
100

. Essa fala mostra que não houve uma consulta para 

que a professora tivesse liberdade de definir se gostaria de receber ou não a coleção de 

livros, como ferramenta a ser utilizada nas aulas de LE. Fica marcado, que não houve 

diálogo entre os que definiram adotar a coleção, que não são identificados nesse momento, 

                                                             
99

 No capítulo 1 abordamos com mais detalhes essa questão, ao apresentar o que Schwartz (2010) 

desenvolve, como base nos estudos ergológicos, como a 1ª proposição ergológica: há sempre uma distância 

entre o trabalho prescrito e o realizado. De acordo com o pesquisador, essa distância, que já era ponto de 

partida para os estudos da Ergonomia, “tornou-se tão comum que atualmente a gente não se dá conta de todas 

as questões fundamentais que ela traz consigo.” (SCHWARTZ, 2010, p. 42). 
100

 O PNLD “tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da 

distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. O programa é executado em ciclos 

trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, 

que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. À 

exceção dos livros consumíveis, os livros distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização 

por outros alunos por um período de três anos.” (MEC, 2017) 
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e a professora
101

. E com isso, o trabalho dessa professora e sua participação em decisões 

que envolvem a disciplina a qual ela leciona não foram considerados pela instituição. 

Maria retoma essa questão ao trazer para o GD a teatralização da cena enunciativa que 

vivenciou em sala de aula: “Os alunos disseram: “A gente não vai usar o livro?”. Eu 

disse: “Gente, a gente não vai usar esse livro. A proposta é outra, mas vocês podem usar. 

Vocês podem ver”. Já vem com CDs, né, hoje, enfim.”. A professora lança mão do DD, na 

tentativa de reproduzir o seu diálogo com os alunos em sala de aula, para destacar as 

consequências dos alunos da turma na qual ela leciona terem recebido um material que ela 

não selecionou. Fica patente que decisões importantes tomadas no IFRJ, que envolvem 

políticas nacionais de distribuição de LD para os alunos, não seguiram os passos 

determinados pelo próprio PNLD enquanto política pública: no contexto do Programa, são 

os professores que decidem se querem usar livros entre os selecionados pelo MEC, quais 

seriam mais adequados para a sua realidade de ensino
102

. 

Nos fragmentos 31 e 32 as professoras continuam a estabelecer comparações entre 

o ensino de LE na escola e no contexto da escola regular.  

 

Fragmento 31: 

Maria: [...] Eu acho que o problema nosso vem de cima, sabe? Vem lá ó, lá no Ministério. Não se 

valoriza o ensino de Línguas Estrangeiras nas nossas escolas. Ponto final! 

Elisa: É isso! 

Ester: Com certeza!  

Maria: Ponto final! Então assim, todo o resto... Tem as particulares aí, umas muito boas que, né, 

devem até fazer o papel de um Curso de Línguas, agora devem ser poucas. 

Maya: O mais triste é você... 

Maria: E aí o aluno... aí o professor, pra ele realmente, sabe, fazer a aula dele ser uma coisa 

interessante, ele tem que superar o que o aluno tá vendo lá na... naqueles cursos de inglês, sabe? 

Mais equipados. Então assim, aí tem essa questão de você realmente usar tablet, usar... Tem curso 

de língua que dá tablet, né, pro aluno, ou emprestam, não sei. As atividades são feitas ali. Então 

assim, a gente que tá em uma fase mais... Eu sou mais velha do que vocês. Porque assim, é difícil. 

É difícil. (l. 975-987) 
 

Fragmento 32: 

Elisa: [...] São contextos diferentes, escola e curso. 
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Maria: São diferentes. Eu sempre falo, vocês vão aprender. Uma parte vocês aprendem lá fora. 

Quem faz lá fora. Vocês vão aprender aqui. Agora outra parte não, né. (l.1000-1003) 

 

No fragmento 31, com um enunciado negativo: “Eu acho que o problema nosso 

vem de cima, sabe? Vem lá ó, lá no Ministério. Não se valoriza o ensino de Línguas 

Estrangeiras nas nossas escolas.”, Maria se opõe, ao mesmo tempo em que busca 

construir a imagem de professor que conhece a organização que antecipa a sua atividade, a 

voz subjacente que defende que há uma preocupação do MEC com questões relativas ao 

ensino de LE na escola.  Voz que se materializa em documentos como o da natureza das 

OCEM (BRASIL, 2008), que traz no volume destinado às “Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias” um capítulo voltado para o conhecimento das Línguas Estrangeiras e outro 

para o conhecimento específico do espanhol. E demonstra com isso, uma preocupação em 

definir o espaço das LE na escola.  

Ainda no fragmento 31, é possível observar o posicionamento, já expresso no GD, 

de valorizar a realidade dos cursos de idiomas. As aulas caracterizadas como “muito boas” 

são as das escolas que fazem o papel desses cursos: “Tem as particulares aí, umas muito 

boas que, né, devem até fazer o papel de um Curso de Línguas, agora devem ser poucas.”. 

Nesse enunciado, é definido como uma obrigação do professor, para fazer da aula dele uma 

“coisa interessante”, “superar o que o aluno tá vendo lá na... naqueles cursos de inglês, 

sabe? Mais equipados”. Vemos que, com uso do pronome “ele”: “aí o professor, pra ele 

realmente”, “ele tem que”, Maria buscar se afastar de uma ação que ela considera ainda 

estar distante da realidade dela e das participantes do GD e ao mesmo tempo mostrar sua 

concepção de que essa é uma realidade que deveria estar presente no contexto de trabalho 

de todas. Ela continua sua fala buscando exemplificar como se daria o que ela define como 

“superação” das aulas dos cursos de idioma. Nesse momento, vemos que há o 

deslocamento da referência ao professor do “ele”, que como destacamos, produz certo 

distanciamento da realidade da professora e das participantes da interação no GD, para o 

“você” que generaliza, sugere a necessidade de todo professor, incluindo Maria e as 

participantes, “se equipar”: “aí tem essa questão de você realmente usar tablet”. Depois de 

apresentar o que seria uma forma de melhorar a realidade em que atua, a participante 

desloca mais uma vez à referência ao professor, agora com o uso do “a gente”, na tentativa 

de incluir as presentes e ela mesma nesse grupo que parece não estar preparado pra lidar 

com as novas tecnologias: “a gente que tá em uma fase mais..”. Em seguida, a professora 

reorganiza o seu dizer e marca que ela, representada nesse enunciado com o dêitico “eu” 
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pode ter uma postura diferentes das demais participantes, representadas pelos “vocês”: “Eu 

sou mais velha do que vocês.”.  E destaca mais uma vez a dificuldade em trabalhar nesse 

contexto de ensino: “Porque assim, é difícil. É difícil.”. Com isso, fica em evidência a 

heterogeneidade constitutiva desse sujeito dos enunciados que acabamos de comentar. 

Nesse momento, Maria se afasta do que o grupo de professoras reunidas no GD pensa ser 

ensino de LE, que é de uma forma diferente das ideias que ela defende, ela se dá conta que 

são perspectivas teóricas em embate.  Quando usa “a gente” Maria marca que está em 

outro grupo que não aquele do GD, mas ela está se justificando e para isso busca adesão de 

um “a gente”, que não são as outras pessoas ali presentes. Quando ela se dá conta disso, 

que não é com esse grupo que ela se integra, ela passa a usar o marcador de pessoa “eu”. 

No fragmento 32 Elisa, aponta a diferença entre a realidade da escola regular e dos 

cursos de idioma: “São contextos diferentes, escola e curso.”. Informação que é 

confirmada por Maria: “São diferentes.”. Nesse momento a professora retoma sob a forma 

de DD, introduzido pelo verbo “falar”, a maneira como expõe para os alunos (designados 

por “vocês”) sobre essa diferença: “Eu sempre falo: vocês vão aprender. Uma parte vocês 

aprendem lá fora. Quem faz lá fora. Vocês vão aprender aqui. Agora outra parte não, né.” 

Vemos com isso, que há uma rede de discursos que se apresentam no GD e 

confirmam que há uma confusão sobre o lugar da LE na escola. As professoras por 

desconhecerem prescritos da sua atividade, recorrem “a um universo de recursos pessoais, 

hierarquizado por seu conjunto de valores do momento” (SCHWARTZ, 2011, p. 139) e 

adotam prescrições para preencher esse vazio normativo em que se encontram de acordo 

com valores que elas mesmas atribuem ao ensino de LE. Isso produz um desconforto nas 

participantes, que atuam a partir de conceitos sobre a atividade que elas mesmas se 

autoprescrevem ao idealizar um contexto de trabalho que não corresponde ao delas.  

No fragmento 33, ainda a partir da leitura dos fragmentos presentes no grupo 4 do 

roteiro do GD, as professoras dialogam sobre a dificuldade para preparação de material 

didático pra serem usados nas aulas de LE, em seguida sobre as alternativas para 

trabalharem com turmas heterogêneas em termos de conhecimento do idioma que estudam. 

Por fim, é retomada uma queixa recorrente na fala das docentes, a falta de reconhecimento 

do trabalho do professor de LE. 

 

Fragmento 33: 

Maria: [...] Semana passada eu comprei uma... Essa aqui eu trouxe pra lá mais tempo, nas férias. 

Eu trouxe... eu comprei uma inglesa, a The Economist, lá no centro do Rio, e um dos motivos 

porque eu comprei é... fala é... tem uma reportagem especial sobre a indústria do petróleo. Mas 

assim, eu nem olhei ainda os textos.  Porque eu fico assim: o quê que eu vou poder tirar daí?  
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Maya: É muito difícil. 

Maria: Entendeu? Porque [os textos em inglês] são muito difíceis. Se você pegar uma turma, por 

exemplo, a turma de XXX que eu tenho atualmente, que é concluinte, eles têm um nível muito bom. 

Com eles eu chego de noite assim falando inglês. Tem uns que ficam meio assim boiando um 

pouquinho. (Risos). São quinze, então assim, poucos, aí eu meio que misturo assim e me sinto mais 

à vontade. Eu acho legal, entendeu, poder falar inglês com esse grupo. Então com eles de repente 

um texto mais difícil ficaria bom. Mas eu acho isso legal. Eles veem... 

Elisa: Que não é igual, é diferente. 

Maria: Eu não sei tudo. Porque tem uns que chegam lá com, né, botando assim, banca. 

Elisa: Banca, isso, é. 

Maria: Porque acha que sabe mais do que você, ainda tem isso... sabe.  

Elisa: Isso, é, com certeza. 

Maria: Eu acho que assim, a própria estrutura não valoriza o professor e o aluno idem.  

Elisa: Sim. 

Maria: Entendeu? Já tive aluno me peitando. Quando... dando alguma coisa lá que alguém falou 

um negócio eu falei assim: “Não”. Mas eu não quis dizer que tava errado. Pra aquela situação 

não tava certo. O moleque já levantou o narizinho e falou assim: “Tá errado sim”. Aí eu fui 

explicar pra ele, pra toda a turma o porquê... entendeu!?( l. 1021-1044) 

 

A partir do exposto no início fragmento 33, podemos retomar o que abordamos no 

capítulo 1, com base nos estudos do trabalho (DANNIELLOU, apud FREITAS, 2010), 

sobre as prescrições ascendentes, ou seja, quando o próprio trabalhador ou seu coletivo de 

trabalho é uma fonte de prescrição. Consideramos estar diante de um exemplo desse tipo 

de prescrição quando a professora relata que produz, ao buscar textos autênticos, o material 

didático que ela vai utilizar em sala de aula, um material que responda ao interesse dos 

alunos: “Semana passada eu comprei uma... Essa aqui eu trouxe há mais tempo, nas 

férias. Eu trouxe... eu comprei uma inglesa, a The Economist, lá no centro do Rio, e um 

dos motivos porque eu comprei é... fala é... tem uma reportagem especial sobre a indústria 

do petróleo. Mas assim, eu nem olhei ainda os textos.” O marcador de pessoa “eu” se 

apresenta em sua fala como forma de destacar que essa é uma atividade que ela desenvolve 

individualmente: “eu comprei”;“um dos motivos porque eu comprei é”; “eu nem olhei 

ainda os textos”. No entanto, é retomada sob a forma de DD, uma enunciação que destaca 

que a professora não sabe exatamente como desenvolver essa tarefa: “Porque eu fico 

assim: o quê que eu vou poder tirar daí?”. 

Nesse momento, Maya busca compartilhar com Maria a dificuldade para preparar 

material: “É muito difícil”. Esse enunciado dialoga com outros já apresentados nesta 

análise, que expressam o desconforto das docentes frente ao desenvolvimento da sua 

atividade. A partir do dizer de Maya sobre a dificuldade que Maria expõe para adequar o 

material produzido para as aulas aos interesses dos alunos, Maria procura marcar que se 

sente abrigada pelo discurso da colega de trabalho: “Entendeu?”. Em seguida, ao se sentir 

incluída nesse grupo que expressa sua angústia ao atuar em seu contexto de trabalho, ela 
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busca justificar o porquê da sua dificuldade na preparação do material para suas aulas: 

“Porque [os textos em inglês] são muito difíceis.”. A professora prossegue sua fala na 

tentativa de mostrar que, em uma realidade confortável para ela, em uma turma de “nível 

bom” é possível desenvolver um bom trabalho e até mesmo conseguir interagir com os 

alunos em inglês: “Se você pegar uma turma, por exemplo, a turma de XXX que eu tenho 

atualmente, que é concluinte, eles têm um nível muito bom. Com eles eu chego de noite 

assim falando inglês.[...] Eu acho legal, entendeu, poder falar inglês com esse grupo.”. A 

descrição de um cenário de sala de aula próximo do que se conhece como sendo o de um 

curso livre de idiomas nos permite perceber que os valores postos em jogo assumem um 

contexto idealizado de trabalho, que não corresponde ao espaço em que se desenvolve a 

atividade da professora. Esse descompasso marca um sofrimento importante na situação de 

trabalho: o que se planeja e não se realiza também é parte do trabalho e, por isso, causa 

muita frustração, mesmo que o impedimento dessa não realização advenha de uma visão de 

ensino de línguas que não corresponde ao que os documentos prescritivos determinaram 

como sendo mais adequado para a escola pública. 

Ainda no fragmento 33, identificamos mais uma dificuldade encontrada pelo 

docente de LE em seu contexto de trabalho, a desvalorização também por parte dos seus 

alunos, representados no enunciado pelo indefinido “uns”: “Porque tem uns que chegam 

lá com, né, botando assim, banca. [...] Porque acha que sabe mais do que você, ainda tem 

isso... sabe...”. A partir dessa observação, a professora apresenta, como um 

posicionamento pessoal dela: “eu acho”, e não como uma verdade compartilhada por todo 

o grupo de professores de LE, que os alunos, a instituição e as instâncias governamentais 

responsáveis pela organização do ensino público, aqui designadas como “estrutura”, não 

valorizam o professor de LE: “Eu acho que assim, a própria estrutura não valoriza o 

professor e o aluno idem.”. A professora segue seu dizer e se dirige às participantes como 

uma forma de buscar a adesão das colegas de profissão: “Entendeu?”. Em seguida, é 

apresentada uma cena enunciativa que reproduz sob a forma de DD a voz da participante 

do GD (“eu falei assim”) e a de seu aluno, que nesse contexto é designado como “moleque 

que levantou o narizinho”, o que marca a insatisfação da docente com a postura dele 

naquele espaço de sala de aula: “Já tive aluno me peitando. Quando... dando alguma coisa 

lá que alguém falou um negócio eu falei assim: ‘Não’. Mas eu não quis dizer que tava 

errado. Pra aquela situação não tava certo. O moleque já levantou o narizinho e falou 

assim: “Tá errado sim”. Aí eu fui explicar pra ele, pra toda a turma o porquê... 

entendeu!?”. Esse retorno ao seu contexto de trabalho foi a forma encontrada pela 
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professora para exemplificar e comprovar a  sua constatação de que o professor de LE no 

IFRJ é desvalorizado por diferentes instâncias relacionadas ao ensino, inclusive pelos 

alunos da instituição. Cabe dizer nesse momento, que esta questão da relação professor-

aluno pode não ser específica da sala de aula de LE, pois grande parte dos professores já 

viveram experiências com alunos desafiadores, no entanto, é sentida pela professora como 

se fosse e, por isso, impõe um sofrimento a mais para a realização da sua atividade. 

Diante de todas as questões expostas nos enunciados anteriores, Maria, no 

fragmento 34, verbaliza o conflito entre realizar-se financeiramente, mas não 

profissionalmente.  

 
Fragmento 34: 

Maria: Porque não é só a questão salarial, né, que é boa e tem uma série de benefícios, né, porque 

o setor federal ele valoriza, né, os títulos da gente. Isso é indiscutível e é muito bom. Agora é o 

seu... a sua realização pessoal, né, profissional e que reflete na pessoal como professora. Eu com 

esse pouco de coisas que eu falei pra vocês, eu me sinto frustrada como professora, né. Eu tô 

sempre assim... pensando nisso, em melhorar minha prática, como é que eu vou atingir de forma 

mais eficiente ou mais eficaz ao meu aluno, entendeu!? De modo que eu faça a parte técnica, mas 

também que tenha um pouco de lúdico, né. Na... no dia a dia assim. Nosso contato é tão pouco, 

uma vez por semana. Se tem um feriado a gente fica quinze dias sem ver meu aluno. (l.1120-1128) 

 

O início da reflexão desenvolvida por Maria, no fragmento 34, é construída com 

um enunciado negativo, que contraria a voz que afirma que se trabalha apenas por uma 

questão financeira, salarial.  A professora marca que tem consciência dos aspectos 

positivos de se trabalhar em uma instituição federal: “Porque não é só a questão salarial, 

né, que é boa e tem uma série de benefícios, né, porque o setor federal ele valoriza, né, os 

títulos da gente. Isso é indiscutível e é muito bom.”. Maria continua sua fala e busca 

incluir, com o uso dos possessivos “seu/sua”, as participantes do GD na problemática que 

ela apresenta: “Agora é o seu... a sua realização pessoal, né, profissional e que reflete na 

pessoal como professora.”. Nesse mesmo momento, ela toma para si a realidade de 

frustração profissional, ainda que trabalhe em uma instituição que reconhece 

financeiramente a atividade docente. Essa tomada de posição fica marcada pelo 

deslocamento da marca de pessoa para um “eu” que se repete no enunciado: “Eu com esse 

pouco de coisas que eu falei pra vocês, eu me sinto frustrada como professora, né. Eu tô 

sempre assim... pensando nisso, em melhorar minha prática, como é que eu vou atingir de 

forma mais eficiente ou mais eficaz ao meu aluno, entendeu!?”. Cabe dizer ainda, que 

Maria busca deixar explícito que, mesmo estando frustrada em seu trabalho, ela continua a 

refletir sobre sua prática e a buscar melhores condições para a realização do seu trabalho: 
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“Eu tô sempre assim... pensando nisso, em melhorar minha prática, como é que eu vou 

atingir de forma mais eficiente ou mais eficaz ao meu aluno, entendeu!?De modo que eu 

faça a parte técnica, mas também que tenha um pouco de lúdico, né. Na... no dia a dia 

assim.”.  

De acordo com Schwartz (2010) o conflito como o expresso pelas professoras em 

vários dos fragmentos analisados, pode vir à tona quando consideramos que há sempre 

valores que orientam as escolhas das pessoas em seu trabalho e estão sempre em debate no 

momento de realização de toda atividade.  Esse debate de valores produz tanto esse 

desconforto que vem à tona em diferentes momentos da fala das professoras, como o 

embate entre posições discursivas sobre o que é dar aula de LE em uma instituição da 

natureza do IFRJ.  

Nos fragmentos 35 e 36, as participantes continuam o diálogo sobre a 

preocupação em contribuir para a formação dos alunos, que em sua maioria, não percebe a 

importância de frequentar a disciplina. Pela experiência da pesquisadora na atividade 

docente e pelo contato que temos com docentes de outras disciplinas, podemos dizer que 

essa não é uma constatação apenas do professor de LE. 

 

Fragmento 35: 

Maria: Então assim... é muito pouco o conteúdo que a gente dá, sabe? Tem coisas difíceis. 

Maya: Mesmo estando na grade, né, imagina o nosso que nem na grade tá. (l. 1133-1134) 

 

Fragmento 36: 

Maya: Aí você vai preparar uma aula e fica assim. Mas... aí você chega lá e tem uma turma de 

quinze alunos, aparecem três. Aí você fica assim: “Pô eu tirei esse monte de cópia, fiz tudo isso”.  

Aí o menino fala: “Não, professora, é que eu vou ter que sair mais cedo porque eu tenho prova. Eu 

tenho prática”. Tá! Aí fica dois ali, né? E coisas assim... 

Maria: É. É sempre assim. É aquela que vão faltar, é aqui... Entendeu? 

Ester: Vão abandonar. 

Maria: É, exatamente. 

Maya: Dá muito desânimo. (l. 1225-1232) 

 

No fragmento 35, Maria retoma a concepção de que o ensino de LE não é eficiente no 

contexto escolar: “é muito pouco o conteúdo que a gente dá, sabe? Tem coisas difíceis.”. 

Ela inclui, com o uso do “a gente”, todo o grupo de professores de LE, nesse conjunto de 

profissionais que dá “muito pouco conteúdo”, porque nesse conteúdo da disciplina “tem 

coisas difíceis”. Nesse contexto, Maya traz para discussão uma voz que considera que, por 

estar na grade curricular dos cursos, a disciplina tem mais êxito, consegue avançar mais em 

seus conteúdos. Com o conectivo “mesmo”, a professora demonstra sua quebra de 
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expectativa frente ao que Maria apresenta como informação sobre suas aulas: “Mesmo 

estando na grade, né”. E traz para o contexto enunciativo, o que define como sendo do 

grupo de espanhol “nosso” e mostra que a situação dos docentes desse idioma é ainda 

mais complexa: “imagina o nosso que nem na grade tá”. Com essa fala, Maya retoma a 

maneira como a instituição definiu que seria a oferta do espanhol nos cursos técnicos 

integrados, na modalidade optativa, portanto ainda que esteja presente na matriz curricular 

dos cursos como disciplina optativa, ela é apresentada visualmente “fora” de seus 

fluxogramas, já que não é obrigatório que ela seja cursada pelos alunos em seu itinerário 

formativo
103

.   

No fragmento 36, Maya, após tecer comentários sobre a posição da disciplina na 

organização dos cursos (fragmento 35), traz para a discussão do GD o contexto de ensino 

do espanhol.  Ao apresentar o panorama geral da sua situação de trabalho, a professora 

destaca, agora com o uso do “você”, que a etapa de planejar a aula, de se preparar para 

atuar na situação de trabalho, é a que todo professor precisa cumprir: “Aí você vai preparar 

uma aula”. Assim, ela trata da prescrição “preparar aula”, como se já circulasse no 

contexto de trabalho de todas, sendo um saber que as participantes do GD compartilham, 

ainda que não tenham acesso a alguns prescritos estabelecidos pela hierarquia, como já 

explicitamos em partes das análises. Ao refletir sobre seu contexto de atuação, com turmas 

esvaziadas ao longo do curso, a professora retoma sob a forma de DD uma reflexão que 

parece ser uma constante em sua prática: “Pô eu tirei esse monte de cópia, fiz tudo isso.”. 

Ao trazer como introdutor da sua própria voz naquele momento, a expressão “você fica 

assim”, Maya destaca que essa realidade que apresenta para as participantes pode não ser 

só dela, ainda que a reflexão que ela encena seja atribuída ela (“eu”). Com isso, a 

professora apresenta a problemática, se responsabiliza pelo dito, mas deixa em aberto para 

seus interlocutores a ideia de que essa realidade pode estar presente na situação de trabalho 

de outras professoras de espanhol.  

Ainda nesse momento, Maya retoma mais uma vez sob a forma de DD a voz de seu 

aluno: “Aí o menino fala: ‘Não, professora, é que eu vou ter que sair mais cedo porque eu 

tenho prova. Eu tenho prática’”. Vemos que ao apresentar o dizer do discente Maya opta 

pela forma “o menino fala”, em que ele é designado como “menino”, que nos remete à 

ideia de ele ser um adolescente, talvez sem maturidade para fazer determinadas escolhas, 

que instâncias gestoras de seu contexto escolar deveriam fazer por ele. Com a apresentação 
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direta dessa voz, a professora destaca ainda uma das causas mais apontadas pelos docentes 

de LE para a ausência dos alunos nas aulas de inglês e espanhol, o peso maior que eles dão 

a outras disciplinas que fazem parte da sua formação. Essa informação é confirmada por 

Maria: “É. É sempre assim. É aquela que vão faltar, é aqui... Entendeu?”. Ela lança mão 

do “aquela” para designar a aula de LE, marcador que nos remete a um distanciamento na 

identificação do referente, isso nos leva a recuperar o distanciamento também dos alunos 

no que se refere à atenção dada por eles à disciplina no contexto dos curso técnicos 

integrados.  

Ainda que refletir sobre o emprego das designações, ou seja, sobre os diversos modos 

de apresentação de um referente ao co-enunciador (MAINGUENEAU, 2002), não seja o 

foco de nossas análises, merece destaque a oposição na forma como as professoras evocam 

a voz dos alunos em seus enunciados, pois isso mostra que há embates de vários níveis 

entre os discursos postos em circulação no GD. No fragmento 36, é possível observar que 

há uma visão mais idealizada do aluno (“o menino”), como aquele que precisa de 

orientação institucional para organizar seu itinerário formativo e se essa organização não 

favorece a disciplina, os alunos também não vão valorizá-la. Já no fragmento 33, vemos 

uma tentativa de atribuir mais reponsabilidade a esse aluno (“o moleque”), que é 

caracterizado como aquele que, em sala de aula, quer ter mais autoridade que o professor 

de LE.  Podemos dizer, que ambas as representações dos alunos dialogam com a 

desvalorização do papel do professor de LE na instituição. Contudo, os enunciados focam 

em consequência diferentes dessa desvalorização no posicionamento dos estudantes, de 

acordo com os valores presentes na situação de trabalho que é descrita. Isso faz com que 

cada enunciador ocupe um lugar diferente do ponto de vista dos campos de discurso em 

embate, um é “o desafiado/desrespeitado”, o outro, “o mais sábio/experiente/velho”. 

Em seguida, ao continuarem a reflexão sobre esse quadro de falta de reconhecimento 

do papel da LE na formação técnica integrada ao Ensino Médio, as professoras (fragmento 

36) voltam a compartilhar e se abrigar no mesmo posicionamento discursivo sobre o 

resultado dessa realidade: “Vão abandonar.”; “É, exatamente.”. Com isso, o contexto de 

ensino de LE nos cursos técnicos integrados é mais uma vez caracterizado como 

angustiante: “Dá muito desânimo.”.  

