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RESUMO 

Essa dissertação, inserida no âmbito dos estudos de políticas linguísticas educativas, 
tem por objetivo analisar os documentos norteadores do ensino de línguas 
estrangeiras (LE), em particular o ensino de francês, no Colégio Pedro II (CPII), 
considerando o papel desta instituição secular na educação nacional. Fundado em 
1837, o CPII, cuja formação originalmente humanística privilegiava as disciplinas de 
LE clássicas e modernas, serviria de referência para o ensino secundário brasileiro 
por mais de cem anos. A pesquisa documental desenvolvida nessa dissertação é 
orientada pelos seguintes objetivos: (i) traçar um panorama histórico do ensino de LE 
no CPII; (ii) identificar as resoluções de nível nacional e institucional que nortearam o 
ensino de LE no CPII entre os anos de 2012 e 2017, verificando a articulação 
estabelecida entre elas; (iii) analisar de que forma essas resoluções contribuíram para 
a manutenção ou para a mudança de status da disciplina Francês na instituição. Os 
principais conceitos teóricos adotados nesse estudo são: Políticas Linguísticas 
(COOPER, 1997; CALVET, 2007; BEACCO, 2016; SOUZA, 2018), Políticas 
Linguísticas Educativas (BEACCO; BYRAM, 2007; SOUZA, 2018), Glotopolítica 
(GUESPIN; MARCELLESI, 1986) e Avaliação de Políticas Linguísticas (BLANCHET, 
2009). A análise de documentos de âmbito institucional permite-nos identificar uma 
política de promoção de línguas própria ao CPII, caracterizada pela diversidade de 
idiomas oferecidos na grade curricular da instituição, a despeito da aparente 
desvalorização das LE nos documentos oficiais da educação nacional publicados nas 
últimas décadas. Percebemos a presença do Francês como disciplina obrigatória no 
currículo do CPII até o ano de 2016. A publicação da Portaria interna nº 222, em 2017, 
implicaria a mudança do status da disciplina, que passaria a ser optativa no currículo 
da instituição. Constatamos a atuação do CPII como importante agente na 
democratização do ensino de LE na rede pública de educação, promovendo o ensino 
de espanhol, francês e inglês em todos os campi de ensino fundamental e ensino 
médio da instituição, instalados em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Colégio Pedro II; políticas linguísticas; glotopolítica; francês; línguas 
estrangeiras. 

  



7 
 

ABSTRACT 

This dissertation falls within the scope of educational language policy studies. It aims 
to analyze the documents guiding additional language teaching (mainly concerning to 
French) in Pedro II School (CPII), considering this secular institution role in Brazilian 
national education. Founded in 1837, CPII would be a reference in Brazilian middle 
and high school for over a hundred years. Originally, the institution implemented an 
educational policy that emphasized the humanities, which privileged classical and 
modern additional language disciplines. The documentary research developed in this 
dissertation is guided by the following objectives: (1) describing a historical panorama 
of CPII’s additional language teaching; (2) identifying the national and institutional 
resolutions that guided CPII’s additional language teaching during the years 2012 to 
2017, verifying their relationship; (3) analyzing how these resolutions contributed to 
maintaining or changing the French discipline status in CPII. The main theorical 
concepts adopted in this study are: Language Policies (COOPER, 1997; CALVET, 
2007; BEACCO, 2016; SOUZA, 2018); Educational Language Policies (BEACCO; 
BYRAM, 2007; SOUZA, 2018); Glotopolitica (GUESPIN; MARCELLESI, 1986) and 
Language Policy Evaluation (BLANCHET, 2009). The analysis of institutional 
documents allows us to identify CPII’s own language promotion policy, which is 
characterized by the diversity of languages offered in the school’s curriculum, 
notwithstanding an apparent devaluation of additional languages in official national 
education documents published in the last decades. We perceive the presence of 
French as a mandatory subject in CPII’s curriculum until 2016. The enactment of the 
institutional Ordinance n. 222, in 2017, would bring about the change in the discipline 
status: it would be turned into an optional subject in CPII’s curriculum. We observe the 
performance of CPII as an important agent to the democratization of additional 
language teaching in the Brazilian public education, promoting the Spanish, French 
and English teaching in all the school’s middle and high education units, localized in 
different regions of Rio de Janeiro state. 