Com base nas reflexões que apresentamos a partir da análise dos enunciados que 

compõem esse grupo, o de maior número de fragmentos, que não por acaso nomeamos de 

“A verbalização da atividade”, comprovamos que no espaço do GD, com esse retorno à 

atividade, foi possível ter acesso a saberes sobre o trabalho do professor de LE no IFRJ. 
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Foi possível também observar a especificidade da ação das professoras e, ao mesmo 

tempo, perceber aspectos dessa atividade que estão atreladas as constantes do coletivo de 

trabalho no qual as docentes estão inseridas, como a relação com seus alunos e com outras 

instâncias que fazem parte da instituição. 

Na próxima seção, continuaremos voltados para os sentidos produzidos pelo retorno à 

situação de trabalho dos professores de LE do IFRJ, sendo que agora com o foco na 

maneira como os prescritos circulam no contexto de realização dessa atividade. 

 

 

5.5 A CIRCULAÇÃO DOS PRESCRITOS NO CONTEXTO DA REALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

 

Os fragmentos que compõem esta seção deixam explícito que muitas questões que 

estão definidas nos prescritos que levamos para a discussão no GD não correspondem ao 

que as professoras vivenciam em sua prática na situação de trabalho. Ainda que saibamos, 

com base nos estudos da Ergonomia e da Ergologia, que a distância entre o que é prescrito 

e o real é uma característica relativa à toda atividade humana, inclusive a atividade de 

trabalho
104

, o que nos chamou a atenção nestes fragmentos foi a constatação de que 

conceitos que antecipam a atividade docente na instituição não dialogam com o que as 

professoras consideram como parte da sua atividade no IFRJ. As prescrições para o 

trabalho do professor de LE produzidas por diferentes instâncias do IFRJ não se 

relacionam e até mesmo se contradizem ao tratar do Ensino Médio integrado à formação 

técnica. 

No fragmento 37, Elisa ao comentar o impacto que a então Medida Provisória nº 

746/16 (BRASIL, 2016), recém-publicada na época da realização do evento, terá no 

trabalho do professor, traz à tona a sua expectativa para trabalho do professor no contexto 

da formação técnica, a partir das mudanças estabelecidas pelo documento legal. Nos 

fragmentos 38 e 39 as participantes dialogam sobre o que é apresentado nos documentos 

que compõem o grupo 3 do roteiro do GD: “O ensino nos Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio”. 

 

Fragmento 37: 

Elisa: Que a gente não vê uma preocupação na Medida Provisória com essa formação do cidadão, 

né. Tanto que foi tirado algumas disciplinas, né, que visam mais essa...esse pensamento crítico, né. 

                                                             
104

 Tratamos dessa questão com mais detalhes, no capítulo 1, seção 1.2.  
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Eu acredito que agora a gente tá voltando de novo pra aquela formação mesmo pra apertar 

parafuso. (l. 421-424) 

 

Fragmento 38:  

Ester: “Formar profissional técnico de nível médio de acordo com a demanda do setor produtivo”. 

Se o setor produtivo não tiver demanda, então a formação não serve de mais nada. 

Alice: É, não serve de mais nada. (l.478-480) 

 

Fragmento 39: 

Ester: Não sei se é ranço de analista do discurso. Eu saí catando as negações, mas ó: “Atualmente 

não se concebe uma educação profissional identificada como um simples instrumento de política 

assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho”, mas sim...será que 

não, né? Será que essa negação aqui não é exatamente o que é feito, né? Se concebe dessa forma 

e também como importante estratégia pra que o cidadão tenha efetivo acesso às conquistas 

cientificas e tecnológicas, né? Então acredito que essa negação aí negue de fato o que não ocorre. 

Maya: Uhum. 

Ester: É uma... “um instrumento de política assistencialista sim, ou linear que se ajusta à demanda 

do mercado de trabalho” como diz o item um [a matriz curricular do Curso Técnico integrado], 

né? Inclusive eu escuto nos colegiados: “Não, o nosso objetivo aqui não é de preparar ninguém 

para o ENEM e por isso o nosso curso é de quatro anos. Mas mesmo com a mudança pra três anos 

o ENEM não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é formar um profissional pra atuar no mercado 

de trabalho, se esse profissional desejar fazer um ENEM, bom, senão ele já tá formado pro 

mercado de trabalho.” É até aonde ele pode chegar, né?[...] Quem são os alunos que estão 

destinados, né, ao mercado de trabalho de nível médio e quem são aqueles alunos que podem, 

por exemplo, cursar uma Engenharia, né, e não são os que passaram pelo, pelo Ensino Técnico, 

né, destinado às classes populares, né. E esse é o momento aí de retrocesso nosso. (l. 503-517) 

 

No fragmento 37 Elisa marca como uma posição dela (“eu”) o que considera que 

será a expectativa de trabalho para o grupo de professores, que atua no Ensino Médio 

integrado à formação técnica, no qual ela se inclui com o uso do marcador de pessoa 

ampliada “a gente”: “Eu acredito que agora a gente tá voltando de novo pra aquela 

formação mesmo pra apertar parafuso.” Nesse contexto, Elisa retoma o dito por Ester 

(fragmento nove) para destacar que a mudança estabelecida com a então Medida 

Provisória, estabelece o contrário do que Ester destacou que era importante no Ensino 

Médio integrado, não focar apenas na formação técnica, designada naquele contexto como 

o ensinar a “apertar parafuso”. 

No fragmento 38, Ester retoma, com o uso da ilha de discurso direto, o objetivo do 

curso integrado que levamos para guiar a discussão no GD: “Formar profissional técnico 

de nível médio de acordo com a demanda do setor produtivo”. Ela retoma e ao mesmo 

tempo inclui em seu enunciado a voz do prescrito do IFRJ, para destacar a problemática de 

se ter uma formação voltada apenas para a inserção no setor produtivo: “Se o setor 

produtivo não tiver demanda, então a formação não serve de mais nada”. Vemos que ao 

mostrar a possibilidade de não haver a demanda mencionada no objetivo da matriz 
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curricular, a professora dá destaque para o fato de o Ensino Médio integrado ter como 

objetivo também a formação integral do aluno, conforme o exposto nas já citadas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação profissional Técnica de Nível Médio 

(BRASIL, 2013).  

No fragmento 39, Ester retoma por meio do intertexto o trecho das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 

2013): “Atualmente não se concebe uma educação profissional identificada como um 

simples instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do 

mercado de trabalho”. A professora destaca que recupera esse enunciado porque percebe 

(“acredito”) que na prática isso não ocorre: “Então acredito que essa negação aí negue de 

fato o que não ocorre.”. Antes de apresentar essa constatação Ester faz um questionamento 

ao grupo, no esforço de que as participantes possam também refletir sobre a diferença entre 

o que se prescreve para o Ensino Médio integrado, com o uso de uma negação: “essa 

negação aqui” e o que se executa: “Será que essa negação aqui não é exatamente o que é 

feito, né?”. 

Ainda no fragmento 39, Ester retoma mais uma vez a voz das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 

2013a), sendo que agora com o uso de uma ilha de discurso direto, em que ela cita e ao 

mesmo tempo desconstrói a ideia principal desse enunciado ao acrescentar ao dizer um 

“sim”, que marca como de fato, essa voz circula no espaço do IFRJ: “um instrumento de 

política assistencialista sim, ou linear que se ajusta à demanda do mercado de trabalho”. 

Nesse momento, Ester esclarece que a formação que a instituição de fato valoriza é a que 

está presente no “item um”, ao retomar a referência da ordem de apresentação do objetivo 

de formação do curso técnico integrado que apresentamos no GD. Ela prossegue seu dizer 

e traz sob a forma de DD a voz de um professor do IFRJ, que comprova que a perspectiva 

de formar apenas para o mercado é a que circula no discurso de muitos professores: “Não, 

o nosso objetivo aqui não é de preparar ninguém para o ENEM e por isso o nosso curso é 

de quatro anos. Mas mesmo com a mudança pra três anos o ENEM não é o nosso objetivo. 

O nosso objetivo é formar um profissional pra atuar no mercado de trabalho, se esse 

profissional desejar fazer um ENEM, bom, senão ele já tá formado pro mercado de 

trabalho.”. Após apresentar essa outra voz da qual a professora busca se distanciar, por 

não estar de acordo com seu posicionamento, Ester apresenta mais questionamentos para o 

grupo: “É até aonde ele pode chegar, né?[...] Quem são os alunos que estão destinados, 

né, ao mercado de trabalho de nível médio e quem são aqueles alunos que podem, por 



206 
 

 

exemplo, cursar uma Engenharia, né, e não são os que passaram pelo, pelo Ensino 

Técnico, né, destinado às classes populares, né.”. Na tentativa de trazer à tona mais 

argumentos que sustentem o que ela afirma sobre o que ocorre na prática no contexto de 

formação técnica integrada ao Ensino Médio no IFRJ, Ester traz para o contexto da 

discussão o aluno, “ele”. E leva as participantes a refletirem sobre as diferentes trajetórias 

de formação que o aluno pode ter de acordo com a sua classe social e com as 

oportunidades que lhe são oferecidas.  

Nos fragmentos 40 e 41 as professoras continuam a dialogar sobre o exposto nos 

documentos que compõem o grupo 3 do roteiro do GD: “o ensino nos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio” 

 
Fragmento 40 

Maya: Não sei se professores mais antigos, mais conservadores, e tem a gente que somos 

professores mais novos e tal e que a gente valoriza essas outras experiências pro aluno e tal. E eu 

acho que a instituição tem muita dificuldade pra lidar com isso. A gente vê no próprio documento, 

né, porque uma coisa... Uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Nem parece que é a 

mesma instituição. (l. 537-541) 

 

Fragmento 41: 

Elisa: Na prática que se espera, é. Lá atrás, falou-se do cidadão, mas aqui [na matriz curricular] 

não. Não tá voltado nada. Não vejo... Igual elas falaram, eu não vejo nossa entrada aqui a não 

ser dessa maneira.  Vai entrar pra ensinar então dessa maneira. Ensinar esse aluno aí a 

executar tarefa. Triste! Né?(l.721-723) 

 

No fragmento 40, Maya destaca a presença de dois grupos com posicionamentos 

em embate sobre a perspectiva de formação no IFRJ, o dos “professores mais antigos, mais 

conservadores” e o que ela se inclui, pelo uso do “a gente”, o “dos professores mais 

novos e tal e que a gente valoriza essas outras experiências pro aluno”. A professora 

marca o seu posicionamento “eu acho que”, sobre como a instituição lida com essas 

diferentes concepções de ensino: “E eu acho que a instituição tem muita dificuldade pra 

lidar com isso.”. Em seguida ela justifica a sua afirmação, agora com o uso do marcador 

de pessoa ampliada, se coloca como “a gente” e se inclui no grupo que tem essa 

concepção, ao perceber que os documentos prescritivos não compartilham da mesma visão 

de ensino: “A gente vê no próprio documento, né, porque uma coisa... Uma parte diz uma 

coisa, outra parte diz outra. Nem parece que é a mesma instituição.”. Assim, o sujeito que 

se apresenta no enunciado de Maya (fragmento 40) enuncia no lugar de um “eu” ao trazer 

seu posicionamento sobre a forma como o IFRJ se coloca frente às diferentes concepções 

de ensino, e enuncia no lugar de um “a gente” ao trazer um aspecto dessas diferentes 
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concepções que está visível a todos, e que pode ser observada em uma leitura dos 

documentos oficiais da instituição. 

Elisa, no fragmento 41, dialoga com o exposto por Maya (fragmento 40) sobre falta 

de diálogo entre os documentos que prescrevem o trabalho do professor na instituição. Ao 

destacar que: “Lá atrás, falou-se do cidadão, mas aqui não”, com o “lá atrás, falou-se do 

cidadão”, a professora faz uma referência a trechos lidos dos documentos, que fizeram 

parte dos outros grupos do roteiro do GD, como por exemplo, o PDI (IFRJ, 2015) e o PPI 

(IFRJ, 2015a) que trazem uma visão de formação no IFRJ que não se relaciona com o 

exposto na matriz curricular, cujos trechos compõem o grupo que desencadeou a reflexão 

que ela apresenta no momento, “mas aqui não”.  

Elisa comenta, ainda no fragmento 41, sobre a possibilidade de entrada do ensino 

de LE na formação técnica integrada, se for considerado apenas o que estabelece os 

prescritos que organizam um curso dessa natureza no IFRJ: “eu não vejo nossa entrada 

aqui a não ser dessa maneira. Vai entrar pra ensinar então dessa maneira. Ensinar esse 

aluno aí a executar tarefa. Triste! Né?”. Nesse momento, com o uso do “não” 

acompanhado do marcador “eu” acompanhado do verbo em primeira pessoa, “vejo”, a 

professora expressa seu entendimento.  Ela nega a voz que afirma que, a partir do exposto 

nos trechos da matriz curricular (Objetivo do curso e Perfil profissional de conclusão), é 

possível inserir no curso integrado o ensino de LE, que considere a perspectiva de 

formação defendida em prescritos produzidos pelo MEC/CNE, como as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2013a) pelo 

IFRJ, como o PDI (IFRJ, 2015) e o PPI (IFRJ, 2015a). Dessa forma, Elisa apresenta a 

única forma que considera possível a presença do ensino da LE, se for considerado o 

estabelecido na matriz curricular: “Vai entrar pra ensinar então dessa maneira. Ensinar 

esse aluno aí a executar tarefa.”, concepção de ensino que as professoras demonstraram 

em vários momentos do GD que não consideram em suas aulas.   

No fragmento 42 as professoras conversam sobre a falta de acesso dos professores 

do IFRJ a documentos que prescrevem o seu trabalho. 

 

Fragmento 42: 

Maya: É uma coisa também que a gente observa na instituição é que somos poucos os que leem, 

né, os documentos, OCNs. Não é todo mundo que sabe o quê que é um PDI, um PPI. 

Maria: É mais eu tô sentindo falta de ler. 

Maya: Pois é! 

Maria: Tô olhando aqui, eu falei: “Gente, eu tenho há muito tempo...” 

[...] 

Alice: Agora eu fiquei assustada.  
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Maya: A gente não tem o hábito de ler. 

Alice: É. 

[...] 

Alice: Como é que a gente consegue achar? 

[...] 

Pesquisadora: Tem no site da instituição, esses documentos todos, não é... Tá tudo no site. 

Alice: No site. 

Maria: Então, tá lá, a gente tem que... E... Eu acho, eu acho que... 

Elisa: Obrigada! A gente vai ler depois de tudo de hoje. (l. 1051-1067) 

 

Maya, no fragmento 42, inicia sua fala apresentando uma constatação: “É uma 

coisa também que a gente observa na instituição é que somos poucos os que leem, né, os 

documentos, OCNs. Não é todo mundo que sabe o quê que é um PDI, um PPI.”. Em seu 

dizer a professora se inclui, com uso da forma verbal “somos”, no grupo de professores 

que tem acesso a documentos importantes para o entendimento da organização do trabalho 

docente, produzidos por diferentes instâncias gestoras do ensino na esfera federal. Nesse 

momento, as outras docentes se posicionam como aquelas que estão fora do grupo no qual 

Maya acaba de incluir.  Contudo, ao começarem a refletir sobre as questões que se fizeram 

presente no GD, percebem a importância de mudar esse quadro. Isso fica explícito na fala 

de Maria, que destaca: “É mas eu tô sentindo falta de ler.”. Em seu dizer, a professora 

marca sua posição de não ter lido os documentos citados. No entanto, tenta preservar sua 

imagem frente às participantes do GD, e apresenta a sua posição como um argumento 

importante, iniciado pelo conectivo “mas”, seguido da marca de pessoa “eu” acompanhada 

de uma construção com gerúndio, “tô sentindo”, que traz a ideia de simultaneidade entre o 

que Maya traz como constatação e a sua tomada de posição para mudar essa realidade.  

Ainda no fragmento 42, na tentativa de se incluir no grupo das professoras 

presentes, Maya confirma o dito por Maria: “Pois é!”, e nega o que ela mesmo tinha dito 

no início de fragmento: “A gente não tem o hábito de ler.”. A professora usa a marca de 

pessoa ampliada “a gente”, para se referir a esse novo grupo no qual ela também se inclui, 

como forma de se integrar ao posicionamento das outras professoras. Nesse contexto, 

Maria prossegue seu dizer e mais uma vez lança mão do gerúndio “olhando”, seguido do 

dêitic “aqui”, que se refere ao grupo de trechos de prescritos que cada professora recebeu 

no início do GD, para marcar que ela, antes mesmo de Maya levantar essa questão, já 

refletia que precisa ler esses documentos: “Tô olhando aqui, eu falei: ‘Gente, eu tenho há 

muito tempo...’”.  

Nesse momento Alice (fragmento 42) expressa sua preocupação ao perceber que 

ela também não conhece os documentos: “Agora eu fiquei assustada.”. E se dirige às 
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professoras com um questionamento, que expressa seu interesse em se incluir no grupo dos 

que vão buscar ler os prescritos: “Como é que a gente consegue achar?”. Nesse momento, 

Elisa expressa, como posição do grupo das professoras ali presente, marcado no enunciado 

com o dêitico “a gente”, que depois de toda a discussão, designada como “tudo de hoje” 

que o grupo percebeu a importância de ler os documentos que prescrevem seu trabalho: “A 

gente vai ler depois de tudo de hoje.”. 

Com as análises dos fragmentos que compõem esse grupo, “circulação dos 

prescritos”, em que as participantes do GD discutiram sobre a maneira como os prescritos 

circulam em seu contexto de trabalho, observamos a problemática da falta de diálogo entre 

esses documentos produzidos por diferentes instâncias gestoras do IFRJ. Os conceitos que 

antecipam e organizam o trabalho do professor na instituição não expressam a mesma 

concepção sobre o que é formar no contexto dos cursos técnicos integrados. Com isso, 

mesmo aquele professor que procure informações sobre saberes que antecipam a sua 

atividade, não terá clareza sobre a forma como ele irá se inserir em sua situação de 

trabalho.  

Percebemos também com a análise dos fragmentos que compõem esta seção, que os 

documentos que prescrevem o trabalho do professor no IFRJ, não só o de LE, não circulam 

no contexto de trabalho desses docentes.  Dessa forma, a voz de maior circulação no IFRJ 

é aquela que defende a formação técnica com foco apenas nas demandas do mercado, o 

que contradiz a concepção expressa na maior parte dos prescritos. Isso faz com que o IFRJ 

ainda demonstre estar preso a uma tradição, que se relaciona ao seu histórico de fundação, 

apresentado no capítulo 2. Essa visão, presa à tradição das escolas técnicas, considera que 

a instituição se destina a uma camada da população que precisa inserir-se no mercado de 

trabalho, precisa receber uma formação que ensine esse aluno das classes populares a 

executar uma tarefa, que não será pensada por ele.  

Esse quadro de valorização da formação técnica em detrimento da formação geral 

do aluno, produz o embate entre os que em um curso técnico integrado, priorizam a 

formação técnica e os que precisam defender, em diferentes espaços, a formação geral do 

discente. Esse conflito será apresentado na próxima seção, em que analisamos os 

fragmentos que trazem para o GD “o “duelo” entre o técnico e o propedêutico por espaço 

nos cursos”.  
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5.6 O “DUELO” ENTRE O TÉCNICO E O PROPEDÊUTICO POR ESPAÇO NOS 

CURSOS  

 

Esta seção apresenta a análise dos enunciados que, no contexto do diálogo 

desencadeado pelos prescritos que compõem do grupo 4 do roteiro do GD, trazem à tona o 

embate, entre dois posicionamentos a respeito da formação no Ensino Médio integrado à 

formação técnica, para se conseguir mais espaço nos cursos. Os enunciados que compõem 

esta seção mostram ainda que ao entrar nessa disputa por espaço nos cursos, à LE é 

atribuída menos importância.  

 

Fragmento 43: 

Maya: É, tanto que na... no meu campus uma das, das discussões que a gente teve na... quando se 

começou a discutir a reestruturação do Curso de XXX, que a gente parou também de falar sobre 

isso por conta dessa questão toda que vem acontecendo. A gente parou de falar sobre isso, mas na 

época o que chamou atenção que alguns cursos, algumas disciplinas nem aparecem mais né, na 

grade curricular com o enxugamento do Curso de XXX, nem vão aparecer. Aí começa o embate, 

né, o duelo, né, de quem fica, com quantas horas fica e aí essa discussão [entre o propedêutico e 

o profissional] com certeza vai vir à tona. (l. 454-460) 

 

Fragmento 44: 

Elisa: [...] o que eu observo na minha escola, é uma preocupação mesmo com esse... com essa 

pessoa que vai se formar como técnico, e é uma briga constante entre a área técnica e a área do 

Ensino Médio, né. Enorme essa briga, “porque a gente precisa de mais tempo”.“A gente precisa 

de mais matéria”. E “vocês não são importantes”. E o professor de Língua Estrangeira sempre é 

visto como aquele mesmo que não tem importância pra formação. (l.487-492)  

 

Fragmento 45: 

Ester: Então em uma das reuniões de reestruturação do Curso de XXX, a professora de Sociologia, 

ela listou, foi durante duas horas. Nós ouvimos pra quê que serve sociologia. É um Curso 

Integrado, né, não só na formação geral, mas pra um curso integrado levando-se em conta essa 

documentação aqui. E no final os professores de XXX agradeceram. Disseram: “Olha que bacana, 

então posso trabalhar contigo determinado conteúdo, em determinada hora. Eu nem imaginava 

que isso era possível e que isso se estudava em sociologia”. Ela só dizia: “Sim! Sociologia 

apresenta esse conteúdo”. Em alguns momentos a professora de história e o professor de filosofia 

dizia: “Não, eu também trabalho sobre isso. Em um determinado conteúdo eu consigo”. Esse foi o 

momento de barganha, né, que a gente tentava... buscava mais um tempo de aula pro nosso 

curso, pra parte propedêutica, né, porque a parte de XXX é infinitamente superior e ninguém quer 

abrir mão de suas disciplinas.(l. 683-694) 

 

 

No fragmento 43, Maya retoma a discussão que ocorreu em seu campus no momento 

de reestruturação de um curso técnico integrado. A professora destaca que, na época em 

que o GD ocorreu, a discussão na qual ela se inclui com o marcador “a gente”, estava 

“parada” por conta das Reformas no Ensino Médio que estavam em curso: “a gente parou 

também de falar sobre isso por conta dessa questão toda que vem acontecendo.”. No 



211 
 

 

entanto, Maya considera que mesmo assim é importante expor o que chamou a atenção 

dela daquele contexto: “algumas disciplinas nem aparecem mais né, na grade curricular 

com o enxugamento do Curso de XXX, nem vão aparecer”. É possível observar que, no 

momento de reestruturação do curso, não foi dado espaço para que algumas disciplinas, 

que já estavam fora da grade curricular, pudessem pleitear a entrada no itinerário formativo 

do curso citado pela docente. Maya mostra ainda, que esse contexto de discussão para a 

reorganização do itinerário formativo é marcado pelo confronto entre as disciplinas do 

curso que já compõem a matriz curricular, para conseguir mais espaço no itinerário 

formativo: “Aí começa o embate, né, o duelo, né, de quem fica, com quantas horas fica”. 

A professora apresenta como uma “certeza”, que o debate sobre a forma como o campus 

vai materializar a presença do propedêutico e do técnico, vai ocorrer quando as discussões 

para reestruturação do curso forem retomadas: “aí essa discussão [entre o propedêutico e o 

profissional] com certeza vai vir à tona.”.  

O fragmento 44 confirma o dito no 43, pois Elisa destaca que essa disputa entre os que 

defendem à formação técnica e os que valorizam a formação humana se faz presente 

também no campus em que ela atua. Para comprovar essa questão, a professora traz, sob a 

forma de ilha de discurso direto, a voz dos docentes que compõem a área técnica dos 

cursos, que representados no enunciado pela marca de pessoa “a gente”, se opõem ao 

“vocês”, que se refere ao grupo da “área do Ensino Médio”, em que se inclui os 

professores de LE. O embate se constitui na enunciação que Elisa recupera para o contexto 

do GD, quando os docentes da área técnica afirmam que precisam de mais tempo: 

“‘porque a gente precisa de mais tempo’. ‘A gente precisa de mais matéria’”. E 

expressam que os professores que compõem a formação propedêutica, que nesse momento 

representam a entrada dessas disciplinas no curso: “não são importantes”.  Nesse 

contexto, Elisa destaca que o professor de LE, que representa a sua disciplina nos espaços 

de debate sobre a forma de permanência das matérias na matriz curricular dos cursos, é 

destacado como fazendo parte desse grupo, que é visto como menos importante na 

formação oferecida pelo IFRJ: “E o professor de Língua Estrangeira sempre é visto como 

aquele mesmo que não tem importância pra formação”.   

O fragmento 45 mostra como esse desprestígio da formação humana pode ser 

comprovado também em iniciativas que precisam ser tomadas pelos professores que atuam 

nessa área. Ester traz para o GD a cena enunciativa de um momento da reunião de 

Colegiado, que ela designa como “momento de barganha”, em que o grupo de professores 

da área propedêutica, no qual ela se inclui, com o uso do “a gente”, “buscava mais um 
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tempo de aula”. Iniciativa que a Ester busca legitimar com a informação de que “a parte 

de XXX [nome de uma disciplina da área técnica] é infinitamente superior”, e já uma 

prática na instituição nenhum professor aceitar diminuir a sua carga horária no curso: “e 

ninguém quer abrir mão de suas disciplinas”. Ester destaca que, no momento de debate 

para a reorganização de um curso do campus, uma professora de sociologia defendeu a sua 

permanência na matriz curricular. A docente “listou, foi durante duas horas” uma série de 

elementos que explicaram “pra quê que serve sociologia”. Ester trouxe sob a forma de DD 

a voz dos professores dos quais ela se afasta e do grupo de professores no qual ela se 

inclui, o que precisa defender e justificar seu espaço de atuação no curso. De acordo com 

Ester, a partir do dito pela professora de sociologia, os docente da área técnica “disseram”: 

“Olha que bacana, então posso trabalhar contigo determinado conteúdo, em determinada 

hora. Eu nem imaginava que isso era possível e que isso se estudava em sociologia”. E 

tiveram como resposta da própria professora (“ela”), que estava ali buscando espaço de 

atuação: “Sim! Sociologia apresenta esse conteúdo.” Ester tenta reforçar e comprovar 

mais uma vez a necessidade que os professores de área humana têm de explicitar o que eles 

fazem no contexto das suas aulas, como forma de manter seu espaço nos cursos do IFRJ. 

Para isso, ela recupera, também sob a forma de DD, o dizer da professora de história e do 

professor de filosofia: “Não, eu também trabalho sobre isso. Em um determinado conteúdo 

eu consigo”. Com base na cena enunciativa recuperada por Ester, podemos dizer que o 

professor das disciplinas propedêuticas no IFRJ é aquele que precisa “barganhar” por 

espaço, que tem a necessidade de explicar aos professores que compõem a parte técnica do 

curso integrado, que a presença da formação humana também se legitima nesse contexto de 

formação e que precisa se submeter a oferecer o conteúdo que a área técnica diz que 

necessita.  

O exposto nos enunciados analisados deixa perceptível que o professor de LE, ao 

compor o grupo das disciplinas propedêuticas nos cursos técnicos integrados, é aquele que, 

diferente do docente da área técnica, precisa explicar e justificar a sua presença nesse 

espaço de formação.  

Essa questão dialoga com o que observamos no último grupo de fragmentos analisados 

na seção seguinte, em que as participantes mostram que o coletivo envolvido na realização 

da atividade do professor de LE, desconhece o papel do trabalho desse docente na 

formação oferecida nos cursos técnicos integrados da instituição.  
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5.7 A EXPECTATIVA PARA O TRABALHO DO PROFESSOR DE LE  

 

Conforme já destacamos, nos fragmentos que compõem esta seção, as professoras 

trazem à tona a expectativa equivocada que a comunidade do IFRJ tem frente às aulas de 

LE na instituição. Nos últimos enunciados deste último grupo, as professoras expressaram 

algumas questões sobre as quais elas começaram a refletir a partir da discussão ocorrida no 

GD.  

 
Fragmento 46: 

Elisa: Esse é meu problema diário, gente. Diário! Na instituição, sempre que eu vou trabalhar, é 

meu dilema diário, porque eu vejo que o meu aluno espera um cursinho de espanhol, entendeu? 

Ele quer um curso de espanhol. É assim que eles veem. 

Ester: Mas desculpa interromper. Só o aluno? 

Elisa: Não, eu acho que a instituição. (l. 745-749) 

 

Fragmento 47: 

Maya: A Resolução! Vocês lembram que na resolução, quando eles mandaram pra gente, tinha um 

item que falava disso? Que tinha que fazer teste de nivelamento. 

Elisa: Ah sim, é verdade. 

Maya: E aí a gente olhou e falou assim: “Pô não é assim né?”. Então você perguntou pra ela: 

“Só o aluno? Não, né!” E aí eu acho que até pra inglês também, né. A escola acha que é um 

cursinho de idioma. Imagina se a gente permite que fique no regulamento aquela, aquela 

formação, né.  

Maria: Não sei. Nunca pensei nisso. 

Elisa: Não, eles... em espanhol isso é claro. Tanto que eles ficam no pé. Eles querem um 

certificado. Eles querem... E eu ultimamente, juro, gente, eu não sei se eu tô sendo contaminada, 

tenho me questionado: será que assim não funcionaria melhor? Assim... não sei, né? São 

pensamentos que vem. (l. 758-769)  
 
Fragmento 48: 

Elisa: É, eu não sei se o problema... Eu fico me perguntando se eu que construí isso ou se eu, os 

professores lá de onde eu trabalho que não tem noção. Porque esses dias mesmo uma me procurou 

pelo WhatsApp: “Eu posso assistir suas aulas? Eu tô com essa necessidade do espanhol”. E assim, 

não é só ela, sabe? E várias pessoas me procuram lá: “Quero assistir sua aula. Eu posso?” 

Ester: É o desconhecimento, deve ser. 

Elisa: É, gente, é complicado. 

Maria: É porque ela quer... ela acha que são as quatro habilidades. 

Elisa: Quatro habilidades. Me vê, vê esses três módulos como o curso de inicial, médio, 

avançado. Aí acha que em, em uma hora e meia... impossível, gente, uma hora e meia semanal, 

dar conta de quatro habilidades. 

Ester: Não, claro que não. Não dá. 

Elisa: Não tem como, né? 

Alice: Ah eu acho que no meu campus, a tendência é pensar que seria... ali a língua inglesa 

seria... até que eles falam: “Ah é da escola”. Seria inferior ao cursinho. Não é inferior, é 

diferente. (l. 803-818) 

 

No fragmento 46, Elisa define como um “problema diário” a expectativa 

equivocada dos alunos para as aulas de espanhol. Ela traz o marcador “eu” para seu 
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enunciado e destaca o que “vê” diariamente em suas aulas: “eu vejo que o meu aluno 

espera um cursinho de espanhol, entendeu? Ele quer um curso de espanhol. É assim que 

eles veem.”. Nesse momento, Ester interrompe o dizer de Elisa e questiona, como forma de 

destacar mais um elemento à problemática levantada: “Só o aluno?”. Informação que é 

confirmada por Elisa, que modaliza seu dizer e destaca ser a visão dela sobre a questão, 

“eu acho”: “Não, eu acho que a instituição”. 

Maya, no fragmento 47, retoma o contexto de produção da Resolução, que definiria 

a organização da oferta do espanhol no IFRJ: “A Resolução! Vocês lembram que na 

resolução, quando eles mandaram pra gente, tinha um item que falava disso? Que tinha 

que fazer teste de nivelamento.” Naquele momento de discussão, a Pró-Reitoria de Ensino 

Médio Técnico propôs, entre outras questões abordadas no documento, que os professores 

de espanhol aplicassem um exame de proficiência aos alunos ingressantes nos cursos, para 

que se pudesse avaliar o conhecimento da língua por parte dos estudantes. Essa proposta 

foi vetada pela equipe de espanhol, ao discutir o teor do documento
105

. Momento que é 

retomado por Maya com o seguinte trecho, em que o “a gente” representa o grupo de 

professores de espanhol: “E aí a gente olhou e falou assim: “Pô não é assim né?”. Maya 

retoma esse contexto enunciativo para confirmar e fundamentar o dito pelas outras 

professoras no fragmento 46, não é só o aluno que tem uma expectativa equivocada para 

aulas de LE: “Então você perguntou pra ela: “Só o aluno? Não, né!”, em que o “você” faz 

uma referência a Maria e o “ela” a Elisa. Maya prossegue seu dizer e busca a confirmação 

das participantes, com o “né”, ao demonstrar que foi um avanço a equipe vetar a questão 

do “nivelamento”: “Imagina se a gente permite que fique no regulamento aquela, aquela 

formação, né.”. Nesse momento, temos a presença de um enunciado que expressa, como já 

                                                             
105

 Com base na vivência da pesquisadora no contexto que Maya retoma ao se referir a uma Resolução no 

diálogo do GD, cabe fazermos uma explicação mais detalhada sobre o documento ao qual a professora se 

refere. No dia 20/05/16 ocorreu, a pedido de alguns professores de espanhol do IFRJ, com o objetivo de 

retomar o diálogo já iniciado com a gestão anterior, sobre a oferta do espanhol na instituição, uma reunião da 

Pró-Reitoria de Ensino Médio Técnico (PROET) com o grupo de docentes de espanhol, incluindo os que 

acabavam de ingressar no quadro de servidores da instituição. Durante essa reunião, ficou estabelecido que 

seria encaminhado ao Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (CAET) uma proposta de Resolução para 

regulamentar as possibilidades de oferta do espanhol nos cursos técnicos de nível médio, integrados e 

concomitantes/subsequentes do IFRJ. Na época, o teor desse documento foi discutido entre os docentes de 

espanhol, que fizeram modificações na primeira versão proposta pela PROET. Como já destacamos, nessa 

primeira versão proposta pela Pró-Reitoria, foi estabelecida a possibilidade do professor de espanhol aplicar 

um exame de proficiência para avaliar o nível de conhecimento do idioma pelo aluno. Essa parte do 

documento foi vetada pelo grupo de professores de espanhol. A partir das modificações sugeridas pelos 

docentes, a proposta de Resolução foi discutida em reunião do CAET, do dia 14/09/16, com a presença de 

um represente dos docentes de espanhol. Os conselheiros definiram que o texto seria aprovado como um 

documento norteador, sem o caráter de Resolução. Assim, cada campus, poderia discutir a maneira como 

seria ofertado espanhol em seus cursos em diálogo também com a equipe de inglês. Contudo, ainda não 

temos nenhum curso na instituição em que o espanhol seja oferecido como uma disciplina obrigatória.  
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observamos nos fragmentos 28 e 29, que não é todo o grupo de professores de LE que 

compartilha esse mesmo entendimento sobre os testes de nivelamento: “Não sei. Nunca 

pensei nisso.” Em uma demonstração de pertencimento à comunidade discursiva de Maya, 

Elisa diz: “em espanhol isso é claro. Tanto que eles ficam no pé. Eles querem um 

certificado.” Com isso, ela mostra que a expectativa de que as aulas de espanhol têm a 

natureza das de um curso de idiomas circula em vários espaços do IFRJ.  

A partir do que Elisa (fragmento 47) verbaliza sobre a expectativa dos alunos para 

suas aulas, ela afirma, com o uso do “eu” que tem repensado o seu papel na instituição: “E 

eu ultimamente, juro, gente, eu não sei se eu tô sendo contaminada, tenho me questionado: 

será que assim não funcionaria melhor? Assim... não sei, né? São pensamentos que vem.” 

Elisa utiliza o termo “contaminada”, de conotação negativa, para expressar o que a pode ter 

levado a essas reflexões. Isso marca que ela tem uma visão negativa desse tipo de aula, que 

emite “certificado”, no contexto da escola regular, mesmo ao refletir que são os alunos que 

têm apontado para essa necessidade de reorganização da oferta da disciplina.  

No fragmento 48, Elisa continua buscando respostas para a questão que as 

professoras estão discutindo no momento, ela se coloca no enunciado como um “eu” que 

busca por responsáveis para essa expectativa equivocada sobre as suas aulas: “eu não sei se 

o problema... Eu fico me perguntando se eu que construí isso ou se eu, os professores lá de 

onde eu trabalho que não tem noção.”. Na tentativa de encontrar uma justificativa para 

essa problemática, Elisa encena sob a forma de ilha de discurso direto a fala não só dos 

professores, mas de “várias pessoas” que representam essa atitude “sem noção” frente ao 

trabalho do professor de espanhol: “Eu posso assistir suas aulas? Eu tô com essa 

necessidade do espanhol”; “Quero assistir sua aula. Eu posso?”. Com isso, ela consegue 

aproximar mais essa voz ao contexto de diálogo do GD, dando ainda mais impacto às 

evidências que fazem com que ela conviva com o “dilema diário” apresentado no 

fragmento 46.   

Ainda no fragmento 47, Ester apresenta uma resposta possível para os 

questionamentos de Elisa, e modaliza sua fala, com o uso da expressão “deve ser”, na 

tentativa de marcar que ela também faz parte desse grupo que reflete sobre a sua prática, 

mas que ainda não tem uma resposta definitiva para as dúvidas de Elisa: “É o 

desconhecimento, deve ser.” Maria também apresenta outra resposta a Elisa para o que 

pode ter justificado a professora, representada pela marca de pessoa “ela”, cuja voz Elisa 

trouxe para o GD, ter essa expectativa para as aulas de espanhol: “ela acha que são as 

quatro habilidades.” Ao focar nas “quatro habilidades” como justificativa para o interesse 
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da docente que quer assistir às aulas de espanhol, Maria traz uma referência, compartilhada 

pelos professores de LE sobre as aulas de curso de idiomas, que em geral se trabalha a 

pronúncia e audição do idioma estrangeiro, a leitura e a produção textual. Como se 

estivesse refletindo sobre o que Maria traz como informação, Elisa repete o dito pela 

participante: “Quatro habilidades.” E segue o seu dizer, demonstrando que a resposta dada 

por Maria pode ser acertada, pois a comunidade do IFRJ, no momento em que as aulas de 

espanhol são divulgadas: “vê esses três módulos como o curso de inicial, médio, 

avançado. Aí acha que em, em uma hora e meia...” Mas, busca marcar sua posição, de que 

mesmo diante dessa forma de divulgar as aulas é: “impossível, gente, uma hora e meia 

semanal, dar conta de quatro habilidades”. Nesse contexto, Alice busca se abrigar nessa 

comunidade discursiva que vivencia a expectativa equivocada também dos alunos: “Ah eu 

acho que no meu campus, a tendência é pensar que seria... ali a língua inglesa seria...” E 

encena, sob a forma de DD, introduzido pelo verbo dicendi falar, o que os alunos “falam” 

sobre as aulas: até que eles falam: ‘Ah é da escola.’” Na tentativa de marcar que esse dizer 

dos alunos deixa implícito que eles consideram que o teor das aulas na escola: “Seria 

inferior ao cursinho”. Diante dessa contexto, Alice marca sua posição frente ao grupo e 

afirma, como quem busca se abrigar no posicionamento discursivo expresso por algumas 

participantes ao longo do GD: “Não é inferior, é diferente”. 

No fragmento 49 as professoras continuam a refletir sobre as causas da expectativa 

dos alunos para as aulas de espanhol: 

 

Fragmento 49:  

Ester: Nos nossos encontros nós sempre valorizamos que a direção de XXX apoia o curso de 

espanhol e tal, e coloca cartazes, né, pras inscrições nessa disciplina optativa. Eu acho que esse 

formato que não tá adequado. Nos cartazes vem escrito: Curso de espanhol 1, 2 e 3. 

Elisa: É esse formato. Você tá certa, é esse formato.  

Ester: Os alunos, claro, eles vão se inscrever pro curso. Eles não sabem a diferença que a gente 

sabe entre um curso de extensão e uma disciplina optativa. Isso não tá claro ainda pra um aluno 

de Ensino Médio, né. Se a instituição corrobora então com esse erro, aí que o aluno não vai 

entender. Precisa de no primeiro dia de aula explicar, né, e fazer essa diferenciação, né. Mas 

sim, eu acho que devemos repensar os nossos objetivos, tanto da disciplina...  

Elisa: É. Tem que pensar. 

Ester: Do curso e da disciplina. Pensar na nossa função. Na instituição. Como disciplina eletiva 

e como um curso. Porque quais são os objetivos do aluno? Acho que a gente deve partir daí. O 

quê que ele espera. 

Elisa: Também acho, né. (l.896-910) 

 

Ester (fragmento 49) também toca na questão (assim como Elisa e Maria no 

fragmento 48) da maneira como é feita a divulgação das aulas de espanhol na instituição, e 

mostra como uma posição aberta, meio em dúvida: “eu acho”, que a causa dos alunos 
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acreditarem que as aulas de espanhol são como as de um curso de idiomas é a maneira 

como elas são apresentadas: “Eu acho que esse formato que não tá adequado. Nos cartazes 

vem escrito: Curso de espanhol 1, 2 e 3.”. Informação que é confirmada por Elisa: “É esse 

formato. Você tá certa, é esse formato.” Ester segue sua reflexão e agora demonstra mais 

segurança ao expressar seu posicionamento, destaca como “claro” que é a forma como a 

disciplina é apresentada e divulgada para os alunos que causa esse mal entendido: “Os 

alunos, claro, eles vão se inscrever pro curso. Eles não sabem a diferença que a gente 

sabe entre um curso de extensão e uma disciplina optativa. Isso não tá claro ainda pra um 

aluno de Ensino Médio, né. Se a instituição corrobora então com esse erro, aí que o aluno 

não vai entender.” E mostra umas das iniciativas já destacada pelas professoras 

(fragmentos 25, 27 e 32 ) do que precisa ser feito diante de expectativa: “Precisa de no 

primeiro dia de aula explicar, né, e fazer essa diferenciação, né. Mas sim, eu acho que 

devemos repensar os nossos objetivos, tanto da disciplina...”. Diante disso, Elisa retoma o 

que já havia explicitado (fragmentos 47 e 48) sobre a necessidade de, diante do contexto 

que elas descrevem, repensar algumas questões sobre a natureza da oferta do espanhol: “É. 

Tem que pensar.” Informação que é confirmada por Ester, que tenta estabelecer os 

caminhos possíveis para essa tentativa de mudança: “Do curso e da disciplina. Pensar na 

nossa função. Na instituição. Como disciplina eletiva e como um curso. Porque quais são 

os objetivos do aluno? Acho que a gente deve partir daí. O quê que ele espera.” 

Conforme já destacamos, a partir das reflexões das participantes sobre possíveis 

caminhos de mudança em a suas práticas, é possível observar que da mesma forma que 

ocorre com operários que falaram sobre suas experiências em intervenções feitas por 

pesquisadores da Ergonomia situada no contexto das indústrias, as professoras ao fazerem 

esse exercício de colocar em palavras suas experiências na situação de trabalho, podem 

voltar às suas atividades com um posicionamento diferente sobre ela. Isso se deve a que 

começam a ter segurança, pela maneira como verbalizam seu envolvimento na atividade de 

trabalho, do potencial que elas têm para transformar a sua relação com a atividade. Se 

voltarmos a analisar a interação entre as professoras a partir do fragmento 46, é possível 

observar que elas expressam primeiramente, inseguranças, “dilemas diários” e, ao longo do 

diálogo entre elas, já começam a expressar mais segurança para definir possíveis caminhos 

de mudança em aspectos da situação de trabalho que trazem desconforto e desânimo para 

elas. Isso se comprova com expressões como “claro”, “tem que pensar”, que demonstram 

que ao longo da conversa, elas constroem um posicionamento mais seguro.  
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Essa mudança de posicionamento, seguida de uma tomada de iniciativa (já 

observada no fragmento 43) diante da situação de trabalho, fica perceptível também no 

fragmento 50: 

 
Fragmento 50: 

Maya: Ah eu acho assim, uma coisa que a gente já falou muito entre a gente de espanhol, mas a 

gente podia aproveitar as meninas de inglês que estão aqui, é que a gente desenvolvesse mais 

coisas juntas, né? 

Elisa: Em conjunto, é. 

Maya: Eu acho que a gente tem que fortalecer a Língua Estrangeira né.  

Alice: É. 

Maya: Tentar, assim, não fazer essa separação, embora o documento institucional deixe isso 

muito expresso, mas entre nós pelo menos, institucionalmente a gente tentar, né, trabalhar em 

conjunto porque senão fica muito fragmentada, né. Então eu acho que, assim, a pesquisa da 

Giselle quando ela terminar, eu acho que vai ajudar muito a gente a ir por esse caminho e tal. A 

minha também, espero que de alguma maneira ajude né e contando com a nossa experiência, 

porque realmente, senão a gente fica... a gente vai... Tem dia que eu tô em casa aí fico murcha 

assim. Eu fico igual a um bagaço. Você chupa, e você olha assim, eu tô igual aquele bagaço. 

Elisa: Isso! Por isso que eu falei que é diário. (l. 1210-1224) 

 

No fragmento 50, Maya expressa seu desejo de, enquanto equipe de espanhol (“a 

gente”), a partir do encontro entre os professores de LE, promovido pelo GD, dialogar 

sobre coisas que podem ser feitas em conjunto pela equipe de espanhol, representado pela 

marca “a gente” e inglês, referenciada como “meninas de inglês”: “a gente podia 

aproveitar as meninas de inglês que estão aqui, é que a gente desenvolvesse mais coisas 

juntas, né?; Eu acho que a gente tem que fortalecer a Língua Estrangeira, né?” 

Posicionamento que é confirmado por Elisa: “Em conjunto, é.” Em seguida, Maya mostra 

como ela considera que essa iniciativa pode ser colocada em prática, a partir da negação da 

atual posição das LEs: “Tentar, assim, não fazer essa separação”, que é legitimada pelos 

documentos que prescrevem o trabalho das docentes: “embora o documento institucional 

deixe isso muito expresso, mas entre nós pelo menos, institucionalmente a gente tentar, né, 

trabalhar em conjunto porque senão fica muito fragmentada, né.”  

Quando Maya (fragmento 50) fala em: “entre nós pelo menos”, ela traz à tona um 

aspecto que já pontuamos ao analisar o fragmento 6, a “dimensão da transgressão”, que de 

acordo com os estudos da Ergologia, é inerente a toda atividade humana, inclusive a de 

trabalho, pois “sempre há na atividade uma ressingularização, uma renormatização parcial” 

(DURRIVE; SCHWARTZ; DUC, 2010, p. 144). Sendo que, nesse enunciado (trecho 50), 

diferente do ocorreu no fragmento 6, em que as professoras explicitaram uma transgressão 

pelo fato de não conhecerem alguns prescritos do seu trabalho, Maya está ciente da 

necessidade de que as professoras de LE se auto prescrevam tarefas, que não foram 
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definidas pelo IFRJ: “tentar trabalhar em conjunto”, para que o trabalho delas, o ensino de 

LE, deixe de “fragmentado” (com palavras da própria professora) na instituição. Outra 

justificativa que Maya apresenta para que seja promovida essa “união” entre os professores 

de LE, é a tentativa de transformar o quadro de desânimo que ela, apresentada no 

enunciado como “eu”, sente em determinados momentos: “Tem dia que eu tô em casa aí 

fico murcha assim. Eu fico igual a um bagaço. Você chupa, e você olha assim, eu tô igual 

aquele bagaço.” Posicionamento que é confirmado por Elisa: “Isso!”, na tentativa de 

destacar que esse isolamento do espanhol seria um das justificativas para o seu “dilema 

diário” (fragmento 46): “Por isso que eu falei que é diário”. 

Para finalizar a discussão desencadeada no GD, as professoras são incentivadas, de 

maneira informal, pela pesquisadora, a comentarem questões que ainda poderiam ser 

levantadas no GD. Ela tem como resposta os dizeres presentes no fragmento 51:  

 
Fragmento 51: 
Ester: Só queria agradecer. 
Elisa: Só agradecer por esse momento, que eu achei muito legal a gente compartilhar. 
Maria: É. 

Alice: É. (l. 1276- 1280 ) 

 

Ficou explícito que as professoras, ao contrário do que aconteceu no início da 

interação do GD, estavam à vontade e agradecidas pela experiência de, em um momento de 

integração entre os professores de LE, poder refletir e falar sobre seu trabalho. Esse 

posicionamento das docentes nos leva a considerar que, também ocorreu no GD, o que 

Durrive (2010) mostra como um processo presente nos Encontros sobre o trabalho
106

. A 

cada momento do GD o trabalho, no caso da nossa pesquisa, o trabalho do professor de LE 

no IFRJ, em seu aspecto enigmático foi apreendido pelas participantes. Isso não fez com 

que o assunto se esgotasse, ao contrário disso, as participantes sentiram ainda mais vontade 

de falar sobre ele. Com isso, podemos dizer que “o conceito de atividade se torna uma 

espécie de incitamento a construir sem parar os pontos de vista e a argumentar em relação 

a eles.” (DURRIVE, 20101, p. 316).  

As análises apresentadas neste capítulo, apresentam, a partir da articulação entre os 

estudos da linguagem e os do trabalho, sentidos para o trabalho do professor de LE no 

IFRJ, que podemos depreender das falas das participantes do GD ao explicitarem como 

desenvolvem sua atividade no contexto da instituição. 

                                                             
106

 Cabe recordar, que tratamos com mais detalhes da dinâmica dos Encontros sobre o trabalho no capítulo 4.  
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Ficou perceptível logo no início das interações ocorridas no GD, que as professoras 

não conheciam alguns prescritos do seu trabalho, e ao verbalizarem a sua atividade, ficou 

explícito que esse desconhecimento trazia desconforto para elas no momento de atuarem 

na situação de trabalho. Cabe dizer, que esse desconhecimento de prescritos, de acordo 

com o dizer das professoras, também é perceptível nos outros representantes da 

comunidade acadêmica do IFRJ, como outros professores da instituição e os alunos e traz 

como consequência a desvalorização do papel do professor de LE na formação técnica 

integrada e até mesmo o apagamento do seu trabalho em diferentes contextos do IFRJ. 

Foi possível observar que há um embate entre o ensino humanista, a formação para 

a cidadania, para a reflexão e o ensino focado pela parte técnica dos cursos, aquele que se 

volta para as demandas do mercado, para a formação de um técnico que saiba realizar as 

tarefas exigidas por uma empresa. Nesse contexto, percebemos que as falas das 

participantes estão inseridas na comunidade discursiva que defende a formação cidadã no 

contexto das aulas de LE. Podemos nos arriscar a dizer que essa defesa, traz como 

consequência à prática de algumas docentes a sua não integração à formação técnica dos 

cursos em que atuam. As participantes não se sentem parte do coletivo que atua nos cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio da instituição, pois não tem voz ativa nas decisões do 

Colegiado de Curso, precisam justificar aos outros professores e aos alunos o papel da sua 

disciplina nesse contexto, entre outras questões que apresentamos ao longo das seções. 

Quando analisamos o modo como as professoras de inglês e as de espanhol 

verbalizam aspectos da sua atividade, podemos perceber que, embora haja um consenso 

entre as docentes sobre a importância da formação para a cidadania, elas se situam em 

lugares enunciativos diferentes quando apresentam os aspectos teórico-metodológicos que 

assumem ao ensinar a LE. Quando focamos nesse aspecto, é visível a separação que há 

entre o grupo que leciona espanhol e o que leciona inglês. Contudo, isso não impediu que, 

no fechamento da discussão no GD, as professoras buscassem iniciativas para uma 

aproximação entre os dois grupos. 

Todos esses sentidos, aos quais tivemos acesso a partir da nossa aproximação ao 

que as professoras de LE falaram nas interações ocorridas no GD, sobre a sua atividade no 

IFRJ, mostram a produtividade de um evento enunciativo dessa natureza para a 

compreensão do trabalho docente, pois só foi possível ter acesso a esses saberes da 

experiência das professoras a partir desse espaço de diálogo que a pesquisa proporcionou.  

Cabe destacar, que o recorte feito no material analisado e a experiência da 

pesquisadora no contexto de trabalho a partir do qual ela constatou a demanda para o 
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desenvolvimento deste estudo, privilegiaram alguns aspectos da atividade do docente de 

LE nos cursos técnicos integrados do IFRJ. Dessa forma, há muitas questões que envolvem 

a atividade do docente de LE nessa instituição que ainda podem e precisam ser abordadas 

em estudos futuros, o que seguramente trará contribuições para a atuação dos professores  

e gestores do Instituto. 

Nas considerações finais desta tese, apresentadas em seguida, retomamos algumas 

questões trazidas à tona com as análises desenvolvidas neste capítulo e com as reflexões 

feitas ao longo desta pesquisa.  