Keywords: Pedro II School; language policy; glotopolitica; French; additional language. 
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RÉSUMÉ 

Ce mémoire, inséré dans le domaine des études de politiques linguistiques éducatives, 
a pour but d’analyser les documents qui régissent l’enseignement de langues 
étrangères (LE), particulièrement le français, au Collège Pedro II (CPII), compte tenu 
du rôle de cet établissement séculaire d’enseignement dans l’éducation nationale 
brésilienne. Créé en 1837, le CPII servirait de référence pour l’enseignement 
secondaire au Brésil pendant plus d’un siècle. À son origine, le collège offrait une 
formation humaniste accordant une place importante aux disciplines de LE classiques 
et vivantes. La recherche documentaire menée dans ce mémoire est orientée par les 
objectifs suivants : (1) dessiner le panorama historique de l’enseignement de LE au 
CPII ; (2) identifier les résolutions aux niveaux national et institutionnel qui ont dirigé 
l’enseignement de LE au CPII entre les années 2012 et 2017, et vérifier l’articulation 
établie entre elles ; (3) analyser la façon dont ces résolutions ont contribué au maintien 
ou au changement du statut du français au CPII. Les principaux concepts théoriques 
adoptés dans cette étude sont : Politiques Linguistiques (COOPER, 1997 ; CALVET, 
2007 ; BEACCO, 2016 ; SOUZA, 2018) ; Politiques Linguistiques Éducatives 
(BEACCO ; BYRAM, 2007 ; SOUZA, 2018) ; Glottopolitique (GUESPIN ; 
MARCELLESI, 1986) ; Évaluation de Politiques Linguistiques (BLANCHET, 2009). 
L’analyse des documents du domaine institutionnel nous permet d’identifier une 
politique particulière de promotion de langues au CPII, caractérisée par la diversité de 
langues offerte dans les programmes d’études du collège, malgré l’apparente 
dévalorisation des LE dans les documents officiels de l’éducation nationale brésilienne 
publiés les dernières décennies. Nous remarquons la présence du Français comme 
discipline obligatoire dans les programmes d’études du CPII jusqu’en 2016. La 
publication de l’Arrêté n. 222, en 2017, entraînerait le changement de statut de la 
discipline, rendue optionnelle dans les programmes d’études de l’institution. Nous 
constatons l’entreprise du CPII comme important agent dans la démocratisation de 
l’enseignement de LE dans le réseau public d’éducation au Brésil, promouvant 
l’enseignement de l’espagnol, du français et de l’anglais dans tous les campi 
d’enseignement secondaire de l’institution, installés dans différentes régions de l’état 
de Rio de Janeiro. 

Mots-clés : Collège Pedro II ; politiques linguistiques ; glottopolitique ; français ; 
langues étrangères. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a primeira metade do século XIX, é possível observar a forte influência 

da cultura francesa na sociedade brasileira e o papel relevante que o francês ocuparia 

no sistema de ensino do Brasil. A França, berço dos ideais iluministas que ressoavam 

em todo o mundo já no século anterior, gozava do prestígio de nação europeia culta 

e desenvolvida, e era vista como um modelo de progresso a ser seguido pelos países 

em desenvolvimento, recentemente independentes, da América Latina. O francês 

escrito havia substituído o latim na comunicação entre intelectuais na Europa e nas 

Américas, e adquiria o status de língua universal. Através deste idioma chegavam ao 

Brasil traduções de grandes autores da literatura mundial, inclusive dos clássicos 

gregos e romanos.  

A língua e a cultura francesas eram parte indispensável da formação de um 

cidadão brasileiro culto do século XIX, momento em que se pensava um projeto 

identitário de Nação, após a independência de Portugal. Segundo Pietraroia e 

Dellatorre (2012), a influência francesa alcançava não só a classe dominante, mas 

também outras camadas sociais, dada a inspiração que anarquistas e socialistas 

nutriam por autores como Émile Zola e Honoré de Balzac. Nas palavras das autoras: 

[...] Idioma de acesso a grandes obras literárias, meio de alcance e de 
apropriação de uma cultura que imperava em grande parte do mundo 
ocidental, a língua francesa teve um papel fundamental na constituição das 
humanidades em terras brasileiras. (PIETRAROIA; DELLATORRE, 2012, p. 
98). 

Criado em 1837, o Colégio Pedro II (doravante CPII) foi a primeira instituição 

oficial de ensino secundário do Brasil. Os estatutos do colégio serviriam de referência 

para as instituições de educação elementar já existentes e a serem criadas no 

Município da Corte (atual município do Rio de Janeiro) e nas províncias. Os programas 

iniciais de ensino do CPII ofereciam uma formação prioritariamente humanística, na 

qual o ensino de línguas tinha importante papel. O Francês1 está presente no currículo 

da instituição desde a sua fundação. 

                                                             
1 Nesse trabalho, distinguiremos os usos de francês, ao nos referirmos ao idioma, e Francês, ao 
tratarmos da disciplina escolar. 
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A presente pesquisa se propõe a investigar as ações glotopolíticas 

relacionadas ao ensino de francês como língua estrangeira2 (doravante LE) no CPII, 

considerando o papel da instituição na difusão da língua francesa e da cultura 

francófona. Para esse estudo, delimitamos a nossa análise ao período entre 2012 e 

2017, por ter sido um período profícuo no que diz respeito a projetos político-

pedagógicos para a promoção do idioma na instituição e à publicação de documentos 

de regulamentação do ensino de LE nos níveis institucional e nacional. Buscamos 

analisar de que forma essas ações favoreceram a manutenção ou a mudança do 

status do francês na instituição. O trabalho se desenvolve na linha 3 (História, política 

e contato linguístico) do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense. 