  



222 
 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa intervimos no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), instituição 

onde a pesquisadora atua como professora, para compreender questões que trazem certo 

desconforto para a realização de sua atividade profissional. Assim, desenvolvemos este 

estudo em que, a partir da aproximação aos prescritos do trabalho do professor de LE no 

IFRJ e da análise das falas de docentes sobre o seu trabalho, buscamos sentidos que se 

constroem para o trabalho do professor de LE no IFRJ.  Para isso, como explicitamos ao 

longo dos capítulos desta tese, esta pesquisa se dividiu em duas etapas, na primeira 

focamos nos prescritos da atividade docente, buscamos compreender a organização da 

instituição e dos cursos em que os professores atuam e com isso, contextualizar essa 

atividade e ter acesso a saberes e conceitos sobre ela. Na segunda etapa, nos aproximamos 

ainda mais desse ofício, por meio do acesso às falas dos professores de LE sobre o seu 

trabalho no GD que promovemos. Optamos por essa trajetória de desenvolvimento deste 

estudo por entendermos, de acordo com a Ergologia, que para compreender o trabalho é 

necessário manipular uma série de conceitos sobre a instituição em que ele se desenvolve e 

sobre a sua forma de organização. Contudo, será com aqueles que trabalham que “se 

validará conjuntamente o que se pode dizer da situação que eles vivem.” (DURRIVE, 

SCHWARTZ, DUC, 2010, p. 36). 

Dessa forma, iniciamos esta tese com a apresentação das concepções teóricas que 

assumimos ao pesquisar sobre trabalho do professor de LE do IFRJ. Mostramos que ao 

considerar as relações entre linguagem e trabalho, compreendemos que o trabalho é uma 

atividade humana, assim, refletimos sobre a atividade docente no IFRJ a partir de um ponto 

de vista que em geral não é assumido nas pesquisas sobre esse ofício. Desse modo, 

entendemos que “toda atividade de trabalho é infinitamente mais complexa do que se pode 

antecipar porque há um ser humano complexo envolvido em sua realização” (SOUZA-E-
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SILVA, 2014, p. 283). Nossa abordagem acerca do trabalho do professor de LE no IFRJ 

levou em conta a troca entre os saberes dos sujeitos que atuam nessa situação de trabalho e 

a pesquisadora, pois ao desenvolver este estudo, compreendemos que não se pode falar do 

trabalho sem considerar o trabalhador (DURRIVE; SCHWARTZ, DUC, 2010). Levamos 

em conta também que:  

Estudar a linguagem nas atividades e em torno delas é, pois, atribuir à 

natureza da atividade de trabalho complicações que lhe são inerentes - o 

que não ocorre quando se parte de concepções mais estritamente 

instrumentais - e nela introduzir a relação com o tempo, com o outro, com 

o coletivo (LACOSTE, 1998, p. 32). 

 

A partir desse entendimento, percebemos a necessidade de expor o percurso 

histórico da formação do IFRJ e do nível de ensino do qual nos aproximamos nesta 

pesquisa, assim, apresentamos a trajetória do Ensino Profissional no país desde o início do 

período republicano, e com isso, percebemos que a atual configuração do Ensino Médio e 

Técnico do IFRJ e até mesmo da atividade do professor de LE nessa instituição dialoga 

com a história desse ensino. Vimos que, ao longo do tempo, o Ensino Profissional esteve a 

serviço dos interesses econômicos da sociedade e buscou atender a uma classe, que de 

acordo com as ideias políticas que circularam em diferentes épocas, precisava ser 

preparada para a inserção no mercado de trabalho. Cabe dizer neste momento, que no 

desenvolvimento deste estudo, tanto na etapa de aproximação dos prescritos da atividade 

docente como no acesso às falas dos professores sobre esse trabalho, constatamos que essa 

valorização excessiva da preparação da mão de obra para inserção no mercado ainda 

circula no IFRJ.  

Na primeira etapa desta pesquisa, buscamos responder as seguintes perguntas 

expostas na introdução: de que maneira o trabalho do professor de LE é antecipado em 

documentos que prescrevem o seu trabalho? Que saberes são valorizados nesse processo de 

contextualizar a atividade docente no IFRJ? Constatamos que os prescritos produzidos por 

diferentes instâncias do IFRJ, ainda que não tragam uma referência específica ao professor 

de LE, apontam aspectos diversos da atividade docente e da sua contextualização, que vão 

além da atuação desse profissional em sala de aula. Ao nos aproximar do PDI (IFRJ, 2015) 

e o do PPI (IFRJ, 2015a), prescritos que expressam a organização geral do IFRJ e suas 

diretrizes pedagógicas, percebemos que eles trazem uma preocupação com o ensino que é 

oferecido na instituição, um dos aspectos do trabalho do professor. Esses documentos 

coincidem ao defender que o Instituto oferece um ensino interdisciplinar, que considera a 

pesquisa e a extensão e tem como foco a formação cidadã dos estudantes.  
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Observamos no PDI (IFRJ, 2015) uma preocupação para que o professor seja 

“produtivo”, o IFRJ se apresenta como aquele que fomenta as pesquisas como forma de 

assegurar a interação dos alunos dos diferentes níveis de ensino com a pesquisa e de 

garantir que esse professor pesquisador tenha uma produção científica. O ensino é 

apresentado no PDI (IFRJ, 2015) é aquele comprometido com o social, com a formação 

cidadã.  

O PPI (IFRJ, 2015a) dialoga com essa concepção e deixa explícito que o Instituto 

busca ir além da preparação do aluno para o mercado de trabalho, e tem como objetivo 

formar cidadãos aptos a enfrentar as dificuldades da vida em sociedade. Essa amplitude 

dada à formação de seus estudantes se relaciona com a referência feita ao professor no 

documento, o docente é designado como um “educador”, que participa da formação 

humana do aluno, articulada a sua qualificação profissional.  

Ao focar no Regimento Geral (IFRJ, 2011), prescrito que apresenta uma 

organização normativa mais aparente, identificamos as competências definidas para o 

professor do IFRJ, que atribuições ele tem, além da sua atuação em sala de aula. Dessa 

maneira, constatamos que o documento estabelece, atendendo ao definido pela Lei nº 

12.772/ 12 (BRASIL, 2012), que o professor no IFRJ deve desempenhar várias outras 

atividades além de lecionar, como por exemplo, buscar o seu aperfeiçoamento profissional. 

Esse docente, de acordo com o Regimento, pode atuar em cargos de gestão da instituição, 

como os de coordenação, direção e pode participar também de órgãos colegiados do 

Instituto.  

Quando focamos nos documentos que trazem o panorama de um curso técnico 

integrado ao Ensino Médio do IFRJ, contexto de atuação do professor de LE, percebemos 

que se estabelece um embate com as reflexões sobre formação apresentadas no PDI (IFRJ, 

2015) e no PPI (IFRJ, 2015a). A matriz curricular do curso sobre o qual nos debruçamos 

nesta pesquisa, não materializa a integração da formação para a cidadania  com o ensino 

que prepara o estudante para mercado, prevista pelo PDI (IFRJ, 2015) e PPI (IFRJ, 2015a).  

Constatamos que a matriz curricular e o fluxograma do curso técnico integrado ao 

Ensino Médio deixam explícitos que as LEs têm espaços definidos de forma diferente pelo 

IFRJ, há modos diferenciados de se ofertar essas disciplinas na instituição. Isso, 

seguramente se reflete na forma como cada docente irá desenvolver sua atividade em sala 

de aula, pois a instituição, ao definir que o espanhol é uma disciplina optativa de seus 

cursos técnicos integrados, dá ao inglês uma posição de destaque na formação. Mesmo 

que, como foi possível perceber tanto na forma de apresentação da disciplina no 
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fluxograma como nas falas dos docentes sobre o seu trabalho, no contexto das disciplinas 

obrigatórias que compõem o itinerário formativo, o inglês seja visto como uma matéria de 

menos importância. Dessa forma, percebemos, a partir da maneira como se organiza o 

trabalho do docente de cada uma dessas disciplinas que, embora sejam professores de LEs, 

eles desenvolvem atividades diferentes na instituição. Essa questão também foi observada 

na fala das docentes sobre o seu trabalho no GD, como retomaremos mais adiante nestas 

considerações finais.  

A segunda etapa desta pesquisa foi de organização e realização do GD, com a 

finalidade de identificar modos de constituição de sentidos para o trabalho do professor de 

LE no IFRJ. Assim, buscamos responder a terceira questão apresentada na introdução: que 

sentidos são construídos para a atividade do professor de LE quando ele verbaliza a sua 

atividade e compartilha saberes da sua experiência com outros docentes de LE da 

instituição? Para isso, analisamos as marcas de inscrição do sujeito nas falas das docentes, 

observamos os modos de instituição do “eu”, que se apresentou no contexto de enunciação 

do GD, e mostramos o que ele definiu como sendo seu e como o do outro apresentado em 

seus enunciados. Também focamos nas formas de atualização da heterogeneidade 

discursiva nas falas das professoras, optamos por identificar sentidos produzidos pelas 

vozes que foram convocadas para serem reafirmadas ou negadas pelas professoras ao 

verbalizarem aspectos do seu trabalho e a maneira como essas vozes se apresentaram na 

interação ocorrida no GD.  

Nesse momento, em que retomamos as reflexões apresentadas em nossas análises 

para apresentar seus resultados, cabe recordar que a pesquisadora buscou assumir uma 

posição de “modéstia intelectual” (SCHWARTZ, 2010) ao produzir o GD e analisar o 

material linguístico produzido naquele contexto, nenhum dos participantes foi entendido 

como um ignorante que teria algo a aprender com a pesquisadora. Ao contrário disso, 

entendemos que cada professora que participou do GD, ao problematizar sua atividade ao 

se confrontar com ela, ainda que tenha expressado o seu desconforto com alguns aspectos 

de seu trabalho, se reconheceu e reconheceu também as outras participantes como 

produtoras de saberes, como aquele docente que mesmo em um ambiente que não é 

favorável para a realização do seu ofício, busca alternativas, reflete sobre a produtividade 

das suas escolhas para alcançar um ensino de qualidade. Isso foi perceptível, por exemplo, 

ao final do evento, em que as professoras começaram a repensar algumas questões sobre a 

sua prática no IFRJ e iniciativas que poderiam ser tomadas ou mantidas pelo grupo de 

docentes de LE como forma de buscar transformações em seu ambiente de atuação.  



226 
 

 

Cabe relembrar também, que a pesquisadora se reconheceu em muitas questões que 

foram abordadas pelas docentes naquele contexto de interação e nos aspectos da atividade 

que foram levantados pelo roteiro elaborado para guiar a discussão. Como já destacamos, 

não temos o objetivo de expor críticas a posicionamentos das participantes do GD 

enquanto sujeitos empíricos, de dizer que determinada conduta do professor X ou Y é certa 

ou errada. Ao analisar as falas das professoras de LE sobre o seu trabalho, entendemos que 

esse material linguístico expressa o posicionamento de sujeitos enunciadores, integrantes 

de comunidades discursivas, que fazem com que determinados discursos circulem no 

contexto do GD e produzam sentidos para a atividade do docente de LE no IFRJ.   

Com esse entendimento e partir dos elementos discursivos apresentados, realizamos 

nossas análises. Desse modo, constatamos que as docentes desconheciam alguns prescritos 

do seu trabalho apresentados no GD, e, quando falaram sobre a sua atividade, ficou 

explícito que isso traz angústia e insegurança para elas no momento de atuar na situação de 

trabalho. Cabe destacar, que no decorrer do GD, ao analisarem o teor dos documentos e 

perceberem como aquelas prescrições poderiam contribuir pra o entendimento das 

professoras da atividade que devolvem e até mesmo para que elas pudessem intervir em 

seu contexto de trabalho para transformá-lo, as participantes começaram a refletir sobre a 

importância de uma aproximação a esses documentos.  

As análises dos enunciados produzidos no GD demonstram também que o 

desconhecimento de prescritos também é perceptível na comunidade acadêmica do IFRJ e 

em outros professores da instituição. Desse modo, podemos dizer que esse contexto aponta 

problemas no modo como a instituição recebe os seus professores, não só os de LE, que ao 

ingressar no Instituto não recebem orientações sobre a maneira como se organiza a sua 

atividade. O professor que ingressa na instituição não é informado sobre a existência de 

documentos prescritivos, como os que levamos para o GD, nem sobre a especificidade da 

atividade de um professor que se enquadra no regime de dedicação exclusiva na carreira do 

magistério federal. Esse docente ao desconhecer aspectos importantes que compõem os 

prescritos do seu trabalho, fica longe dos espaços de decisão sobre os cursos em que atua. 

Dessa forma, ele se sente desvalorizado em seu espaço de atuação, já que documentos que 

antecipam o seu trabalho não contemplam elementos da sua atividade.  

Ao ter acesso aos prescritos que levamos para guiar a discussão no GD, as 

professoras destacaram que aspectos contemplados nesses documentos, que antecipam a 

atividade docente na instituição, não dialogam com o que elas consideram como parte da 

sua atividade. Elas perceberam também que prescrições para o trabalho do professor de LE 
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produzidas por diferentes instâncias do IFRJ, como o PPI (2015a) e o trecho da matriz 

curricular do curso integrado, não se relacionam e até mesmo se contradizem ao tratar do 

Ensino Médio integrado à formação técnica. Desse modo, ainda que o professor procure 

informações sobre conceitos que antecipam a sua atividade, não terá clareza sobre a forma 

como eles serão levados para sua situação de trabalho. 

Constatamos também, que por conta da comunidade acadêmica do IFRJ não 

conhecer os prescritos, que defendem a formação humana e cidadã integrada à formação 

técnica, como o PDI (IFRJ, 2015) e o PPI (IFRJ, 2015a), a voz de maior circulação no 

Instituto é aquela que contradiz a concepção expressa nesses documentos, e defende a 

formação técnica com foco apenas na preparação para a atuação no mercado. Isso deixa 

explícito que o IFRJ ainda demonstra estar preso a uma tradição que se relaciona ao seu 

histórico de fundação, à configuração do ensino nas escolas técnicas ao longo do tempo, e 

considera que a instituição deve focar na preparação do aluno para que ele possa inserir-se 

no mercado de trabalho e executar uma tarefa, que não será pensada por ele. 

Todo esse contexto traz como consequência, para o professor de LE, a 

desvalorização do seu trabalho na formação técnica integrada, e até mesmo o apagamento 

da sua atuação em diferentes espaços do IFRJ. As falas produzidas no GD mostram que as 

professoras de LE não se sentem parte do coletivo que atua nos cursos técnicos integrados 

ao Ensino Médio, elas precisam, em vários momentos, justificar sua presença no itinerário 

formativo dos cursos integrados e até mesmo explicar o papel do seu trabalho nesse 

contexto. Cabe dizer nesse momento, que as professoras destacam que essa necessidade de 

ter que justificar e buscar argumentos que legitimem sua permanência no itinerário da 

formação técnica integrada também é uma constante no contexto de atuação de outros 

professores das disciplinas propedêuticas dos cursos, que são lembrados como aqueles que 

precisam “barganhar” por espaço nos cursos. 

A desvalorização da LE por parte da instituição também se materializa quando as 

docentes trazem à tona o fato de a disciplina não ter o poder de reprovar os alunos. Esse 

contexto em que se desenvolve a atividade é relatado com frustração, pois as docentes 

expressam que não sabem o que fazer diante desse quadro. Percebemos com isso que 

circulam no IFRJ discursos que entendem que reprovar é o que atribui valor de importância 

para uma disciplina, garante que ela seja frequentada pelo aluno e consequentemente dá 

mais poder ao professor. Contudo, as professoras expressam uma atitude reflexiva diante 

dessa situação, e mostram que buscam alternativas para transformar a sua situação de 
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trabalho, como por exemplo, com a produção de um material didático que atenda aos 

interesses dos estudantes.  

Ao longo das análises, foi possível relacionar as falas das professoras no GD à 

comunidade discursiva que valoriza a formação cidadã no contexto das aulas de LE, elas 

defendem o ensino de LE não só como um “passaporte para conseguir emprego”. No 

entanto, ainda que todas considerem a importância de inserir essa perspectiva de formação 

em suas aulas, ficou perceptível que há diferenças entre o grupo que leciona espanhol e o 

que leciona inglês, quando refletimos sobre as concepções teóricas que assumem ao 

atuarem no ensino dessas línguas. Mas, merece ser destacado, que essas diferenças não 

impediram que no fechamento da discussão no GD, as professoras buscassem iniciativas 

para uma aproximação entre os dois grupos.  

As análises nos permitiram observar que as falas da maioria das docentes trazem 

poucas referências à inclusão de elementos da profissionalização nas aulas de LE. Isso nos 

chamou a atenção, já que as disciplinas fazem parte da grade curricular dos cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio, mesmo no caso do espanhol, que foi inserido no itinerário 

formativo na modalidade optativa. Desse modo, existe a expectativa de que as aulas dos 

cursos contemplem essa integração da formação humana com a técnica.  

Identificamos no GD a presença de uma rede de discursos que circula entre 

professores de línguas, entre outros professores da instituição e entre os alunos, e 

comprova que há uma confusão sobre o lugar da LE na Educação Básica. Podemos 

exemplificar essa questão, com presença de uma voz que defende a aplicação de um teste 

de nivelamento aos alunos no início dos cursos para que se tenha uma homogeneidade dos 

perfis dos alunos. Essa voz expressa a manutenção, no contexto do IFRJ da crença na 

homogeneidade das turmas, mesmo que, como já destacamos nas análises, os documentos 

prescritivos da educação brasileira apontem outros caminhos e destaquem que a 

heterogeneidade é inerente às turmas da Educação Básica. Nesse contexto, as professoras, 

por desconhecimento de prescritos da atividade docente na escola pública, adotam 

prescrições para preencher esse vazio normativo (SCHWARTZ, 2011), de acordo com 

valores que elas atribuem ao ensino de LE, a partir do entendimento que as docentes têm 

sobre o que é ensinar essa disciplina na escola. Dessa forma, idealizam um contexto de 

atuação que não corresponde ao que de fato elas se deparam ao desenvolver a sua 

atividade. Esse embate, entre o contexto que se idealiza como aquele em que seria possível 

a realização de uma aula de qualidade, que nem sempre corresponde ao que os documentos 

prescritivos determinaram como sendo adequado para a escola pública, e o que 
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efetivamente as professoras encontram em sua situação de trabalho, produz uma angústia 

muito marcada nas falas das participantes.   

As análises também indicaram a presença de um discurso que se posicionou contra 

a aplicação dos “testes de nivelamento”, o que nos leva a considerar que também se 

apresentou no GD uma comunidade discursiva que se mostra consciente das diferenças de 

objetivo entre o contexto em que é adequado esse tipo de avaliação e o foco da escola 

básica, ainda que no oferecimento de um curso técnico integrado ao Ensino Médio.  

Ainda sobre a questão do lugar da LE na Educação Básica, de forma mais 

específica sobre o lugar dessa disciplina nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 

as análises trazem à tona o fato dos alunos começarem a frequentar as aulas com a 

expectativa de que vão estar inseridos em um contexto que atende aos mesmos objetivos de 

um curso de idioma. Diante disso, conforme já destacamos, as professoras precisam trazer 

explicações para esses estudantes sobre o papel da LE naquele espaço educativo. Sabemos, 

com base na experiência da pesquisadora nesse contexto educativo, que os professores da 

área técnica dos cursos não têm essa necessidade, o que aponta para mais um elemento que 

deixa as LEs em uma posição inferiorizada no itinerário formativo dos cursos.  

Os sentidos aos quais tivemos acesso, a partir das análises das falas das professoras 

no GD, comprovam a produtividade da aproximação, em uma pesquisa sobre o trabalho, à 

voz do trabalhador, após a entrada nos prescritos dessa atividade. Com esse evento 

enunciativo, foi possível abordar o trabalho do professor não como algo meramente 

mecânico, pois ainda que essa proximidade das falas sobre o trabalho tenha nos levado a 

um “mundo extremamente delicado, que é o mundo singular da pessoa” (DURRIVE; 

SCHWARTZ; DUC, 2010, p. 137), o que muitas vezes nos exigiu cautela nas 

considerações feitas a respeito do que foi revelado, tivemos acesso a saberes da experiência 

das professoras, a sentidos sobre essa atividade, importantes para esclarecerem aspectos 

sobre o trabalho do docente de LE que traziam desconforto para pesquisadora, o que a 

levou a desenvolver esta pesquisa.  

No espaço de diálogo e reflexão promovido pelo GD também foi possível perceber 

que as professoras, a partir do que verbalizaram sobre a sua atuação no IFRJ e nos cursos 

técnicos integrados da instituição, começaram a refletir sobre aspectos da sua prática, 

trouxeram à tona angústias, questões que buscamos abordar nas nossas análises com 

cuidado, com o foco no que aquelas questões poderiam contribuir para uma reflexão que 

fosse produtiva para promover um debate sobre aquela atividade de trabalho. Já que isso 

sempre foi o que impulsionou a pesquisadora a desenvolver esta investigação e 
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caracterizou a sua relevância: analisar sentidos que se constroem para o trabalho do 

professor de LE no IFRJ, com base nas contribuições teóricas dos estudos discursivos e do 

trabalho, e desse modo, problematizar o papel desse docente nos cursos técnicos integrados 

ao Ensino Médio do IFRJ, e a partir dos resultados alcançados chamar a atenção do 

Instituto e dos sujeitos envolvidos nesse ofício sobre a urgência em se promover uma 

reflexão sobre certos aspectos do processo de concepção, gestão e organização da atividade 

do docente de LE no IFRJ (GUÉRIN et al, 2001).  

Nesse momento, cabe recordar o que destacamos no final da apresentação das 

análises: fizemos determinadas escolhas para o recorte do material analisado, a partir da 

nossa experiência no contexto em que intervimos enquanto pesquisadores, assim, 

privilegiamos alguns aspectos do trabalho do professor de LE no IFRJ. Com isso, há 

muitas questões que envolvem a atividade do docente de LE nessa instituição que ainda 

podem e precisam ser abordadas em outras pesquisas que busquem a melhoria das 

condições para a realização desse trabalho.  

Por todas as considerações apresentadas, com esta pesquisa esperamos ter 

contribuído com as reflexões e estudos sobre trabalho do professor de LE no contexto dos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Carta convite para participação no grupo de discussão  

 

Prezada colega,  

 

Sou Giselle da Motta Gil, também sou professora do IFRJ, leciono Espanhol e 

Língua Portuguesa no campus Volta Redonda. Dialogando com minha formação e com 

meu espaço de atuação como professora, desenvolvo uma pesquisa de doutoramento na 

UFF, em Estudos da Linguagem na qual analiso sentidos que se constroem para o ensino 

de Língua Estrangeira em práticas discursivas do IFRJ. 

Como última etapa metodológica dessa pesquisa, vou promover um grupo de 

discussão com professores de espanhol e inglês do IFRJ para criar um espaço de debate 

sobre o ensino dessas disciplinas, nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. A 

discussão será guiada por um roteiro construído a partir de trechos retirados de documentos 

oficiais do IFRJ, a saber, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI). Essa etapa é importante para que possamos falar sobre 

nosso trabalho, refletir sobre a forma como o ensino é apresentado nos documentos que 

constroem a identidade da instituição em que atuamos e sobre o papel do ensino de Língua 

Estrangeira no contexto de formação dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 

  Assim, você está convidada para participar desse espaço de diálogo e reflexão 

sobre o ensino. Apesar de estarmos em uma conjuntura conturbada na instituição e na 

sociedade, podemos aproveitar esse momento do Fórum e contribuir para possíveis 

intervenções no Instituto. A ideia é que seja dado ao IFRJ o retorno desta pesquisa para 

contribuir com a discussão de novos rumos para o ensino de Língua Estrangeira no 

contexto de formação técnica. Dessa forma, ficarei muito feliz em poder contar com a sua 

participação.   

Sugiro o dia 13 de dezembro, às 9:30h, para a realização do grupo de discussão. 

Destaco que ele terá duração de no máximo duas horas. O local de realização será a 

Reitoria do IFRJ, localizada na rua Pereira de Almeida, nº 88, Praça da Bandeira, Rio de 

Janeiro. 

Caso sua resposta seja positiva, peço a gentileza de enviar-me um e-mail 

confirmando sua presença. Caso você não tenha disponibilidade nessa data ou horário, mas 

queira participar do grupo, peço que me envie um e-mail informando sua preferência de 

dia e horário para que tente conciliar o melhor momento para o encontro. Informo apenas 

que ele precisa ser realizado em dezembro, devido aos prazos para conclusão da pesquisa. 

Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Meu celular: XXXX  

Desde já agradeço muito sua atenção!                          

 

 Giselle da Motta Gil 
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APÊNDICE B- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

A senhora por ser professora do IFRJ foi convidada a participar da pesquisa de 

doutoramento em Estudos da Linguagem: “O Ensino de Língua Estrangeira nos Cursos 

Técnicos do IFRJ: um estudo discursivo” (título provisório) de responsabilidade da 

pesquisadora Giselle da Motta Gil.  O objetivo deste estudo investigativo é analisar 

sentidos que se constroem para o ensino de Língua Estrangeira em práticas discursivas do 

IFRJ. 

A última etapa metodológica desta pesquisa é promover um grupo de discussão 

com professores de espanhol e inglês do IFRJ para criar um espaço de diálogo sobre o 

ensino dessas disciplinas, nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. A discussão 

será guiada por um roteiro construído a partir de trechos retirados de documentos oficiais 

do IFRJ, a saber, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), o Regimento Geral e a Matriz Curricular de um Curso Técnico 

Integrado ao Ensino Médio e de documentos como a LDB (lei nº 9.934/96), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2013) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2013a). Essa 

etapa é importante para que possamos falar sobre nosso trabalho, refletir sobre a forma 

como o ensino é apresentado nos documentos que constroem a identidade da instituição em 

que atuamos e sobre o papel do ensino de Língua Estrangeira no contexto de formação dos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. 

Para que não se perca nenhum dado durante a sua realização, se a senhora 

autorizar, o grupo de discussão será gravado, com o auxílio de um gravador portátil. As 

informações obtidas com esse procedimento serão transcritas para utilização nesta 

pesquisa, e posteriormente divulgá-las aos interessados pelo tema.  

Ao participar deste estudo a senhora não receberá nenhum tipo de pagamento, sua 

participação será voluntária. É garantido o sigilo de sua identidade e o anonimato de suas 

informações.  

A senhora tem plena liberdade para retirar o seu consentimento a qualquer 

momento do desenvolvimento do estudo, sem penalização alguma e deve estar ciente de 

que os resultados desta pesquisa poderão ser publicados e /ou divulgados.  

 Caso tenha dúvidas sobre a pesquisa, deseje obter informações sobre o seu 

andamento ou opte por desistir de participar, por favor, comunique sua decisão, para que se 



245 
 

 

retirem os seus dados.  Pesquisadora: Giselle da Motta Gil/ tel.: XXXX /e-mail: 

giselle.gil@ifrj.edu.br.   

 

 

______________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

_________________________ 

Local e Data 

 

 Eu, __________________________________________________ RG nº 

_________________ declaro que li e compreendi o termo acima e consinto em participar, 

como voluntária, desta pesquisa. 

 Declaro também que recebi cópia deste termo de consentimento. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

Rio de Janeiro, _______ de ______________de 2016. 

 

mailto:giselle.gil@ifrj.edu.br
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APÊNDICE C - Roteiro do grupo de discussão  

 

Local: Reitoria do IFRJ 

Horário: 9:30h 

 

A discussão ocorrida no GD se dividiu em 4 momentos,  de acordo com os grupos de 

fragmentos construídos para guiar o debate e seguiu a seguinte dinâmica: 

1. Agradecimento às professoras, por estarem presentes no GD, mesmo em um período de 

greve dos servidores.  

2. Exposição do objetivo da pesquisa em curso: analisar sentidos que se constroem para o 

ensino de LE em práticas discursivas do IFRJ. 

3. Explicação sobre o papel do GD com professores de espanhol e inglês do IFRJ como um 

espaço de discussão sobre o ensino dessas disciplinas nos cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio. Discussão esta que será guiada por um roteiro construído a partir de trechos 

retirados de documentos oficiais do IFRJ, a saber, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional –PDI (IFRJ, 2015), o Projeto Pedagógico Institucional- PPI (IFRJ, 2015a), o 

Regimento Geral (IFRJ, 2011) e a matriz curricular do Curso Técnico em Automação 

Industrial e alguns documentos legais como trechos da LDB/96 (BRASIL, 1996) 

atualizados pela Medida Provisória nº 746/16 (BRASIL, 2016) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013).  

4. Destaque para esta etapa metodológica de suma importância para que as presentes 

possam falar sobre o seu trabalho, refletir sobre a forma como o ensino é apresentado nos 

documentos que constroem a identidade da instituição em que atuam e sobre o papel do 

ensino de LE no contexto de formação dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.  

5. Distribuição do Termo de consentimento livre e esclarecido para a participação na 

pesquisa e comprometimento a manter o sigilo de qualquer informação pessoal das 

professoras envolvidas na pesquisa.   

6. Apresentação das participantes do grupo somente pelo nome.   

7. Explicação da dinâmica do GD. 

8. Distribuição dos 4 grupos de fragmentos, que nesse espaço serão identificados para os 

participantes apenas por cores, para que cada participante fizesse uma leitura e escolha 

individual do grupo de fragmentos que gostaria de comentar.   
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9. Início da discussão a partir dos fragmentos presentes no grupo 1 seguindo a ordem 

crescente até o grupo 4. Cada participante pôde comentar livremente a explanação feita a 

partir do fragmento escolhido pelos colegas. Caso o comentário do participante não aborde 

as questões que consideramos fundamentais para serem trazidas à discussão sobre aquele 

Grupo Temático, a pesquisadora apresenta os encaminhamentos presentes nas tabelas.  

10.  Conclusão do GD a partir da solicitação de que se algum participante tiver algo a mais 

a dizer seria esse o momento de fazê-lo.   

11. Agradecimento final informando que após o término da pesquisa, daremos retorno aos 

participantes e ao IFRJ dos resultados e conclusões da pesquisa a fim de contribuir com a 

discussão de novos rumos para o ensino de LE no contexto de formação técnica da 

instituição.
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APÊNDICE D – Transcrição do grupo de discussão 

 

Pesquisadora: Já tá falando bastante e eu não tô gravando. Então, só pra gente guiar aqui a 1 

gravação. Vocês estão lendo, né, os fragmentos pra definir qual grupo que vocês se sentem 2 

mais à vontade pra comentar, né, pra iniciar o comentário, porque na verdade vocês vão 3 

poder dar palpite, falar das experiências diante de todos os fragmentos. Quando vocês 4 

estiverem preparadas, assim, preparadas nunca estamos, mas quando vocês estiverem 5 

prontas.  Não sei se seria a palavra. (Pausa). Acho que agora tá indo. (Pausa).  6 

Maya: Eles se complementam, né? 7 

Elisa: É, é, isso. (Pausa). 8 

Pesquisadora: Eles se complementam, na verdade. (Inaudível). Tá gravando. A luz é roxa. 9 

É vermelha. E aí, meninas, conseguiram ler? Querem mais um tempinho? Não quero 10 

pressionar ninguém não. (Risos). 11 

Elisa: É que ninguém tá querendo começar. Já percebi, né. Eu tô olhando pro chão, não 12 

gosto de começar. 13 

Pesquisadora: Mas na verdade vocês já vão saber quem vai começar. Depende da cor que 14 

vocês preferiram. 15 

Elisa: Eu me senti, me sinto mais à vontade de comentar o amarelo. 16 

Pesquisadora: O amarelo? 17 

Elisa: Na verdade é o trecho que mais me incomoda de todos esses documentos. 18 

Maria: É, a mim também. 19 

Ester: Eu escolhi do amarelo. 20 

Pesquisadora: Todas escolheram o amarelo? 21 

Alice: Eu escolhi o vermelho. 22 

Pesquisadora: O vermelho? 23 

Alice: PPI é Plano... 24 

Pesquisadora: Plano Pedagógico Institucional. E PDI é Projeto de De..., Plano de 25 

Desenvolvimento Institucional. O PPI... 26 

Elisa: Também fiquei na dúvida, XXX, entre esse e o amarelo. Mas o amarelo... 27 

Pesquisadora: O Projeto Pedagógico Institucional, ele... Ele está como se fosse... Ele tá 28 

dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional. De acordo com as diretrizes que o MEC 29 

elaborou para a produção do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI 30 

deve ter um PPI, que é o Plano Pedagógico Institucional.  31 
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Maria: Então cada curso tem um, né?  32 

Pesquisadora: O projeto pedagógico? Deveria ter, na teoria, só que na prática... O Projeto 33 

Pedagógico de Curso de Ensino Médio Integrado, por exemplo, do campus de Volta 34 

Redonda a gente não... Eu não encontrei. 35 

Maria: A tá. 36 

Ester: Ainda não tem né, XXX? Acho que... 37 

Pesquisadora: É. Projeto Pedagógico de Curso de Ensino Médio Integrado, por exemplo, 38 

do meu campus, um único curso que a gente tem eu não achei Projeto Pedagógico. 39 

Ester: É, mas eles estão em construção. 40 

Pesquisadora: É. 41 

Ester: Porque é necessário pra avaliação dos cursos, devem estar no site (inaudível).  42 

Pesquisadora: É. Os da graduação sim, tem.  43 

Ester: Sim, é. Porque a obrigatoriedade... 44 

Pesquisadora: Mas do Ensino Médio Integrado do nosso campus eu não achei. Então 45 

vamos lá! Vocês preferem qual cor? 46 

Alice: Pode ser vermelho. 47 

Pesquisadora: Vermelho. 48 

Maria: Amarelo. 49 

Maya: Amarelo. 50 

Ester: Amarelo. 51 

Pesquisadora: Amarelo. 52 

Ester: Eu também. Em ordem. Amarelo, vermelho, verde, esse lila... Roxo, que eu não sei 53 

falar nada sobre ele. Não conhecia. 54 

Elisa: É, pra mim esse aqui também. 55 

Ester: Quase nada ou nada. 56 

Pesquisadora: É e na verdade nós vamos começar por esse, pelo azul. (Risos).  57 

Maria: (Inaudível) geral da instituição. 58 

Todas: É! 59 

Maria: Já partir do mais amplo pro... 60 

Pesquisadora: Isso! É! Vocês já estão sentindo a dinâmica, né, da nossa discussão. Então 61 

vamos aí, olhando aí esses três fragmentos, o quê que... que a ideia é eu falar o menos 62 

possível, tá gente? O que vocês teriam pra comentar? 63 

Elisa: O que me chamou atenção aqui, principalmente na parte dos... dos servidores, né, da 64 

parte corpo docente, são coisas que estão aqui.... 65 
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Pesquisadora: O que é o fragmento três? Fragmento três. 66 

Elisa: E pelo menos onde eu trabalho, os professores falam que não é obrigação deles. “Ah 67 

não, não tenho obrigação”. Acham que o trabalho deles é só dar aula e acabou, né? E pelo 68 

Regimento Interno aqui, o Regimento Geral, a gente vê que é muito mais do que... Aí tem 69 

gente que reclama de material de apoio. Diz se o aluno quiser marcar aula, essas coisas... 70 

Pesquisadora: O fragmento três trata das obrigações do corpo docente. 71 

Elisa: Isso, do corpo docente. É, isso me chamou atenção. Exatamente por isso, entendeu? 72 

Porque tá no Regimento Geral. Sinceramente um documento que eu nunca li. Não me 73 

recordo de ler não. De ter lido não. E aí me chamou atenção justamente esse fragmento 74 

dessa parte terceira aí, terceira parte. 75 

Pesquisadora: E se a gente fosse comentar algum aspecto que chamou a atenção de vocês 76 

no organograma? 77 

Alice: Não sabia que o Conselho Superior estava acima da Reitoria.  78 

Elisa: Sim, nem eu. 79 

Ester: Exatamente.  80 

Elisa: É! 81 

Ester: Por isso que eu disse: “Eu não sei”. Não conhecia.  82 

Elisa: É, não conhecia. 83 

Maria: Entendi. 84 

Elisa: Chamou atenção.  85 

Ester: Conheci esse organograma agora. 86 

Maria: Apesar do... Apesar do presidente do Conselho Superior ser reitor.  87 

Alice: Ser reitor, né. 88 

Elisa: Sim! 89 

Maya: Agora, é interessante porque assim, nas reuniões que eu... que eu já participei assim 90 

como... na coordenação agora, é... eu sempre escuto, quer dizer, sempre, mas algumas 91 

vezes eu escutei que as reuniões do Conselho Superior não acontecem por falta de quórum. 92 

Então é interessante, né? 93 

Pesquisadora: Mas deveriam acontecer todo mês. 94 

Maya: Você vê que é o órgão máximo, né, e tem demandas assim importantes, que não são 95 

resolvidas. Não acontecem porque as pessoas não vão. 96 

Ester: Às vezes trimestralmente, né. 97 

Alice: Não vão. 98 

Maya: Né? E aí eles ficam postergando. 99 
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Maria: Às vezes, e é sempre aqui nessa sala. Então, às vezes eles ficam aqui esperando um 100 

tempo, e se não há...  101 

Maya: Não acontece. 102 

Alice: E o curioso é que as pessoas foram eleitas porque se candidataram né? (Inaudível). 103 

Maria: É, pois é. 104 

Alice: (Inaudível). 105 

Ester: Tá aí a nossa responsabilidade nas eleições, né, que vão ocorrer agora. 106 

Maria: Exatamente. 107 

Pesquisadora: E aí sobre a... A professora falou sobre as, que... que aqui tá destacado no 108 

Regimento Geral, as obrigações do corpo docente, né? 109 

Alice: E no inciso. É inciso que fala? Dez, décimo?  110 

Pesquisadora: É, no inciso...É, tá falando todas as obrigações do corpo docente. 111 

Alice: “Participar das atividades acadêmicas ou profissionais, que visam sua atualização, 112 

compatível com o seu exercício profissional com vista de sua capacitação ou seu 113 

aperfeiçoamento. Contribuindo assim para a melhoria de suas atividades laborais no 114 

Instituto Federal do Rio de Janeiro.” Então é assim, o curso só pesquisa... Nossas, nossas 115 

pesquisas aqui elas não são apenas um a mais, elas são uma obrigação nossa de continuar 116 

estudando. Isso já foi discutido numa greve que... ah se o adicional salarial, o vencimento 117 

está adicionado ao fato do professor querer estudar ou não. Mas o professor pode ter o 118 

direito de não querer estudar. Maioria dos professores querem estudar. Mas no caso, em 119 

nosso Regimento, é uma obrigação nossa se atualizar né. Eu não sabia. Interessante isso. E 120 

desenvolver as atividades previstas em atos da administração (inaudível). É, por quê? 121 

(Inaudível) para os quais seja designado. 122 

Ester: Coordenação, direção.  123 

Alice: Ah, coordenação.  124 

Ester: Não é convite. Direção de Ensino não é convite. 125 

Mediadora: Uhum. 126 

Alice: Ah, sei. 127 

Ester: No meu campus temos uma diretora que, do...Porque nós tínhamos só direção do 128 

médio técnico, né, e agora foi desmembrado o médio técnico, e superior e pesquisa, e a 129 

diretora da minha equipe ela não foi convidada. 130 

Pesquisadora: Ah, foi desmembrada em duas Direções de Ensino? 131 

Ester: É! Isso! 132 

Alice: Também é um campus grande né? 133 



252 
 

 

Elisa: Uma indicação. 134 

Ester: É, sim! E ela...ela não gostaria no momento. Agora ela já... já tá à vontade na 135 

função, mas foi surpresa pra ela e pra toda a equipe. 136 

Maria: Ah, você não pode... não pode negar? 137 

Elisa: Caramba não sabia disso, gente! 138 

Ester: É um convite. (Risos). 139 

Elisa: É! 140 

Alice: E pra coordenação? 141 

Ester: Também! Curioso né? 142 

Alice: É! É! Não sabia. 143 

Pesquisadora: Aqui no fragmento dois, o quê que vocês teriam, assim, a comentar? Porque 144 

tá falando das reuniões...do que compete ao Colegiado de Curso, né? 145 

Alice: Ah, sei. (Pausa). Mas de quem faz parte do Colegiado do Curso, né? Tem um 146 

grupo... 147 

Ester: Todos os professores. 148 

Alice: Ah, todos os professores? Ué no meu campus foi...eles estabeleceram quem poderia 149 

participar. Mas qualquer um pode... 150 

Pesquisadora: É de campus. 151 

Alice: Ah, de campus. Ah, desculpa! Do curso. 152 

Elisa: Então Colegiado do Curso são todos os professores? 153 

Ester: Uhum. 154 

Elisa: Então é... Os professores teriam que juntos fazer tudo isso aqui que tá falando? Não 155 

é o que acontece. Não é, gente. 156 

Pesquisadora: E a participação de vocês, né, enquanto professoras de Língua Estrangeira? 157 

Como que vocês, né...qual é o espaço que vocês têm pra realizar essas ações aí? 158 

Ester: Olha, no meu campus isso acontece no colegiado, às vezes até com uma certa 159 

frequência, né. Dou aula pra vários cursos, mais especificamente de espanhol nos Cursos 160 

de Médio Técnico. Dou aula pro Curso de XXX e do XXX que são dois cursos que nós 161 

temos lá no campus. (Inaudível) essas identificações, né XXX? 162 

Pesquisadora: Não, depois a gente tira essas identificações porque se por acaso a gente 163 

falar o nome de alguém...fiquem tranquilas. O nome de ninguém vai ser... 164 

Ester: Então, nós participamos sempre de todos os colegiados. A convocação é pelo 165 

coordenador da disciplina do curso, e não tem quórum pra colegiado, então o número de 166 

presentes e participantes a gente tem lá as deliberações, tem a pauta, né. Depois é 167 
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elaborado uma ata, e as mudanças nos cursos ocorrem até mesmo como inclusão e 168 

exclusão de disciplina. Quer dizer, isso no caso dos superiores né, do médio técnico isso 169 

não (inaudível), que a gente precisa né, de que seja homogêneo em todos os campus. falar, 170 

professora de espanhol, participo de muitos colegiados e fico sobrecarregada né, porque 171 

cada curso tem um colegiado específico. 172 

Elisa: É! Mas a participação dos professores, inclusive no meu caso, depois que eu...que eu 173 

comecei a 174 

Ester: Então já aconteceu de na mesma semana eu participar de cinco colegiados. Isso é 175 

desgastante e cansativo. 176 

Pesquisadora: E as outras professoras? O que vocês teriam a comentar sobre essa 177 

participação enquanto professoras de Língua Estrangeira, nessas atribuições aí dessas 178 

ações descritas? 179 

Alice: No Colegiado do Curso? 180 

Mediadora: É. O fragmento dois. 181 

Maya: No meu campus, assim como o da professora, eu já participei também de Colegiado 182 

pra Curso de nível superior, tá. É...mas eu percebo a mesma coisa que eu falei sobre o 183 

(CONSUP), que tem um quórum muito baixo de professores, assim. Então a disciplina de 184 

espanhol é ofertada como optativa, num curso superior, e você tem aqueles professores das 185 

disciplinas específicas que, vou dizer assim, que não são... que são os protagonistas, né, pra 186 

reunião de colegiado, que dão as diretrizes. A última que eu fui, tinham assim uns quatro 187 

só desse, desse curso. Foi o de XXX [nome do curso, que foi apagado para garantir o sigilo 188 

da identidade da participante]. E aí a pessoa que tava dirigindo a reunião, falando aquelas 189 

questões especificas de qual disciplina tira e bota, e eu ficava assim sem atuação porque... 190 

Alice: É! 191 

Ester: Mas opinou também né?  192 

Maya: Sim, (inaudível). Mas a especificidade do curso e tal, a gente acaba não... E eu 193 

percebi que tinham...sei lá, tinha... Além da professora que tava dirigindo a reunião, tinha 194 

umas quatro professoras só. Pouco né? 195 

Alice: Que eu me lembre do meu campus, eu participei da reunião do colegiado de curso. 196 

Nos dois cursos que eu participei, foi em relação à modificação da matriz do curso, mas as 197 

outras reuniões inclusive de Metrologia eu nem fui convidada. Soube que tinha uma 198 

reunião, vi os professores de áreas específicas se reunindo, conversando, dirigindo a sala, 199 

perguntei. “Ah vai ter uma reunião?”. Eu nem sequer fui convidada, porque eu sou 200 

considerada do núcleo comum, né. Língua Estrangeira é núcleo comum. E as reuniões do 201 
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colegiado de curso que eu participei, foram em relação à mudança da matriz. No 202 

Metrologia, fui respeitada. Até assim, fiquei bastante agradecida com o colega. 203 

Coordenadores colegas. Eles até advogaram ao meu favor, assim. “A Língua Inglesa é 204 

importante? Vamos perguntar a opinião da XXX”. Agora de XXX [retiramos o nome do 205 

curso para manter o sigilo da identidade da participante] foi uma pernada que eu levei, 206 

porque nós tínhamos Língua Inglesa em quatro períodos. Terceiro, quarto, quinto e sexto e 207 

na última tacada, na última reunião: “Ah então vamos tirar a Língua Inglesa do quarto e 208 

botar uma matéria técnica”. Então eu tenho hoje em dia, na matriz curricular de 209 

Automação Industrial, a Língua Inglesa só está em três períodos, pulando um. 210 

Maria: Pulando um, é, eu vi aqui. 211 

Alice: Pulando um. É um absurdo, né? E eu fiquei assim, bastante indignada na época com 212 

o diretor de ensino, e até um colega nosso da equipe falou: “XXX você é muito lerda! 213 

Você é muito devagar! Teria que brigar mais”. Aí eu fiquei meio como a culpada assim, 214 

por isso ter acontecido. Mas foram essas, que eu me lembre, essas vezes que eu participei 215 

de Colegiado de Curso. Na área técnica, quando é mais técnico mesmo eles (inaudível) me 216 

convidam. 217 

Maya: Deixa eu só fazer uma observação. O que eu acho que às vezes acontece, pelo 218 

menos no meu campus eu percebo isso. Que não há muita... aí eu não sei se é problema da 219 

coordenação de área ou dos cursos, ou da direção de ensino, mas eu percebo que não há 220 

muita transparência no sentido de, de, de, de comunicar. Eu acho que muitos professores 221 

acabam não sabendo. Ah! “Olha eu não tava nem sabendo que tinha reunião”. 222 

(Inaudível) 223 

Maya: Porque o cara às vezes não é convocado para aquela reunião. Às vezes o 224 

coordenador do curso ou da área, é assim, eu já, eu já passei por algumas situações como 225 

essas, assim. 226 

Ester: É! Mas a convocação de Colegiado ela é obrigatória, gente. Tem (inaudível) em 227 

cartaz, enviar e-mail. Uma convocação obrigatória pra todos os professores do curso. 228 

Agora quando é específico, de uma determinada área, de algum curso, aí sim, mas no caso 229 

de colegiado a convocação é obrigatória. E a nossa participação também, né. 230 

Elisa: No meu campus isso não acontece. Não acontece essa divulgação, e sinceramente 231 

não participei de nenhuma reunião. Eu fico sabendo igual a outra professora falou. Ah vou 232 

correr, hoje vai ocorrer. Mas assim...ou acabou de ocorrer porque eu encontro amigos. “Ah 233 

tá todo mundo aqui. O que tá fazendo?” “Ah, reunião do Colegiado”. Mas assim, não 234 

informam, não mandam e-mail. 235 
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Pesquisadora: É, a gente tem o Colegiado de Curso e o Colegiado de Campus. 236 

Elisa: É 237 

Pesquisadora: Que são... 238 

Elisa: Isso! 239 

Pesquisadora: Colegiados diferentes. 240 

Elisa: Nenhum dos dois tipos de Colegiado informa. 241 

Maria: Lá no meu, assim, é informado sim. As pessoas são avisadas por e-mail. Eu já 242 

participei de um também desse tipo. Um colega falou sobre mudança na matriz, né, 243 

então...aí a Língua Inglesa passa de um determinado período pro outro. É melhor no início? 244 

Depois, né? Até a gente teve uma discussão, porque como a gente trabalha... é, na 245 

abordagem pra fins específicos, a gente trabalha com conhecimento prévio do aluno. Então 246 

é interessante que o inglês seja um pouquinho pra depois, porque você pode abordar 247 

assuntos que ele já deu anteriormente, né. É... Eu sempre acho, assim, eu não sei. Eu tenho 248 

o pé muito atrás com o ensino de Língua Estrangeira em escola de um modo geral. É... E 249 

eu acho que aqui não é muito diferente. Eu acho muito pouco o que a gente dá. É assim, é 250 

uma pincelada, né? Depois tem uma hora, bom não...Amarelo, esse é o amarelo, não? Ah a 251 

gente tá falando do roxo.  252 

Pesquisadora: É (inaudível) que acho que vocês estão no “roxo” [azul]. (Risos). 253 

Maria: Mas é, enfim... Eu acho, eu sempre acho que é pouco. Não sei como resolver isso, 254 

né, que agora a ideia é enxugar. Nosso curso de Química lá de quatro anos tá indo agora 255 

pra três, né. Aqui também, né. 256 

Ester: Aqui também. 257 

Elisa: É, a escola toda. 258 

Maria: Então assim...É, numa das, (inaudível). Como é que é? Não, é justamente no curso 259 

de Química. A gente vai ter um tempo a menos eu acho. São três, são três períodos sendo 260 

que num dos períodos, tem quatro tempos semanais e aí... Aí a gente vai assim, participa 261 

mais ou menos, toma ciência. Mas não acredito que mude entendeu? Que a minha opinião 262 

vai ser, é... Não tem muito que, eu acho o que fazer. Agora eu acho que é mais interessante 263 

que seja no, seja seguido, né. Pelo menos isso. 264 

Pesquisadora: Se a gente fosse, né, estabelecer uma relação entre esses fragmentos, a gente 265 

percebe que do Regimento, a gente tem todas as atribuições. Se vocês fossem observar o 266 

organograma aí da instituição, vamos voltar um pouquinho pro organograma. Onde que 267 

vocês identificam aí o professor? 268 

Maria: No organograma? 269 
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Alice: Nessa direção do campus? 270 

Ester: Bem, eu identifico na direção, na diretoria de ensino, né. 271 

Elisa: Eu também, diretoria de ensino. 272 

Ester: E em cada uma das Pró-reitorias do jeito que... 273 

Alice: Ah, das Pró-reitorias. 274 

Ester: Que haja alguma representação nossa, participação nossa. 275 

Maya: Na verdade o professor tinha que atravessar todos esses setores né? 276 

Alice: É. 277 

Elisa: É. 278 

Ester: Mas o nosso acesso não é direto. Eu acho que pelo menos o meu, né, no caso 279 

(inaudível). 280 

Pesquisadora: E aí então a professora aí no caso, tá marcado? Vocês teriam um lugar pra 281 

falar? “O professor tá aqui”. Porque tá muito claro no regimento “O professor”. 282 

Elisa: Aqui não tá claro não. 283 

Pesquisadora: Vocês teriam algum destaque pra fazer sobre isso? Um comentário? Fiquem 284 

à vontade pra ir falando. Tô só norteando mas não quero... 285 

Ester: Nós não temos as coordenações né, do organograma, né? 286 

Alice: É. Considerando que o organograma da instituição, eu acho que os técnicos e as 287 

coordenações deveriam entrar também né, os professores.  288 

Maria: Sim. 289 

Alice: Deveriam ir um pouco mais pra baixo. 290 

Ester: Isso aí. 291 

Alice: É 292 

Ester: Vertical horizontal né? 293 

Alice: É! A continuação desse organograma, né. 294 

Elisa: É! 295 

Maria: Eu não entendo muito bem essa parte cinza aqui, em relação a essa partezinha 296 

amarela. 297 

Pesquisadora: É, e não há mais explicações. O organograma é esse tópico do PDI. Ponto. 298 

Maya: É, chama atenção realmente como ela falou. O professor não tá aqui, né... tinha que 299 

ter uma setinha aqui (inaudível). A gente sabe que a gente tá diretamente, assim, mais 300 

diretamente vinculado à Direção de Ensino, né. 301 

Elisa: Sim. Mas não tá especificado, né? 302 
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Maya: Considerando que a gente é o número de servidores dentro da instituição, os 303 

professores, acredito que seja a maioria, né? 304 

Maria: É um pouco mais. 305 

Maya: É mais do que os outros técnicos né? Então assim, considerando a atuação da gente, 306 

é estranho não tá aqui. 307 

Maria: Aqui tá muito geral, né. Muito geral! E outra coisa que nós somos, é...não sei se o 308 

único Instituto. Se não somos o único, somos quase que único, e o organograma aqui ó, 309 

nesse nível, ele é um pouco diferente. Nos outros IF’s você tem a Pró Reitoria de Ensino 310 

em baixo da Pró-Reitoria. Nós aqui não temos uma Pró-Reitoria de Ensino. Mas temos 311 

essas Pró-Reitorias né. 312 

Elisa: Uhum. 313 

Maria: E aliás, aqui tá faltando também a... a DIEX tá aqui em cima, né? 314 

Ester: É 315 

Maria: É, enfim. Aqui, eu acho que a parte de ensino tá aqui, tá, mas eles não têm uma Pró-316 

Reitoria de Ensino. Os outros IF’s têm uma Pró-Reitoria de Ensino em baixo. Na Pró-317 

Reitoria de Ensino você tem a PROED, a PROGRAD e acredito que a PROPI. Que a 318 

PROEX, eu acho que é extensão, não sei se entra. Tenho a impressão que tem uma 319 

diferença. PROAD é administração, então não tem a ver com ensino, né? A PROEX tem, 320 

mas eu não sei se ela entraria na Pró Reitoria de Ensino. Aqui no IFRJ a gente não tem essa 321 

figura, né, é um pouco diferente, mas enfim, de qualquer forma o professor não...não 322 

aparece. 323 

Pesquisadora: Desses fragmentos vocês teriam alguma coisa mais a comentar ou desse 324 

grupo? Também, gente, se vocês lembrarem alguma coisa do fragmento anterior não tem 325 

problema não tá? É mais uma divisão de roteiro mesmo para organizar. Então vamos 326 

passar pro próximo grupo, né? É...vocês...a maioria, falou...alguém se sente mais à 327 

vontade? A maioria falou vermelho. Amarelo não foi?  328 

Alice: Amarelo. 329 

Pesquisadora: Todas amarelo? 330 

Maya: Uhum. (Risos). 331 

Mediadora: Desconfiava desde o princípio. (Risos).    332 

Maria: Eu acho que é o que bate mais. Recentemente foi o primeiro da fila. 333 

Ester: Foi. Exatamente. 334 

Pesquisadora: Então vamos passar pro vermelho. Não é o amarelo ainda. (Risos).  335 

Elisa: Poxa! 336 
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Pesquisadora: Vamos passar pro vermelho. 337 

Alice: É, o Regimento mantém o currículo, né, os objetivos do curso em consonância com 338 

a, com a Constituição, com os documentos oficiais da nação, né, do MEC.  339 

Pesquisadora: Aí são as Orientações Curriculares tá, gente. Só pra relembrar a sigla pra 340 

vocês. 341 

Ester: Uhum. 342 

Alice: Ah, as Orientações Curriculares são de quando? Dois mil e... É antiga né? 343 

Maria: Agora você me pegou! Década de noventa ainda. 344 

Maya: Não, dois mil. 345 

Elisa: É. 346 

Maya: Por volta de dois mil. 347 

Maria: Mas elas não são implementadas, é isso? 348 

Pesquisadora: Não. Elas foram implementadas, só que agora, a gente tem as Diretrizes 349 

Curriculares da Educação do Ensino Profissional, do Ensino Médio, da Educação Infantil. 350 

Cada nível da educação tem uma diretriz. Mas elas foram consideradas sim durante um 351 

tempo, mas agora atualmente elas não têm uma vigência oficial. Mas não tem outro 352 

documento que substitui ela, que substitui essas orientações. Então por isso que elas 353 

também são importantes. 354 

Maya: É. Desse vermelho, que assim, no primeiro momento me chama atenção, é o 355 

fragmento três, tá no PPI, né? 356 

Alice: É. 357 

Maya: Que fala do objetivo. Eu percebo que a que a equipe de espanhol, equipe que tá 358 

sempre em contato, a gente tem essa preocupação realmente. Isso é algo que a gente busca 359 

fazer. Então assim, o problema, a questão é, o nosso espaço dentro do Instituto pra 360 

desenvolver isso, porque isso aqui pra gente tá muito claro né. 361 

Alice: É. 362 

Maya: Nosso planejamento. Tudo isso é feito com essa perspectiva, mas como a gente 363 

desenvolve isso no... em cada campus é que é a questão né? 364 

Alice: É. 365 

Ester: É. 366 

Ester: O que me chamou atenção aqui né, nesses três fragmentos desse documento 367 

vermelho, é que em cada um deles faz referência à relação do Ensino Técnico com a 368 

formação do cidadão né. 369 

Elisa: Uhum.  370 
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Ester: A gente tem no primeiro, que cita a nossa constituição cidadã aí, que quase foi 371 

rasgada, né? (Risos). No segundo, a gente...o trecho da, das OCNs que fazem referência ao 372 

ensino de Língua Estrangeira atrelado à formação do cidadão. Então não seria só a 373 

formação do técnico, aquele que a gente sempre brinca, dizendo que vai lá apertar parafuso 374 

ou aprender um idioma de maneira instrumental, pra servir só pra aquele momento, né, da 375 

relação de trabalho, né, como era antigamente esse ensino instrumental. Hoje em dia a 376 

gente tem uma mudança, né, com essa introdução dos... é, da Língua Estrangeira pra fins 377 

específicos, né. E esse trecho do... esse fragmento aí do PPI vai falar também sobre, né, o 378 

que a colega já fez referência que é a nossa perspectiva, né, de ensino, especificamente da 379 

Língua Espanhola que a gente visa sempre. Que é formar um cidadão também. Não só 380 

ensinar o idioma, uma Língua Estrangeira pro trabalho, mas pra vida, né. Pra que aquilo 381 

possa contribuir pra formação daquele aluno, né. Pra que ele possa utilizar o idioma pra 382 

compreender a própria realidade, entender a própria língua, e não só a língua do outro. O 383 

que me chama atenção nesses três fragmentos, é essa relação entre o ensino da Língua 384 

Estrangeira e a formação do cidadão, do aluno como cidadão. 385 

Elisa: É, e eu particularmente desconhecia que isso estava especificado no PPI. Eu 386 

conhecia a especificação na OCN, né, mas no PPI, no Regimento Geral, essa vinculação, 387 

né, da formação, né, voltada pro cidadão como ela falou, ser uma formação, né, que não é 388 

só a Língua Estrangeira pela Língua Estrangeira. Ela tem um objetivo dentro da vida 389 

daquele aluno, que eu particularmente não sabia que tava no PPI, e nem no Regimento 390 

Geral. 391 

Maya: Mas só uma coisa. Aqui no PPI... 392 

Elisa: Tá dialogando. 393 

Maya: Não é da Língua Estrangeira, né? 394 

Alice: De uma forma geral. 395 

Elisa: É de uma forma geral das disciplinas é. Eu não sabia que tava lá assim especificado 396 

de uma forma geral.  397 

Maya: O PPI não fala de nenhuma disciplina específica, né? 398 

Pesquisadora: Específica não. 399 

Alice: Eu achei esse trecho muito parecido com a visão e a missão da instituição que tá no 400 

site, né. Me chamou atenção porque justamente foi essa parte que eu peguei pra minha 401 

pesquisa, que ele fala em relação à formação “Mercado”, e isso meu campus faz bem. 402 

Então nós temos vários... é, seminários, Dia Cult, vários eventos que abre oportunidade de 403 

o aluno não só de apresentar conhecimento técnico que eles adquiriram, mas também 404 
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cultural, e essa parte extencionista que é bastante interessante e que tem muito a ver com a 405 

Língua Estrangeira.; mas também que no meu campus na área técnica também vai com 406 

eles, assim apresentando. Dá subsídios pra eles apresentarem uma... um evento 407 

extencionista que não dê só margem à conhecimento técnico. E isso é uma coisa que nós 408 

buscamos muito no campus. Isso já foi discutido, né, e nós vimos isso até em outras áreas, 409 

assim, porque nossos alunos eles são muito aprovados no ENEM. Porque ali não é um 410 

curso preparatório pro ENEM, não é... Mas os nossos alunos lá de Volta Redonda 411 

conseguem muita aprovação no ENEM, nas escolas militares, né. Então nós não formamos 412 

só técnicos pra aquelas empresas lá. Empresa Citroën, aquelas fábricas, né? Nós 413 

conseguimos formar alunos que... que tem assim, um conhecimento mais abrangente e 414 

consegue, né, uma participação como cidadão, né, que a gente fala muito. Isso é 415 

interessante. Isso eu tento na minha aula também. Eu costumo dizer que na Automação, o 416 

primeiro período eu vejo abrangência de gêneros de práticas discursivas. Aí no quarto 417 

período e no quinto eu já vou tentando focar mais pra área de Automação Industrial. E no 418 

sexto, no sexto eu tento ver sobre mercado de trabalho, os gêneros específicos do mercado 419 

de trabalho e os relatórios que eles têm que fazer assim nas... o manual técnico que eles 420 

têm que construir, elaborar pras outras disciplinas, né. Eles participam, que é uma coisa 421 

interessante, aí eu entro em contato com outros professores, a gente faz essa ponte e eles 422 

acabam escrevendo os currículos deles, carta de pedido de emprego, os manuais dos 423 

equipamentos que eles têm que montar né. Fica bem prático pra eles, aí eles são mais 424 

participativos. 425 

Ester: Uhum! 426 

Alice: É interessante! 427 

Pesquisadora: Mais alguém que queira comentar alguma coisa?  428 

Elisa: Eu queria falar que isso aqui provavelmente vai mudar, né, de acordo com essa 429 

Medida Provisória. 430 

Alice: É. 431 

Elisa: Que a gente não vê uma preocupação na Medida Provisória com essa formação do 432 

cidadão, né. Tanto que foi tirado algumas disciplinas, né, que visam mais essa...esse 433 

pensamento crítico, né. Eu acredito que agora a gente tá voltando de novo pra aquela 434 

formação mesmo pra apertar parafuso. Eu acho que isso é mais né interessante. É a única 435 

complementação. 436 

Pesquisadora: Alguém mais quer comentar alguma coisa? Aí a gente... Vocês lembraram 437 

que eles dialogam nesse sentido da formação, né, cidadã, e se a gente.. se vocês teriam 438 
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alguma coisa a mais a comentar sobre esse papel da Língua Estrangeira nesse contexto? 439 

Que como a colega destacou, eles não falam de forma específica da Língua Estrangeira, 440 

né? A não ser as OCNs aí, mas vocês teriam alguma coisa a comentar? Alguns já 441 

comentaram. Teriam mais algo a dizer sobre essa questão do papel da Língua Estrangeira 442 

nesse contexto? Do ensino da Língua Estrangeira né? 443 

Elisa: Basicamente o que ela já falou, né. A colega falou. Essa preocupação de não ensinar 444 

uma língua. 445 

Maria: Só pela língua. 446 

Alice: Só pela língua. 447 

Elisa: Só pela língua é. A nossa principal, né? 448 

Maya: Não ensinar a língua como um passaporte pra conseguir um bom emprego. 449 

Elisa: É, mas que ele venha a ser um cidadão, né. A nossa principal função aqui é que ele 450 

aprenda a língua, né, mas assim, antes de tudo isso, é formar um cidadão.  451 

Pesquisadora: Mais alguma coisa meninas? Podem relaxar, tô sentindo vocês meio tímidas 452 

de falar. A gente não vai falar o que tá certo, errado não. Podem falar tá gente? (Risos). 453 

Vamos continuando que depois a gente vai dialogando um grupo com outro, né. Alguém 454 

mais quer comentar aí o verde ou vocês só querem falar do amarelo? 455 

Elisa: Tu vai falar o verde agora? (Risos). 456 

Pesquisadora: Vamos pro verde agora. 457 

Elisa: O verde foi...nem me chamou tanta atenção. 458 

Alice: Eu acho engraçado essa... as Diretrizes Curriculares.  “A identidade do ensino 459 

médio se define na superação do dualismo entre propedêutico e o profissional”. Eu não sei 460 

se ele já houve uma superação não mas... (risos). 461 

Ester: Sim! Sempre fala, mas tantas horas propedêutico (inaudível). 462 

Alice: Haja vista o que aconteceu na XXX [nome do curso], né?  463 

Ester: Uhum. 464 

Maya: É, tanto que na... no meu campus uma das, das discussões que a gente teve na... 465 

quando se começou a discutir a reestruturação do Curso de Química, que a gente parou 466 

também de falar sobre isso por conta dessa questão toda que vem acontecendo. A gente 467 

parou de falar sobre isso, mas na época o que chamou atenção que alguns cursos, algumas 468 

disciplinas nem aparecem mais né, na grade curricular com o enxugamento do Curso de 469 

Química, nem vão aparecer. Aí começa o embate, né, o duelo, né, de quem fica, com 470 

quantas horas fica e aí essa discussão com certeza vai vir à tona.  471 

Ester: Se vier como discussão vai ser bom né? 472 
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Pesquisadora: E a partir dessa discussão que a gente fez, né, no grupo anterior sobre essa 473 

formação do IFRJ, né, os objetivos de formação, toda essa questão que a gente discutiu 474 

antes. O que vocês teriam a comentar sobre esse fragmento um aí, que é o objetivo do 475 

curso? Tá na Matriz Curricular do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. 476 

Ester: Eu não conheço nada que... Desculpa! 477 

Alice: É curioso que depois de tudo que foi dito, parece que a matriz curricular do curso 478 

foca só na parte profissional. Vamos formar um apertador de parafuso. Ponto final. 479 

“Profissionais técnicos de nível médio do eixo tecnológico controle e processos industriais, 480 

na habilitação Automação Industrial, em consonância com as demandas dos setores 481 

produtivos”. 482 

Ester: É! Atrelado, né, ao setor produtivo. 483 

Alice: Ao setor produtivo. 484 

Ester: Eu não conheço a matriz desse curso, né. Por isso até que eu perguntei se você tinha 485 

ela aqui. 486 

Pesquisadora: É, mas o objetivo do curso tá lá. O objetivo do curso é esse. 487 

Ester: Certo. 488 

Pesquisadora: A matriz curricular do curso. 489 

Ester: “Formar profissional técnico de nível médio de acordo com a demanda do setor 490 

produtivo”. Se o setor produtivo não tiver demanda, então a formação não serve de mais 491 

nada. 492 

Alice: É, não serve de mais nada. 493 

Pesquisadora: E aí pegando o gancho que a colega comentou sobre essa integração entre a 494 

formação profissional, né, e o ensino propedêutico, o quê que vocês teriam pra comentar aí 495 

incluindo o ensino de Língua Estrangeira? As experiências de vocês com essa integração. 496 

O quê que vocês observam no curso onde vocês atuam? 497 

Maria: Um lugar... 498 

Pesquisadora: Essa formação integrada.  O quê que vocês observam sobre isso? 499 

Elisa: Não sei se foi isso que você perguntou, mas o que eu observo na minha escola, é 500 

uma preocupação mesmo com esse...com essa pessoa que vai se formar como técnico, e é 501 

uma briga constante entre a área técnica e a área do ensino médio, né. Enorme essa briga, 502 

“porque a gente precisa de mais tempo". “A gente precisa de mais matéria”. E “vocês não 503 

são importantes”. E o professor de Língua Estrangeira sempre é visto como aquele mesmo 504 

que não tem importância pra formação. 505 
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Maya: É. O que me chamou atenção aqui também é o seguinte: nesse item três, é, se a 506 

gente for comparar com... que eu não tô mais lembrando. Some aqui a coisa do cidadão 507 

que aparece no outro. 508 

Elisa: Sim, é! 509 

Maya: Aqui você vê que ele fala só...valorização da cultura do trabalho, é, compreensão do 510 

processo produtivo. Quer dizer, é especifico da educação profissional técnica, mas não 511 

aparece aqui. Parece que não tem uma continuidade, né, com o que ele falou no outro 512 

documento que eu já esqueci qual foi. 513 

Ester: E inclusive no item três mesmo, vem essa negação aí, né. Aí eu... 514 

Maya: Sim. 515 

Ester: Não sei se é ranço de analista do discurso. Eu saí catando as negações, mas ó: 516 

“Atualmente não se concebe uma educação profissional identificada como um simples 517 

instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de 518 

trabalho”, mas sim...será que não, né? Será que essa negação aqui não é exatamente o que 519 

é feito, né? Se concebe dessa forma e também como importante estratégia pra que o 520 

cidadão tenha efetivo acesso às conquistas cientificas e tecnológicas, né? Então acredito 521 

que essa negação aí negue de fato o que não ocorre. 522 

Maya: Uhum. 523 

Ester: É uma... um instrumento de política assistencialista sim, ou linear que se ajusta à 524 

demanda do mercado de trabalho como diz o item um, né? Inclusive eu escuto nos 525 

colegiados: “Não, o nosso objetivo aqui não é de preparar ninguém para o ENEM e por 526 

isso o nosso curso é de quatro anos. Mas mesmo com a mudança pra três anos o ENEM 527 

não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é formar um profissional pra atuar no mercado de 528 

trabalho, se esse profissional desejar fazer um ENEM, bom, senão ele já tá formado pro 529 

mercado de trabalho.” É até aonde ele pode chegar, né? Inclusive já li uma tese que fala 530 

sobre isso, né, da Cristina Giogi, do ensino de Língua Estrangeira na instituição do CEFET 531 

e ela chegou a essa mesma conclusão´, né, que todos os documentos e os regimentos da 532 

instituição caminham sempre pra esse lado e pra essa separação de classes, né. Quem são 533 

os alunos que estão destinados, né, ao mercado de trabalho de nível médio e quem são 534 

aqueles alunos que podem, por exemplo, cursar uma Engenharia, né, e não são os que 535 

passaram pelo, pelo ensino técnico, né, destinado às classes populares, né. E esse é o 536 

momento aí de retrocesso nosso. 537 

Maria: É.  538 
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Maya: O que eu percebo também, é que parece que a gente tem a formação atualmente de 539 

duas ideologias, né. Tem aquela ideologia daquele pessoal mais antigo da escola técnica 540 

que, né? Eu... nessa discussão do Curso de Química, eu tava na sala dos professores do 541 

meu campus e eu fiquei chocada. Tinha uma professora lá que eu não conheço, não 542 

conhecia e não sei se ela era de outro campus assim, e aí ela tava conversando com outro 543 

colega e falou sem nenhum constrangimento. Ela falando alto assim. Eu (inaudível) essa 544 

professora tá pedindo pra brigar com alguém né, mas ela falou assim: “Eu não entendo 545 

porque que tem que ter filosofia, sociologia. Gente isso é um curso técnico. Pra quê que o 546 

aluno...”. Eu não me lembro se ela falou sociologia ou filosofia, foi um desses dois. Mas 547 

ela falou de uma forma assim tão veemente agressiva que eu virei assim, né, aí que eu 548 

olhei. Eu falei: não conheço essa professora, né. Então a gente tem essa ideologia muito 549 

forte. 550 

Elisa: Sim. 551 

Maya: Não sei se professores mais antigos, mais conservadores, e tem a gente que somos 552 

professores mais novos e tal e que a gente valoriza essas outras experiências pro aluno e 553 

tal. E eu acho que a instituição tem muita dificuldade pra lidar com isso. A gente vê no 554 

próprio documento, né, porque uma coisa... Uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. 555 

Nem parece que é a mesma instituição. 556 

Alice: É, e a prática nem sempre reflete tudo isso né.  557 

Elisa: Não parece né? 558 

Maya: Reflete. 559 

Alice: Reflete tudo isso né. Aí eu acho que nessa hora que chegam aquelas discussões 560 

assim, parece que são eternas né.  561 

Elisa: É, não resolve. 562 

Alice: No meu campus às vezes... Conselho de classe... E é justamente no conselho de 563 

classe que isso tudo vem à tona, né. Aí por que o aluno ficou reprovado numa área técnica? 564 

Aí tem professor: ”não, porque no... no campo dos trabalhos realizados não deu”. Aí tem 565 

professor: “não, eu pedi pra ele fazer um trabalho...”. Um professor até que ele é bem 566 

assim rígido. Ele sempre... os alunos têm medo dele, da aula dele e (inaudível). “Não ele é 567 

assim, assim, assado”. Mas são os professores que vieram...alguns professores que vieram 568 

da indústria e que trabalham ali, né.  Tem até aquele comentário: “O senhor só dá aula? 569 

Não trabalha não?”. Ele: “Não, eu sou engenheiro”. (Risos). Ele trabalha como professor, 570 

mas já trabalhou na indústria. Já trabalhou porque... (Inaudível) por eles serem 571 

engenheiros, né. E... e foi curioso porque ele falou assim... Não, é... Aí ele reprovou o 572 
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aluno porque o aluno fez tal da, da ligação elétrica. Eram dois fios de cobre elétrico, e o 573 

que fez uma trança bonitinha ele deu ponto e quem fez tudo torto ele disse: “Não, esse 574 

daqui pode tá realizado, mas essa instalação pode queimar. Então eu não quero só que esse 575 

aluno saiba fazer essa instalação elétrica. Depois como ele vai fazer? Você pega uma casa 576 

de uma pessoa mais exigente... Vai olhar a instalação elétrica e não vai gostar. Então esse 577 

técnico não pode... Claro que ele não é engenheiro, mas ele não pode ficar a mercê do 578 

engenheiro”. Ele falou assim... Então ele, ele até citou uma parte, não sei se foi essa parte 579 

da matriz que ele citou ... Ele falou assim: “Esse aluno ele vai ter que ser capaz de atuar no 580 

projeto”. Tô vendo aqui agora. Não sei se foi essa parte e esse fragmento que ele citou. 581 

“Ele não vai só receber ordens do, do engenheiro”. Quer dizer, um engenheiro falando isso. 582 

Mas porquê? Por que ele tem experiência da indústria, né? É importante também a gente 583 

ter a conexão assim com o mercado de trabalho. Pessoas que já atuaram nessa área, né.  584 

Mas isso daí dá uma briga assim, que não termina nunca o conselho de classe. E é 585 

justamente na hora da nota que isso tudo vem, né. “Não”. Aí quer dizer... Ele, ele... 586 

engraçado... até um colega engenheiro que falou: “então quer dizer que você tá avaliando a 587 

questão estética? ” Ela falou: “Uma questão estética da ligação elétrica mas que estética 588 

que pode dar um problema técnico, né. Se ele fizer uma instalação elétrica toda assim né, 589 

os fios todos desconectados...”. Aí eles ficaram lá discutindo que foi técnico. Aí o 590 

professor de artes, o de filosofia... 591 

Ester: É! Estética é uma questão da filosofia. 592 

Alice: E na verdade é uma coisa, uma questão mesmo ainda muito a ser discutida mesmo 593 

porque nós não estamos falando a mesma língua. No final das contas, nós não estamos 594 

falando a mesma língua, né. Quando convém pra ser bonito, filosófico, arrebanhar aplausos 595 

assim, receber aplausos, arrebanhar confianças... Aí, quando na hora de dar a nota... Não, 596 

tecnicamente esse ponto... Né? Aí é complicado isso, né. A gente muda de discurso de 597 

acordo com a conveniência né? 598 

Elisa: Lá na escola tem um grupo que tá igual a colega falou. Lá você falou... Pra eles as 599 

disciplinas de humanas não são importantes na formação desse cidadão. Tanto que eles são 600 

muito a favor da, dessa Medida Provisória e disso tudo que a gente, que a gente, né, todas 601 

nós acreditamos que sejam um regresso, pra eles não. Tá ótimo. Isso eu vejo como uma 602 

característica de alguns. Vamos dizer assim, metade da parte técnica. Técnica e também da 603 

parte de exatas, né? Física, Matemática... outros não. E tem outro grupo que vê sim a 604 

importância das humanas, das disciplinas humanas na formação desse técnico, né, tanto 605 

que eu tava lembrando aqui o caso de uma menina que ela foi chamada pra uma entrevista, 606 
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e eles, o grupo, sempre conta isso pros alunos pra eles darem valor às aulas, né, de inglês, 607 

de espanhol... Que a menina foi pra uma multinacional e o salário pra estagiário era um 608 

salário muito bom. Ela tinha vários benefícios e ela falou na entrevista que tinha inglês 609 

fluente, só que o inglês dela não era fluente e enfim, ela não fez prova e eles acreditaram. 610 

Só que ela foi trabalhar em um setor da empresa onde ela precisava o tempo inteiro... ela 611 

não precisava falar inglês, mas ela precisava escrever. E às vezes ela falava com mecânicos 612 

que estavam embarcados e os caras só falavam inglês com ela. E aí eles pediam pra ela ver, 613 

ou falar com um supervisor aquilo e ela entrou em desespero porque quando eles 614 

explicaram pra ela o trabalho ela falou: “Ah vou tirar de letra! ”. Mas não. No final das 615 

contas ela começou a estudar igual a uma louca. Chegava em casa, estudava e relembrava 616 

as coisas, e conseguiu, conseguiu ir né, dar conta. Mas assim, foi muito difícil pra ela. As 617 

professoras sempre falam: “Gente, vocês têm que levar em consideração as aulas, têm que 618 

dar valor, têm que estudar, e não é achar só que pra ser um técnico são só as matérias de 619 

exatas que não é”. Só que eu ainda vejo uma visão de língua, principalmente na parte de 620 

Língua Estrangeira, muito como a língua só pra aquela situação. 621 

Alice: É. 622 

Elisa: Ainda não vejo que eles têm essa visão da língua como cidadão, né, como essa 623 

construção do cidadão.  624 

Alice: Pra ajudar a aprimorar a comunicação social deles, né. 625 

Elisa: A comunicação. É! 626 

Alice: Não é só o conhecimento da língua, porque em determinado momento, você vai ter 627 

que falar com o engenheiro técnico em termos técnicos. Mas você vai ter uma relação 628 

pessoal também com o seu trabalho. 629 

Elisa: É. 630 

Alice: E você tem que... A questão cultural também, as diferenças culturais, gestuais, 631 

visual. Tudo isso e...O ensino da Língua Estrangeira se preocupa muito com essa questão 632 

da semiótica, das múltiplas semioses, os multiletramentos, ela sempre estuda muito. E a 633 

oportunidade deles observarem essa questão do visual, do gestual; e que pode, e que 634 

certamente vai contribuir pra formação deles pro mercado de trabalho, e pra formação 635 

cidadã. Mas isso muitas vezes é negligenciado. “Não, quero aprender termo técnico”. Quê 636 

isso... Termo técnico na verdade, dependendo da área, eu sei que a área de informática a 637 

gente já usa praticamente a língua inglesa. A área de informática não é muito traduzida.  638 

Ester: Uhum. 639 
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Alice: E aí a gente já até pega o “deletar”, apesar que existe o verbo “delete” no latim, né? 640 

Mas a gente pega e começa a aportuguesar. Deletar né, e outros termos aí que a gente... 641 

Mas praticamente tudo em inglês. Então qual a importância de língua inglesa aí? Aprender 642 

os termos que a gente já usa em inglês mas também de abranger e ver outros tipos de 643 

oportunidade de estratégias de leitura. Ter a oportunidade de facilitar que eles consigam 644 

aprender a aplicar a estratégia de leitura pra ler outros livros que eles precisem, e a 645 

comunicação social mesmo no ambiente, né. Não precisa nem ser coisa mesmo. Meu irmão 646 

mesmo, ele lê muita coisa.  Ele fez aquele, o CCNA, que CCNA é o Cambridge, é o... A 647 

prova de Salamanca, né, da área de informática, e tem até o “Expert” tem o (inaudível) o 648 

máximo na proficiência do técnico em informática e de telecomunicações. Aí ele lê muita 649 

coisa assim, e ele fala: ”Não, você tem que ter um técnico”. E ele vai lendo e eu falo: 650 

“Nossa que fluência na leitura, assim”. Mas é porque ele... eles usam a língua inglesa na 651 

informática. Não tem tanta tradução. Dizem que os franceses são muito mais rígidos em 652 

relação à isso né? Eles querem a tradução dos sistemas operacionais pra língua deles. Mas 653 

nós não somos, né, nós simplesmente aceitamos a língua inglesa nessa área. Então pra quê 654 

estudar mais inglês? Então ele fala: Realmente, pra conversar mais com os engenheiros e 655 

até mesmo no barzinho mesmo. (Risos). Que aí sai todo mundo pro bar. (Risos) 656 

Pesquisadora: Meninas, e se a gente pensar aqui nesse fragmento três, que vocês... é já 657 

comentaram de uma certa forma, sobre esse não diálogo, né, entre o que é apresentado 658 

como objetivo de formação na instituição e nas Diretrizes Curriculares pro Ensino Médio. 659 

E a gente vê que não dialoga, né, com esse perfil profissional do concluinte do Curso 660 

Médio técnico Integrado, né. Lembrando que nós estamos falando desse Curso Médio 661 

Técnico Integrado com a formação no Ensino Médio. O quê que vocês teriam, é... a 662 

comentar sobre essa questão desse não diálogo aí? Entre esses objetivos apresentados nos 663 

documentos e o perfil de concluinte do curso, pensando na atuação de vocês enquanto 664 

professores de Língua Estrangeira?  665 

(Silêncio). 666 

Maria: Deixa eu reler de novo. 667 

Pesquisadora: Não, fiquem à vontade. 668 

(Silêncio). 669 

Maria: É, essa, essa... realmente esse verde, ele é todo voltado pra isso, né. Então a gente 670 

não acha nenhuma brecha pra, pra nossa área aqui. 671 

Maya: É verdade. 672 
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Pesquisadora: A atuação de vocês? Então não aparece aí, né, aparece?  O que vocês teriam 673 

pra...  674 

Ester: Não aparece. 675 

Pesquisadora: As aulas de vocês... no perfil de concluinte. Vocês deram aula, né, pra esse 676 

aluno concluinte. Oficialmente nos documentos, é um aluno que teve aula de Língua 677 

Estrangeira pela, pela matriz curricular, né? 678 

Ester: É, eu nunca dei aula mesmo pra esse curso de Automação Industrial, mas com base 679 

nos cursos técnicos. 680 

Pesquisadora: É, nos cursos de uma forma geral.  681 

Ester: Que eu tenho é, lá no meu campus é, o que eu fiz no início foi procurar conhecer o 682 

curso, e conversando com os professores de inglês lá da instituição, também fizeram a 683 

mesma coisa. Já até apresentei pra vocês uns slides que eu preparei sobre isso. É... tentei 684 

conhecer o Curso de XXX [nome do curso], saber o quê que é, e o quê que é o XXX [nome 685 

do curso], porque eu não tinha a mínima noção do que eles estudavam, e adaptar, né, às 686 

minhas aulas ou o vocabulário mais utilizado nessa área pra formação desse aluno. O 687 

tempo que eu tenho é curto, né, em sala de aula. São dois tempos. Com períodos diferentes 688 

dos períodos dos alunos, né. São três Línguas Espanholas. E o que eu faço, né, minha 689 

metodologia de trabalho é apresentar não só os termos técnicos, mas também adaptar, por 690 

exemplo, a identificação de preconceitos, é, pra aspectos mais específicos e não tão gerais, 691 

né, como a vivência desse aluno no mercado de trabalho como um cidadão, como uma 692 

pessoa e não como um apertador de porca lá. (Risos). E o documento, ele é bem claro, né, 693 

em relação à não formação propedêutica, né. Só há formação técnica. Embora o 694 

propedêutico seja citado lá nas Diretrizes Curriculares, né, em relação ao Ensino Médio 695 

Integrado, mas quando a gente lê o perfil profissional do egresso o que importa essa 696 

formação propedêutica, aí. (Inaudível). Pra quê? Também ouvi o que vocês já contaram 697 

aqui né, sobre: Pra quê estudar filosofia? Pra quê estudar sociologia? Por que que tem que 698 

ser filosofia e sociologia? Escolhe só um dos dois e tá bom, né? Então em uma das 699 

reuniões de reestruturação do Curso de XXX [nome do curso], a professora de sociologia, 700 

ela listou, foi durante duas horas. Nós ouvimos pra quê que serve sociologia. É um Curso 701 

Integrado, né, não só na formação geral, mas pra um curso integrado levando-se em conta 702 

essa documentação aqui. E no final os professores de química agradeceram. Disseram: 703 

“Olha que bacana, então posso trabalhar contigo determinado conteúdo, em determinada 704 

hora. Eu nem imaginava que isso era possível e que isso se estudava em sociologia”. Ela só 705 

dizia: “Sim! Sociologia apresenta esse conteúdo”. Em alguns momentos a professora de 706 
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história e o professor de filosofia dizia: “Não, eu também trabalho sobre isso. Em um 707 

determinado conteúdo eu consigo”. Esse foi o momento de barganha, né, que a gente 708 

tentava... buscava mais um tempo de aula pro nosso curso, pra parte propedêutica, né, 709 

porque a parte de XXX é infinitamente superior e ninguém quer abrir mão de suas 710 

disciplinas. Claro que a parte mais fraca sairia perdendo, que somos nós, o lado da força. 711 

Formamos até um Colegiado das Disciplinas Básicas pra poder dar conta disso. É um 712 

grupo até com coordenação, pra poder dar conta dessas disciplinas propedêuticas que se 713 

deixar pela coordenação do Curso de XXX [nome do curso], elas não entraram no curso. 714 

Pesquisadora: Uhum! Em Volta Redonda a gente tem a Coordenação de Núcleo Comum. 715 

Colegiado de Núcleo Comum, que é das disciplinas propedêuticas. 716 

Ester: É, mas o quê que... como é que isso ficou entendido lá em XXX? Como se fosse o 717 

“Colegiado das humanas”, porque matemática deveria participar, né? Física também, mas 718 

não participam, né. Química, né? Tá, matemática e física deveriam estar aqui. Mas não 719 

participam porque é o colegiado das humanas, onde a gente confabula, né, onde a gente vê 720 

como é que constrói uma bomba pra destruir... 721 

Pesquisadora: Alguém mais quer comentar, ou vocês estão ansiosas pra ir pro amarelo? 722 

(Risos). 723 

Maria: É, acho que no amarelo a gente vai falar mais e tal. (Risos). 724 

Ester: É porque o amarelo nos representa. 725 

Elisa: É, verdade. 726 

Maya: Estamos ali. 727 

Elisa: Eu não vejo brecha aqui. 728 

Ester: É exatamente aonde querem que estejamos. Só no amarelo. Só alí na matriz, na sua 729 

disciplina. “Não precisa se meter com o resto não. Deixa que a gente dá conta disso. Não é 730 

pra você. Você tem lá dois tempinhos de eletiva. Fica ali.” 731 

Elisa: E complementando a tua pergunta, né, se eu vejo aqui uma entrada pra gente, é 732 

nessa... Focar nessa preparação. Ele até colocou assim: “Preparação para execução de 733 

determinado conjunto de tarefas a serem executadas (inaudível). Impõe-se a superação...”. 734 

Então assim, nosso papel é esse. Dentro da Língua Estrangeira preparar esse aluno pra isso. 735 

Execução de tarefas a serem executadas. 736 

Pesquisadora: Na prática é o que se espera, né, (inaudível)? 737 

Elisa: Na prática que se espera, é. Lá atrás, falou-se do cidadão, mas aqui não. Não tá 738 

voltado nada. Não vejo... Igual elas falaram, eu não vejo nossa entrada aqui a não ser dessa 739 
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maneira.  Vai entrar pra ensinar então dessa maneira. Ensinar esse aluno aí a executar 740 

tarefa. Triste! Né? 741 

Pesquisadora: Então vamos pro amarelo então pra gente se empolgar? (Risos). Vamos pro 742 

amarelo então. Quem quer começar falando? Não precisem brigar pra falar sobre o 743 

amarelo. (Risos). 744 

Ester: O que é triste até essa configuração espacial aqui, né. 745 

Elisa: Sim! 746 

Elisa: Ainda bem que o papel é amarelo e lá (inaudível). 747 

Pesquisadora: E ó, nem foi intencional sabia? Foi coincidência. 748 

Ester: Inconsciente né? (Risos). 749 

Pesquisadora: Inconsciente. 750 

Ester: É a nossa ficha.  751 

Elisa: Foi o que mais me incomodou. 752 

Ester: Até a nossa pasta é amarela.  753 

Pesquisadora: É que coisa. 754 

Ester: Estamos ali. Lá no final. (Inaudível) lá em baixo. 755 

Elisa: Foi o que mais me incomodou. Lá no finalzinho, separada, a única disciplina assim. 756 

Ester: É! 757 

Elisa: A única. Não tem nenhuma outra nesse contexto. 758 

Maria: Sim, é verdade. 759 

Ester: Né, por que? Não há outras eletivas, né? Poderia haver outras eletivas de acordo 760 

com a área que o aluno queira seguir, né, dentro de uma determinada grande área 761 

poderia...não, eu quero trabalhar na execução, eu quero trabalhar no planejamento. 762 

Elisa: Esse é meu problema diário, gente. Diário! Na instituição, sempre que eu vou 763 

trabalhar, é meu dilema diário, porque eu vejo que o meu aluno espera um cursinho de 764 

espanhol, entendeu? Ele quer um curso de espanhol. É assim que eles veem. 765 

Ester: Mas desculpa interromper. Só o aluno? 766 

Elisa: Não, eu acho que a instituição. 767 

Maya: É, isso que eu ia começar a comentar aqui. Quando ele fala da diferença de curso de 768 

idioma pra ensi... como é que ele fala aqui? Ensino de idioma na escola e curso de idioma. 769 

Pesquisadora: Fragmento três né? 770 

Maya: É. Fragmento três. 771 

Pesquisadora: Das Orientações Curriculares Nacionais. 772 
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Maya: Nessa discussão que a gente tá tendo do Espanhol que o... que a gente fez aquele... 773 

Qual o nome daquele documento que a gente tá elaborando? 774 

Ester: É uma... Resolução. 775 

Maya: A Resolução! Vocês lembram que na resolução, quando eles mandaram pra gente, 776 

tinha um item que falava disso? Que tinha que fazer teste de nivelamento. 777 

Elisa: Ah sim, é verdade. 778 

Maya: E aí a gente olhou e falou assim: “Pô não é assim né?”. Então você perguntou pra 779 

ela: “Só o aluno? Não, né!” E aí eu acho que até pra inglês também, né. A escola acha que 780 

é um cursinho de idioma. Imagina se a gente permite que fique no regulamento aquela, 781 

aquela formação, né. 782 

Maria: Não sei. Nunca pensei nisso. 783 

Elisa: Não, eles... em Espanhol isso é claro. Tanto que eles ficam no pé. Eles querem um 784 

certificado. Eles querem... E eu ultimamente, juro, gente, eu não sei se eu tô sendo 785 

contaminada, tenho me questionado: será que assim não funcionaria melhor? Assim... não 786 

sei, né? São pensamentos que vem. 787 

Maria: Na verdade, talvez eles esperem sim. Agora no primeiro dia de aula eu coloco 788 

muito claramente. O que vocês vão ver aqui, não é o que vocês veem, quem vê, no curso lá 789 

fora, né. Lá fora vocês estudam com base nas quatro habilidades, né? Vocês vão escrever, 790 

vão falar, vão escutar e vão ler. Aqui o nosso enfoque é na leitura, tá? Aí eu explico o quê 791 

que é, né. Instrumental pra fins específicos, que o tema que a gente tá dando agora, e... aí 792 

eu falo como é que é. Geralmente a gente faz assim. Os enunciados são em português, né. 793 

Os textos são em inglês, mas os enunciados são em português. Eu falo: “Vocês não vão 794 

escrever em inglês, mas vocês têm que compreender. Então vocês vão retirar, vocês só vão 795 

escrever em inglês quando vocês tiverem que retirar alguma coisa do texto.” Porque a ideia 796 

é instrumentalizá-los pra que vocês possam ler na Língua Estrangeira. Então quem puder 797 

fazer um curso fora, vai complementar o que vocês veem aqui. Uma complementação. 798 

Agora... e os professores? Os mais esclarecidos, né, eu acho que eles têm essa noção 799 

também. Agora, deve ter também aqueles que acham que nem tinha que ter inglês, ou de 800 

repente tinha que ter Espanhol ao invés do Inglês, ou se pudesse escolher, ou não tinha que 801 

ter Língua Estrangeira. Com esses eu nem converso. É até bom eu não saber quem são 802 

porque... agora, eu, eu acho que existe sim. Vocês, o Espanhol de vocês é instrumental 803 

também? 804 

Ester: Não. 805 

Elisa: Não. 806 
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Maria: É quatro habilidades? 807 

Ester: Não, 808 

Elisa: Não. É mais leitura. 809 

Ester: É mais leitura, mas não é instrumental. 810 

Elisa: Não chega a ser instrumental, mas o foco é na leitura. 811 

Maria: Ué, então é instrumental, gente. 812 

Maya: É porque a gente... 813 

Ester: Compreensão leitora. 814 

Maya: A gente não faz de acordo com o curso como vocês fazem. 815 

Maria: Ah tá, tá, tá. 816 

Maya: Trabalha só conteúdo de Química, a gente trabalha com leituras mais diversas.  817 

Alice: Faz uma coisa um pouco temática também, né? 818 

Elisa: É, você. 819 

Ester: Não, porque como optativa, não tem como a gente fazer por curso, porque a gente 820 

tem alunos de períodos diferentes, cursos diferentes. 821 

Elisa: É, eu não sei se o problema... Eu fico me perguntando se eu que construí isso ou se 822 

eu, os professores lá de onde eu trabalho que não tem noção. Porque esses dias mesmo uma 823 

me procurou pelo WhatsApp: “Eu posso assistir suas aulas? Eu tô com essa necessidade do 824 

espanhol”. E assim, não é só ela, sabe? E várias pessoas me procuram lá: “Quero assistir 825 

sua aula. Eu posso? ”. 826 

Ester: É o desconhecimento, deve ser. 827 

Elisa: É, gente, é complicado. 828 

Maria: É porque ela quer... ela acha que são as quatro habilidades. 829 

Elisa: Quatro habilidades. Me vê, vê esses três módulos como o curso de inicial, médio, 830 

avançado. Aí acha que em, em uma hora e meia... impossível, gente, uma hora e meia 831 

semanal, dar conta de quatro habilidades. 832 

Ester: Não, claro que não. Não dá. 833 

Elisa: Não tem como, né? 834 

Alice: Ah eu acho que no meu campus, a tendência é pensar que seria... ali a Língua 835 

Inglesa seria... até que eles falam: “Ah é da escola”. Seria inferior ao cursinho. Não é 836 

inferior, é diferente. É que no cursinho nós trabalhamos as quatro habilidades e aqui nós 837 

vamos trabalhar as habilidades que mais interessa que é a leitura. Apesar que o terceiro 838 

período eu chego...não a gente sempre tem que tá conversando com outras habilidades. 839 

Você não aprende só lendo, escrevendo. 840 
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Ester: É. 841 

Alice: Escutando também. E a idade deles também pede. Eles levam a música, eles baixam 842 

vídeo, né, desses cantores que eles gostam: Bruno Mars, essas coisas assim. A gente pode 843 

negociar isso também. Agora eu peguei um gancho que eu gostei muito, foi da equipe de, 844 

de XXX lá, XXX. Nós temos uma equipe que ela é vitoriosa. Ela já venceu vários 845 

campeonatos. E houve uma questão lá, porque existe uma prova, uma seleção feita pelos 846 

coordenadores de XXX e de XXX, e alguns alunos ficaram de fora. Foi um... como se 847 

fosse assim... Pra alguns alunos é uma honra participar da XXX, e ficar reprovado seria 848 

uma desonra, uma derrota muito grande. E eles falaram assim: “Por que o curso de 849 

Automação Industrial não se torna uma XXX?”. E eu gostei desse paralelo. Ela falou 850 

assim: “Aqui não é curso de formar robôs pra campeonato. Aqui é o curso de XXX de uma 851 

escola Médio Técnico Integrado”. Gostei muito dessa fala da XXX, a diretora de ensino. E 852 

aí eu aproveitei na sala de aula e fiz o paralelo com o inglês. “Isso daqui, não é pra 853 

ninguém sair daqui e conseguir um emprego falante em Língua Inglesa. É pra vocês 854 

aplicarem esse conhecimento que vocês tem, essas habilidades, essas estratégias, esse 855 

instrumental da língua inglesa... no dia a dia de vocês e poder ir um pouco além também, 856 

né. Espero que chame atenção pra que vocês estudem a Língua Inglesa”. Muitos alunos 857 

estudam, né. São jovens, são adolescentes, eles fazem como eles dizem, né, o nosso que... 858 

tinha uma coordenadora que odiava cursinho né. Curso de inglês e espanhol. 859 

Maria: É, por exemplo, eu não uso cursinho.  860 

Alice: É. 861 

Maria: Eu não falo no diminutivo. 862 

Alice: No diminutivo. 863 

Maria: Porque eu acho que já diminui, entendeu? 864 

Alice: Já diminui. Já é uma coisa pejorativa.  865 

Maria: Você faz cursinho. Trabalha em cursinho. Eu acho horrível. 866 

Alice: É, é. E aí muitos já estudam a língua inglesa sim, em escolas de idiomas e 867 

(inaudível). Aí aqueles que acho que não estudam, que vão sentir grandes dificuldades, eu 868 

tento... explico isso pra todos no início do curso. Eu que tenho que explicar, né? O quê que 869 

nós estamos fazendo ali. Porque que nós estudamos igual a um curso livre de idiomas, né. 870 

E eu gostei dessa... que aconteceu a mesma coisa na área técnica, né. É bom porque eles 871 

sempre dão, acabam valorizando um pouco mais a área técnica e expliquei. É a mesma 872 

coisa que acontece comigo. Vocês não estão aqui pra construir um robô e vencer um 873 

campeonato. Vocês estão aqui pra estudar, e a equipe Jaguar é uma equipe paralela, né. 874 
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Não é desonra. Não é desonra você não saber falar Inglês como seu colega do curso de 875 

idiomas fala, mas aqui você vai ter que buscar ao máximo que você puder pra te ajudar na 876 

vida. Não só na sua carreira, mas... 877 

Maya: É interessante. Como a XXX falou, no primeiro dia de aula eu faço isso também, 878 

né. Tento esclarecer o objetivo do nosso curso e tal. E aí quando você pergunta pro aluno 879 

assim, tem um momento que eu falo: “Por que que você se inscreveu na disciplina? Já que 880 

a disciplina é optativa, não sei o quê”. Aí muitos falam: “Não, porque eu já tô estudando 881 

inglês. Eu já falo inglês e eu tento falar espanhol”. 882 

Ester: É. Isso. 883 

Elisa: Com certeza. 884 

Maya: Ou então falam assim: “Não, porque é bom pro currículo e tal. Quando eu for deixar 885 

currículo”. Eu: Ai meu Deus! Fico pensando assim. (Risos). Alguns falam: “A minha mãe 886 

mandou eu fazer porque é bom”. (Risos). 887 

Alice: Tem aqueles que... tem algum que fala que é, que parece com Português? É mais 888 

fácil que Inglês? 889 

Maya: É, tem várias respostas assim, né, mas essas, assim, aparecem bastante, assim. Essa 890 

preocupação sabe? A eu já sei inglês, ou já tô estudando Inglês e quero aprender Espanhol.  891 

Aí eu espero todo mundo falar pra eu explicar. Gente, não é isso não. 892 

Pesquisadora: Não é mesmo. 893 

Maya: Mas como XXX falou né? Não sei se a gente tem que rever.  894 

Elisa: É porque tá tão destacado isso. Eu não sei, gente. Por isso que eu falei que é meu 895 

dilema diário. A maneira como... Não sei! 896 

Pesquisadora: Destacado aonde que você dia? No fluxograma? 897 

Elisa: É, e não sei se é o jeito que passam pros alunos. Eles vão pras aulas com essa ideia, 898 

de que é um curso. De que é um curso de idiomas. 899 

Maria: É talvez até por ser optativa. 900 

Elisa: Optativa. Isso também dá essa ideia. 901 

Maria: Porque talvez inglês eles já saibam mais ou menos, ou já conversem entre eles. Já 902 

se... Quando o colega ainda vai começar o Inglês, né. Ainda vai entrar em um período. Aí 903 

eles devem ter uma noção assim que é mais voltada. Eles falam assim: Inglês Técnico. 904 

(Risos). 905 

Elisa: É. 906 

Alice: É. 907 

Ester: Como era antigamente né? 908 
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Elisa: É. 909 

Ester: A terminologia era essa. 910 

Elisa: Uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Eu fui levar, pedir pra levar em uma 911 

exposição. Aí alguns professores falaram assim: “Mas o quê que tem haver essa exposição 912 

com espanhol?”. (Risos). Era uma exposição que tava tendo no MAR e no Museu do 913 

Amanhã. E aí eu falei: “Não, gente, mas não é isso”. E aí expliquei, e aí eles entenderam. 914 

Entendeu? “Então não é curso?”. Não, não é curso. Toda essa exposição que a gente vai 915 

ver vai complementar essa ideia do da formação do cidadão né? Mas assim, é muito difícil! 916 

Ester: Nos nossos encontros nós sempre valorizamos que a direção de Nilópolis apoia o 917 

curso de Espanhol e tal, e coloca cartazes, né, pras inscrições nessa disciplina optativa. Eu 918 

acho que esse formato que não tá adequado. Nos cartazes vem escrito: Curso de Espanhol 919 

1, 2 e 3. 920 

Elisa: É esse formato. Você tá certa, é esse formato. 921 

Ester: Os alunos, claro, eles vão se inscrever pro curso. Eles não sabem a diferença que a 922 

gente sabe entre um curso de extensão e uma disciplina optativa. Isso não tá claro ainda pra 923 

um aluno de Ensino Médio, né. Se a instituição corrobora então com esse erro, aí que o 924 

aluno não vai entender. Precisa de no primeiro dia de aula explicar, né, e fazer essa 925 

diferenciação, né. Mas sim, eu acho que devemos repensar os nossos objetivos, tanto da 926 

disciplina... Por isso essa (inaudível) né.  927 

Elisa: É. Tem que pensar. 928 

Ester: Do curso e da disciplina. Pensar na nossa função. Na instituição. Como disciplina 929 

eletiva e como um curso. Porque quais são os objetivos do aluno? Acho que a gente deve 930 

partir daí. O quê que ele espera. 931 

Elisa: Também acho, né. 932 

Ester: O quê que ele quer aprender, o quê que ele precisa, e aí a gente... 933 

Maria: Necessidades né? 934 

(Inaudível). 935 

Elisa: Eu acho (inaudível). Tô começando a pensar muito nisso. 936 

Maria: Agora aqui nesse três, até... até diferenciadas eu acho muito claro, né. Trata-se de 937 

instituições com finalidades diferenciadas, né. A instituição de ensino ou a... Agora depois 938 

ele fala assim: “Finalidades diferenciadas. Observa-se a citada falta de clareza quando a 939 

escola regular tende a concentrar-se no ensino apenas linguístico ou instrumental da 940 

Língua Estrangeira”. Quando ele fala de Escola Regular aqui ele não tá falando da nossa 941 

escola necessariamente. Ele tá falando de qualquer Escola Regular né. 942 



276 
 

 

Elisa: É da Educação Básica, é. 943 

Maria: É. Aí realmente... porque é difícil você trabalhar, em boa parte das escolas públicas, 944 

né, como se você... como você trabalha em cursos de línguas, né. Então assim, você acaba 945 

o quê? Dando aula em português muitas vezes, é... e fazendo um pouco do que a gente faz. 946 

No caso eu de inglês e XXX, né, no instrumental de Língua Inglesa, que é... Assim, eu não 947 

posso, eu não tenho nivelamento. Aqui no Maracanã até tem. 948 

Alice: É. 949 

Maya: As meninas fazem. Elas fazem. 950 

Maria: Lá a gente não tem nivelamento. Então assim, tem gente ali que nunca viu inglês, e 951 

tem gente que já tá em tal nível do tal curso lá fora. 952 

Alice: É, é. 953 

Maria: É muito difícil, entendeu? Porque e aí, como eles não são reprovados na disciplina 954 

eles só são reprovados no geral, tem uns que escolhem inglês pra faltar e só aparecem no 955 

dia da prova. Então isso é muito desmotivante.  Tem horas que eu falo: “Cara, o quê que eu 956 

tô fazendo aqui?”. Entendeu? Estudei muito, muitos anos, de banco de universidade, de 957 

escola não, de universidade. Entende? Então assim, isso me frustra. Como é que você vai 958 

fazer um aluno entender, e assim, ainda acho que tem esse descompasso da gente com a 959 

tecnologia, né. A gente ainda não tá, sabe? Eu não tô. Sinto assim... Tenho colegas que de 960 

repente já estão, mas assim, com a tecnologia. Você leva um Power Point e não precisa 961 

ficar só no antigo que a gente chamava cuspe e giz, né. Mas você leva um Power Point, 962 

você leva uma animação, você leva alguma coisa. Eu trabalho muito com imagem... Que 963 

não tem nada a ver... Aí é leitura, não tem a ver com o técnico, mas eu trago outras coisas 964 

também porque é...é necessário. Coisas que eu pego no Facebook que eu vou salvando. Até 965 

tenho um banco de imagens com textinhos em inglês que às vezes tem. Aí eu vou 966 

separando pastinhas assim, é, tem comparativo superlativo, tem voz passiva, tem presente 967 

perfect, entendeu? O quê que aquela tá trabalhando e põe um pouco daquilo. Mas a questão 968 

do celular, do que, que aliás assim, eu não consigo mais dizer pro aluno... Tem gente que 969 

não leva papel. Não leva. Não tem impressora, não tem não sei o que, ou simplesmente não 970 

quer levar... porque acha que acessa ali na ora. E aí depois você não sabe se em dado 971 

momento se ele ta vendo, se ele tá olhando mensagens dele, facebook ou se ele... 972 

Maya: Isso é uma coisa que eu já me questionei.  973 

Maria: Isso é muito complicado. 974 
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Maya: De me adaptar à essas tecnologias, assim. Tem uma das meninas no campus, que eu 975 

não tô me lembrando quem. Que faz sempre atividades. Ela fala assim: Levem o celular. E 976 

eles adoram.  977 

Maria: Pois é, eu tô querendo começar a fazer isso, entendeu? 978 

Maya: Então a gente tem que se, se modernizar, porque na escola tem wifi e eles fazem 979 

atividade valendo nota usando... porque todos têm né, hoje em dia né. 980 

Maria: É, e eles conseguem ler um texto ali naquela telinha. (Risos). Eu não sei como 981 

vocês conseguem, mas... Tá! 982 

Maya: Eu também tenho dificuldade. 983 

Maria: Eu prefiro que... então é isso. Então prefiro que... não tem dinheiro pra pagar, ou 984 

pra... Porque assim, eu faço muita cópia, mas... É, principalmente pro pessoal do PROEJA 985 

à noite, assim, às vezes eu levo, né. Eu me preocupo. Início de semestre, essas três 986 

primeiras semanas com esse negócio de... tinha uma época que eu não deixava assistir aula 987 

sem material, né. Pro aluno... porque... Ele recebe material de outras matérias, mas o Inglês 988 

a gente já disse que não quer porque não tem nada a ver com a proposta, né, para a nossa 989 

escola o tipo de material que é feito, né. Então acho, aliás a gente, já se jogou muito livro 990 

fora porque chegaram os livros, aqueles grupinhos de três, né, amarradinhos assim. Eles 991 

distribuíram pros alunos. Os alunos disseram: “A gente não vai usar o livro?”. Eu disse: 992 

“Gente, a gente não vai usar esse livro. A proposta é outra, mas vocês podem usar. Vocês 993 

podem ver”. Já vem com CDs, né, hoje, enfim. Então assim, é... Me perdi um pouco aqui, 994 

desculpa. 995 

Maya: Você tava falando da Escola Regular. 996 

Maria: Escola Regular, né, que também é isso. A própria Escola Regular, até a própria, não 997 

sei... Eu acho que o problema nosso vem de cima, sabe? Vem lá ó, lá no Ministério. Não se 998 

valoriza o ensino de Línguas Estrangeiras nas nossas escolas. Ponto final! 999 

Elisa: É isso! 1000 

Ester: Com certeza!  1001 

Maria: Ponto final! Então assim, todo o resto... Tem as particulares aí, umas muito boas 1002 

que, né, devem até fazer o papel de um Curso de Línguas, agora devem ser poucas. 1003 

Maya: O mais triste é você... 1004 

Maria: E aí o aluno... aí o professor, pra ele realmente, sabe, fazer a aula dele ser uma coisa 1005 

interessante, ele tem que superar o que o aluno tá vendo lá na... naqueles cursos de inglês, 1006 

sabe? Mais equipados. Então assim, aí tem essa questão de você realmente usar tablet, 1007 

usar... Tem curso de língua que dá tablet, né, pro aluno , ou emprestam, não sei. As 1008 
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atividades são feitas ali. Então assim, a gente que tá em uma fase mais... Eu sou mais velha 1009 

do que vocês. Porque assim, é difícil. É difícil. 1010 

Elisa: Você não passa por situações? Enquanto você tava falando eu tava lembrando até da 1011 

minha época de escola e algumas coisas que eu vejo, ouço os alunos reclamando. É, 1012 

principalmente os que tem um nível de Inglês muito avançado. Aí às vezes você dá um 1013 

texto e eles têm dificuldade de ler, né, porque não é só esse nível avançado do Inglês, né, 1014 

abrange outras coisas. E aí eles falam: “A esse professor não sei o que. Tá vendo eu falo 1015 

Inglês não sei o que. Já estudo há não sei quantos anos, já me comunico não sei o que e não 1016 

consegui ler esse texto, não consegui o quê que esse texto quis dizer”. Eu lembro que 1017 

quando eu estudava, eu fiz escola técnica, eu tina uma amiga que assim, ela era muito boa 1018 

no Inglês e tal, e aí ela tirava assim uma média sempre, sabe, porque os textos... 1019 

Maria: Que bom né? 1020 

Elisa: É. 1021 

Maria: Isso é pra mostrar pra eles que eles não sabem tudo. 1022 

Elisa: Não sabem. Não é? São contextos diferentes, escola e curso. 1023 

Maria: São diferentes. Eu sempre falo: vocês vão aprender. Uma parte vocês aprendem lá 1024 

fora. Quem faz lá fora. Vocês vão aprender aqui. Agora outra parte não, né. E... sei lá, por 1025 

exemplo: cognatos que vocês também têm os cognatos em Espanhol e a gente tem no 1026 

Inglês, né. Então a gente fala muito de cognatos. É... 1027 

Elisa: Mas eles reclamam? Você já escutou reclamação desse tipo? Porque como o 1028 

objetivo é diferente né, da escola e do curso, os alunos principalmente mais avançados 1029 

(inaudível). 1030 

Maria: Não necessariamente, mas eu percebo que às vezes eles ficam ali agarrados, né, no 1031 

texto. Eles têm que ficar prestando atenção porque tá falando de plataforma de petróleo, 1032 

sabe? Da equipe, da rotina de uma equipe que trabalha embarcada, sabe? E são textos 1033 

curtos. Não tem muita coisa não. São textos... A gente até arrumou um livro da Oxford que 1034 

é... que tem dois níveis, mas é livro pra ensino de quatro habilidades. A gente pegou os 1035 

textos dali. Alguns textos. E fez os exercícios também adaptados e tal. E são assim, são 1036 

dois volumes, um pré-intermediário e um intermediário. Então assim, é ótimo porque você 1037 

consegue trabalhar, né, o que você, dependendo do que tá trabalhando lá no texto, tá no 1038 

planejamento do próprio livro, né, você consegue adaptar. É muito bom. Porque nem 1039 

sempre tem, e os materiais autênticos são muito difíceis, né? Essa semana... nem tô com 1040 

ela aqui. Tô com uma outra revista de educação aqui que é de Espanhol aliás, que é em 1041 

Espanhol aliás, que fala justamente ó... Información Docente. (Risos). Eu trouxe da 1042 
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Colômbia. E aqui fala de... eu tava lendo sobre ensino técnico, ó: “Ser técnico paga, mas na 1043 

Alemanha.” 1044 

Maya: Sim. 1045 

Maria: Entende? Então assim... mas eu tava... Semana passada eu comprei uma... Essa aqui 1046 

eu trouxe pra lá mais tempo, nas férias. Eu trouxe... eu comprei uma inglesa, a The 1047 

Economist, lá no centro do Rio, e um dos motivos porque eu comprei é... fala é... tem uma 1048 

reportagem especial sobre a indústria do petróleo. Mas assim, eu nem olhei ainda os textos.  1049 

Porque eu fico assim: o quê que eu vou poder tirar daí? 1050 

Maya: É muito difícil. 1051 

Maria: Entendeu? Porque são muito difíceis. Se você pegar uma turma, por exemplo, a 1052 

turma de XXX que eu tenho atualmente, que é concluinte, eles têm um nível muito bom. 1053 

Com eles eu chego de noite assim falando inglês. Tem uns que ficam meio assim boiando 1054 

um pouquinho. (Risos). São quinze, então assim, poucos, aí eu meio que misturo assim e 1055 

me sinto mais à vontade. Eu acho legal, entendeu, poder falar inglês com esse grupo. Então 1056 

com eles de repente um texto mais difícil ficaria bom. Mas eu acho isso legal. Eles veem... 1057 

Elisa: Que não é igual, é diferente. 1058 

Maria: Eu não sei tudo. Porque tem uns que chegam lá com, né, botando assim, banca. 1059 

Elisa: Banca, isso, é. 1060 

Maria: Porque acha que sabe mais do que você, ainda tem isso... sabe.  1061 

Elisa: Isso, é, com certeza. 1062 

Maria: Eu acho que assim, a própria estrutura não valoriza o professor e o aluno idem.  1063 

Elisa: Sim. 1064 

Maria: Entendeu? Já tive aluno me peitando. Quando... dando alguma coisa lá que alguém 1065 

falou um negócio eu falei assim: “Não”. Mas eu não quis dizer que tava errado. Pra aquela 1066 

situação não tava certo. O moleque já levantou o narizinho e falou assim: “Tá errado sim”. 1067 

Aí eu fui explicar pra ele, pra toda a turma o porquê... entendeu!? Do... Depois eu te falo o 1068 

quê que é porque... 1069 

Alice: Não, já aconteceu isso comigo (inaudível). 1070 

Maria: E aí assim, eu falei: “Não, não vem bancar de galinho de briga pra cima de mim não 1071 

porque eu tenho muita experiência”. Entendeu? Então assim, acho que tem que mostrar 1072 

isso pra eles. É uma expectativa, mas porque que eles têm essa expectativa, né? A escola 1073 

tem essa expectativa. Acho que ninguém sabe, essa falta de clareza ela é geral, entendeu!? 1074 

Não sei... é muito difícil. 1075 
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Maya: É uma coisa também que a gente observa na instituição é que somos poucos os que 1076 

leem, né, os documentos, OCNs. Não é todo mundo que sabe o quê que é um PDI, um PPI. 1077 

Maria: É mas eu tô sentindo falta de ler. 1078 

Maya: Pois é! 1079 

 Maria: Tô olhando aqui, eu falei: “Gente, eu tenho há muito tempo...” (Risos). 1080 

Maria: Não aí é porque como já me pediram pro PDI, PDI aqui de dois mil e quinze não 1081 

foi? 1082 

Alice: Agora eu fiquei assustada. 1083 

Elisa: Eu também!  1084 

Maya: A gente não tem o hábito de ler. 1085 

Alice: É. 1086 

Maria: Me pediram sobre...um capítulo, uma parte pra falar de Assessoria Internacional. 1087 

Alice: Como é que a gente consegue achar? 1088 

Maria: Eu tive que catar umas coisas pra botar lá no PDI. 1089 

Pesquisadora: Tem no site da instituição, esses documentos todos, não é... Tá tudo no site. 1090 

Alice: No site. 1091 

Maria: Então, tá lá, a gente tem que... E... Eu acho, eu acho que... 1092 

Elisa: Obrigada! A gente vai ler depois de tudo de hoje. 1093 

Pesquisadora: E o fragmento dois aí ninguém comentou ainda, que é o que... já que a gente 1094 

falou de repensar, né. (Risos). Pegar o gancho das colegas aí, que vocês falaram muito da 1095 

questão de repensar, de rever, a gente tem aí o texto da Medida Provisória da LDB, né, 1096 

falando sobre o currículo do Ensino Médio. 1097 

Maria: Esse já é da Medida Provisória? 1098 

Pesquisadora: Já é da Medida Provisória. E tem aí esse parágrafo oito aí.  1099 

Maria: Que nos contempla. 1100 

Pesquisadora: Você tá falando dessa posição... é, e põe o inglês em uma posição central né. 1101 

Maria: Só que aí... não obrigatoriamente. Só que eu achava que o Inglês era obrigatório 1102 

aqui. Eu acho que não, né? 1103 

Ester: Não. 1104 

Maria: É obrigatório uma Língua Estrangeira. 1105 

Elisa: É, isso. 1106 

Maya: A LDB anterior dizia que era obrigatório uma Língua Estrangeira, que a escolha 1107 

teria que ser pela comunidade. 1108 

Elisa: Sim, e agora ele institucionalizou... 1109 
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Maya: E a segunda que acabava sendo o Espanhol por conta da lei, né. 1110 

Elisa: E agora institucionalizou o Inglês. 1111 

Maya: Mas agora institucionalizou como obrigatória. 1112 

Maria: Mas a segunda era o Espanhol? Não entendi. 1113 

Elisa: Normalmente sim, né. 1114 

Maya: Ela acabava sendo, porque a lei do Espanhol ela dizia que a instituição tinha que 1115 

ofertar a disciplina como optativa. Então essa segunda língua acabava sendo... 1116 

Maria: Entendi. Então a primeira ia acabar sendo inglês, né, (inaudível)? 1117 

Maya: É, acabava acontecendo dessa forma. 1118 

Ester: Não, depende. Tem escola que opta pelo Espanhol. 1119 

Maria: Como primeira? 1120 

Ester: Como primeira. 1121 

Elisa: Ou Francês.  1122 

Maya: Dependendo da região. 1123 

Elisa: Ou francês. 1124 

Alice: É eu já vi escola municipal que tem Francês. 1125 

Elisa: É. 1126 

Ester: Estadual também. 1127 

Alice: Inclusive tina o nome de uma celebridade, uma personalidade francesa, né. 1128 

Maria: Ah sim, então a primeira língua obrigatória. 1129 

Alice: Seria o... É, o Francês. 1130 

Maria: Quer dizer obrigatória, né. É, a primeira língua seria o Francês e a segunda seria o 1131 

Espanhol? 1132 

Maya: É. 1133 

Alice: Escola Municipal França. (Inaudível).  1134 

Maria: Então essa escola não teria o Inglês? 1135 

Ester: Ou inglês. 1136 

Maria: Ou inglês. 1137 

Elisa: Eu me senti traída com isso aqui, gente. Quando eu vi lá escrito eu falei: “Não 1138 

acredito nisso”. 1139 

Maria: Eu pensei muito em vocês, assim, porque eu falei: “gente como é...”. 1140 

Elisa: Traída! Essa palavra. É. 1141 

Maria: Quem vai querer fazer o curso pra... 1142 

Elisa: Isso. 1143 
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Elisa: Os nossos amigos que estão se formando. 1144 

Maya: Começa (inaudível) na graduação, né. 1145 

Maria: Porque não é só a questão salarial, né, que é boa e tem uma série de benefícios, né, 1146 

porque o setor federal ele valoriza, né, os títulos da gente. Isso é indiscutível e é muito 1147 

bom. Agora é o seu... a sua realização pessoal, né, profissional e que reflete na pessoal 1148 

como professora. Eu com esse pouco de coisas que eu falei pra vocês, eu me sinto frustrada 1149 

como professora, né. Eu tô sempre assim... pensando nisso, em melhorar minha prática, 1150 

como é que eu vou atingir de forma mais eficiente ou mais eficaz ao meu aluno, 1151 

entendeu!? De modo que eu faça a parte técnica, mas também que tenha um pouco de 1152 

lúdico, né. Na... no dia a dia assim. Nosso contato é tão pouco, uma vez por semana. Se 1153 

tem um feriado a gente fica quinze dias sem ver meu aluno. 1154 

Maya: É.  1155 

Maria: Se falta aula você não tem como repor aula porque a carga horária deles é cheia. 1156 

Maya: É a gente passa por isso também. 1157 

Elisa: Sim! 1158 

Maria: Então assim... é muito pouco o conteúdo que a gente dá, sabe? Tem coisas difíceis. 1159 

Maya: Mesmo estando na grade, né, imagina o nosso que nem na grade tá. 1160 

Elisa: É, eu fiquei pensando muito no nosso papel, né. Porque eu, particularmente, dou 1161 

mais aula de Português do que Espanhol. A partir do momento que isso aqui tá escrito, eu 1162 

não sei como vai ficar na instituição o Espanhol, porque tá preferencialmente. E ainda é 1163 

uma traição maior com outras línguas como o Francês, porque já escreveu aqui, né, 1164 

“preferencialmente espanhol” e se tiver o contexto que tiver que ser o Francês.  1165 

Pesquisadora: É, verdade. 1166 

Ester: Muito difícil. 1167 

Maria: O Pedro Segundo tem as três né? Aí você escolhe? 1168 

Alice: Pedro Segundo tem as três. 1169 

Elisa: Você escolhe. 1170 

Maya: Você escolhe. 1171 

Ester: Quando você entra no Ensino Médio. 1172 

Elisa: Só não tem no Fundamental. Fundamental, Espanhol não tem. Tem? 1173 

Maria: Mas eles têm duas línguas não é? Eles estudam acho que duas línguas. 1174 

Elisa: Escolhem, né? 1175 

Ester: Depois opta, não. Estudam as três. 1176 
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Alice: Eu fiz contrato lá. É Inglês, Francês no fundamental. Inglês, Francês, Espanhol. No 1177 

Ensino Médio você escolhe... 1178 

Elisa: No fundamental são as três? Eu não sabia disso. 1179 

Ester: Uma delas.  1180 

Alice: Ou Inglês ou Espanhol, né?  1181 

Ester: Não uma das três. 1182 

Alice: Não uma das três, é. 1183 

Maria: Aí você faz o Ensino Médio todo aquela que você escolheu? 1184 

Ester: Isso. 1185 

Alice: É, é porque eu dava aula pro Fundamental. 1186 

Maria: Tem nos três anos. Tem Língua Estrangeira nos três anos. 1187 

Alice: Fundamental tinha livro até. 1188 

Elisa: O que a gente sabe, gente, a verdade é que a gente sabe quando tem uma legislação 1189 

que diz optativo, né? É a mesma coisa da sociologia e filosofia. A escola pode ter, a escola 1190 

vai ter, mas a gente sabe a realidade é que não vai ofertar. Que se tiver escola que não quer, 1191 

não vai, não tem dinheiro pra concurso, não vai fazer, aquele aluno. 1192 

Maya: Então oferta só pra constar, né? 1193 

Elisa: Só pra dizer que consta. 1194 

Maya: E fica com aquela estrutura bem precária. 1195 

Ester: Muitas vezes poucos professores, como era antigamente, depois com a 1196 

obrigatoriedade da lei que se expandiu. 1197 

Elisa: É verdade. 1198 

Ester: Agora a tendência vai ser a redução novamente. Pra quê? 1199 

Elisa: Vai todo mundo pra Português. 1200 

Ester: (Inaudível) um curso superior de Espanhol? 1201 

Elisa: Vai todo mundo pra Português. Vai todo mundo acabar indo pra Português. Você 1202 

falou quem tá se formando quem tá... 1203 

Maria: E sem falar que agora os editais, eles exigem que você dê aula das duas línguas, né? 1204 

Alice: Nossa! 1205 

Elisa: Uhum. Isso é um absurdo, gente. 1206 

Maya: E esse último edital me assustou quando eu li. 1207 

Ester: Por quê? 1208 

Maya: Por conta... não só por conta disso, que já é uma coisa que a gente discute, né, mas 1209 

pela subutilização do professor, né, que ele vai ter que circular em vários campus. 1210 
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Ester: Isso já vem no edital? 1211 

Alice: É mesmo? Tá no edital? Não sabia não. 1212 

Maya: Você faz concurso pra, sei lá... você faz concurso pro campus Rio de Janeiro, mas, 1213 

mas... se o campus de Duque de Caxias estiver precisando aí você, você tá lá. 1214 

Ester: Isso só não vai acontecer conosco por conta da não obrigatoriedade. 1215 

Elisa: E é a primeira vez que isso vem no edital, né, XXX?  1216 

Maya: Eu acho que sim. 1217 

Elisa: Depois você tira os nomes, tá? (Risos).  1218 

Pesquisadora: Não, tranquilo. 1219 

Maya: Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu olhei assim... 1220 

Elisa: Gente do céu! 1221 

(Inaudível). 1222 

Maya: Tá assim bem sutil, né? “De acordo com a necessidade o professor vai atuar em 1223 

outros”, alguma coisa que (inaudível) em outros campus tal. Então você imagina, o cara 1224 

que se programa pra trabalhar no campus X porque tem a família ali, tem o filho na creche 1225 

aí o cara chega do nada: ó você vai ter que ir lá pra Volta Redonda. 1226 

Ester: Sim, é pertinho. (Risos). 1227 

(inaudível). 1228 

Maya: O mesmo professor (inaudível). 1229 

Pesquisadora: Meninas, nós estamos chegando, né, ao final do nosso grupo, aí eu queria 1230 

saber se vocês têm mais alguma coisa pra comentar de experiência enquanto professores 1231 

do IFRJ. Se tem mais alguma coisa a dizer. Agora o que vocês quiserem falar, tiver 1232 

alguma... Vocês já comentaram, falaram algumas questões aí que vocês começaram a 1233 

pensar  a partir daqui... vocês teriam  alguma coisa que vocês relembraram? Alguma 1234 

experiência? Fiquem à vontade, gente. 1235 

Maya: Ah eu acho assim, uma coisa que a gente já falou muito entre a gente de espanhol, 1236 

mas a gente podia aproveitar as meninas de Inglês que estão aqui, é que a gente 1237 

desenvolvesse mais coisas juntas, né? 1238 

Elisa: Em conjunto, é. 1239 

Maya: Eu acho que a gente tem que fortalecer a Língua Estrangeira, né? 1240 

Alice: É. 1241 

Maya: Tentar, assim, não fazer essa separação, embora o documento institucional deixe 1242 

isso muito expresso, mas entre nós pelo menos, institucionalmente a gente tentar, né, 1243 

trabalhar em conjunto porque senão fica muito fragmentada, né. Então eu acho que, assim, 1244 
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a pesquisa da Giselle quando ela terminar, eu acho que vai ajudar muito a gente a ir por 1245 

esse caminho e tal. A minha também, espero que de alguma maneira ajude né e contando 1246 

com a nossa experiência, porque realmente, senão a gente fica... a gente vai... Tem dia que 1247 

eu tô em casa aí fico murcha assim. Eu fico igual a um bagaço. Você chupa, e você olha 1248 

assim, eu tô igual aquele bagaço. 1249 

Elisa: Isso! Por isso que eu falei que é diário. 1250 

Maya: Aí você vai preparar uma aula e fica assim. Mas... aí você chega lá e tem uma turma 1251 

de quinze alunos, aparecem três. Aí você fica assim: “Pô eu tirei esse monte de cópia, fiz 1252 

tudo isso”.  Aí o menino fala: “Não, professora, é que eu vou ter que sair mais cedo porque 1253 

eu tenho prova. Eu tenho prática”. Tá! Aí fica dois ali, né? E coisas assim... 1254 

Maria: É. É sempre assim. É aquela que vão faltar, é aqui... Entendeu? 1255 

Ester: Vão abandonar. 1256 

Maria: É, exatamente. 1257 

Maya: Dá muito desânimo. 1258 

Maria: Eu acho que assim, se serve de consolo pra gente, o dia eles vão chegar lá na frente 1259 

e vão dizer: ” Ah por que que eu não... Não prestei mais atenção? Por que que eu não dei 1260 

mais valor? Por quê que...”. Mas eu acho assim, que a gente, a gente podia fazer... Eu sou a 1261 

favor da gente fazer aquele encontro de professores de línguas semestralmente. 1262 

Maya: Semestralmente. Sim, realmente é pouco. Verdade, a gente pode propor. 1263 

Maria: Semestralmente. Eu acho que é muito pouco. Eu acho assim, aquele lá de Volta 1264 

Redonda eu acho que rendeu muito pouco, sabe? E tem a questão da distância. 1265 

Alice: É. 1266 

Maria: Se a gente pudesse dormir, sabe? Agora seria... Aliás o próximo deve ser em Paulo 1267 

de Frontim. 1268 

Alice: Paulo de Frontin 1269 

Maya: Só adiou. 1270 

Maria: É a mesma coisa, gente, é longe. Pra quem vai daqui é longe. Então chegar lá, pra 1271 

ainda fazer um café da manhã, porque sempre tem, né. 1272 

Alice: É. 1273 

Maria: É... E aí vai começar que horas? Aí termina... Sabe como? Eu não sei. A gente 1274 

podia fazer em dois dias. Aí faz com mais calma, sabe? Tem os trabalhos, pra apresentar os 1275 

trabalhos, as pesquisas que estão desenvolvendo e, sei lá... uma roda de conversa sobre um 1276 

determinado assunto, sei lá... Ou pelo menos fazer um, uma vez ou outra (inaudível) 1277 

fizesse. 1278 
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Maya: É. Essa ideia de semestral é legal. 1279 

Maria: Ou então... É, porque não adianta assim, claro, né... Sempre vai ser longe pra 1280 

alguém, porque pra quem mora lá né, XXX mora lá. É... 1281 

Alice: (Inaudível). Até de lá mesmo, de Volta Redonda, eu tava pensando como eu ia 1282 

chegar lá assim, sem o motorista do campus. Mas você tem que passar por Vassouras, de 1283 

repente a gente poderia dormir em Vassouras, fazer alguma coisa... 1284 

Maria: É, com uma certa organização. 1285 

Alice: Porque é lá pra dentro de Paulo de Frontim, né. Tem que ser... 1286 

Maria: É, eu fui lá uma vez... Inclusive porque lá é muito agradável, né.  1287 

Alice: É. 1288 

Maria: Muito agradável o local lá. Daria pra gente... sabe, até ter o espaço assim pra bate 1289 

papo com um pouco mais de folga. Eu acho. Eu acho que podia ser. Não sei se é muito 1290 

complicado. Agora a gente tá sem motorista ,né? 1291 

Alice: É. 1292 

Maria: É, pra gente poder compartilhar mais. E tem a questão do Centro de Línguas, né, 1293 

que a XXX não participa, mas nós aqui participamos, arduamente, há três anos. Uns três 1294 

anos já, né? 1295 

Elisa: A gente tá insistindo. A gente é brasileira e não desiste nunca. (Risos). 1296 

Alice: Não desiste nunca. 1297 

Maria: E eu acho que essa ideia do Centro de Línguas também devia proporcionar..., né... 1298 

Eu acho que, a ocasião da gente discutir coisas... 1299 

Maya: Com certeza. 1300 

Pesquisadora: Então, algum comentário mais? Alguma coisa? Não? Não?  Tá igual aluno 1301 

no final de aula né? (Risos). 1302 

Ester: Só queria agradecer. 1303 

Elisa: Só agradecer por esse momento, que eu achei muito legal a gente compartilhar. 1304 

Maria: É. 1305 

Alice: É. 1306 

Pesquisadora: Eu também quero agradecer também por vocês estarem aqui, né, como eu 1307 

falei no início, né, e reforçar que a minha ideia é levar o retorno dessa pesquisa pra, pra 1308 

nossa instituição, pro nosso ambiente de trabalho e aí vocês ainda vão, vão me ouvir 1309 

falando ainda em outros lugares. 1310 

Ester: Que bom. 1311 

Maria: É, que bom. 1312 
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Pesquisadora: Muito obrigada tá, gente? Um aplauso pra vocês. (Aplausos). Vou desligar 1313 

aqui o gravador. 1314 
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