1.1. Delimitação do tema 

Essa pesquisa se insere no âmbito dos estudos de políticas linguísticas 

educativas, mais especificamente as políticas linguísticas para o ensino de francês no 

CPII. 

Para desenvolver essa pesquisa, analisaremos os documentos oficiais que 

nortearam o ensino de LE no CPII entre os anos letivos de 2012 e 2017 e projetos 

para a promoção do francês desenvolvidos na instituição. São eles: a Lei nº 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, doravante LDB), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a Lei nº 11.161/05, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM), o edital de criação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o Programa Nacional do Livro e 

do Material Didático (PNLD), a Medida Provisória (MP) nº 746/16, a Lei nº 13.415/17, 

as Portarias internas nº 2.911/16 e nº 222/17, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do 

CPII e os projetos Mediatecas de Francês, DELF Scolaire, Francês para servidores, 

projetos de intercâmbio cultural, jornadas de estudos, Iniciação Científica Júnior e 

distribuição de material didático.  

                                                             
2Segundo Lagares (2018), o termo LÍNGUA ADICIONAL, adotado em trabalhos mais recentes em 
Linguística Aplicada, daria conta da funcionalidade do idioma, definindo-o como “meio adicional” de 
expressão no repertório linguístico do indivíduo, ao passo que LÍNGUA ESTRANGEIRA seria o idioma 
distinto ao da socialização primeira do indivíduo, numa perspectiva que associa os idiomas às fronteiras 
políticas. Todavia optamos por adotar este último por se tratar da nomenclatura utilizada nos 
documentos analisados. 
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1.2. Justificativa 

A motivação para essa pesquisa surgiu, em parte, de nosso percurso no CPII: 

como aluna entre 1994 e 1999, e como professora do Departamento de Francês desde 

2014. Tendo estudado anteriormente na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, 

temos consciência do privilégio de ter cursado duas LE no ensino fundamental (EF) 

em uma instituição federal. Enquanto professora de uma LE cujas representações de 

uso e de aprendizagem são associadas às classes mais favorecidas, percebemos a 

importância do CPII na promoção do ensino do idioma na rede pública a estudantes 

de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro3. Bastante valorizado no mercado de 

trabalho na atualidade, requisitado em programas de mobilidade acadêmica e em 

exames de acesso à pós-graduação, o francês tem presença inexpressiva na grade 

curricular das esferas municipal, estadual e federal de educação, ao passo que no 

CPII, até 2016, mais de 5 mil alunos estudavam o idioma anualmente. 

A despeito da importância do conhecimento de LE na formação integral dos 

estudantes, percebemos uma redução do espaço da disciplina no currículo da rede 

pública de ensino nos últimos tempos. Da mesma forma, notamos um desprestígio da 

diversidade de LE oferecidas na educação básica, uma vez que alguns documentos 

oficiais, como os editais do ENEM e do PNLD, contemplam somente o inglês e o 

espanhol. Esse descrédito é manifesto na MP nº 746/16 (convertida posteriormente 

na Lei nº 13.415/17), que altera a LDB de 1996. A nova redação da LDB não traz mais 

o termo “língua estrangeira” na seção referente ao currículo, mas sim “língua inglesa”, 

a qual se tornou disciplina obrigatória no ensino médio (EM). 

Essa pesquisa se justifica pela relevância das ações para a promoção de LE 

implementadas no CPII, em um contexto de aparente desvalorização da pluralidade 

linguística nas políticas educacionais nacionais vigentes nos últimos anos, confirmada 

pela publicação dos documentos mais recentes. A escassez de estudos no campo 

das políticas para o ensino de línguas no CPII, em particular para o ensino de francês, 

também justifica o trabalho. 

                                                             
3 No estado do Rio de Janeiro, além do CPII, destacamos o Colégio de Aplicação da UERJ e o Colégio 
de Aplicação da UFRJ, no município do Rio de Janeiro, e o Liceu Nilo Peçanha e o Centro Integrado 
de Educação Pública 449 Governador Leonel de Moura Brizola, em Niterói, que também oferecem o 
ensino de francês na rede pública. 
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1.3. Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é investigar as ações glotopolíticas relacionadas 

à promoção do francês no CPII entre os anos de 2012 e 2017. 

Os seguintes objetivos específicos nortearão a pesquisa: 

 traçar um panorama histórico do ensino de LE no CPII; 

 identificar as resoluções de nível institucional e aquelas de nível nacional que 

nortearam o ensino de línguas no EF e no EM do CPII entre os anos letivos de 

2012 e 2017, bem como verificar a articulação entre elas. 

 analisar de que forma essas ações contribuíram para a mudança ou para a 

manutenção do status do francês na instituição. 

Esse estudo é composto por seis capítulos, além desta Introdução. 

No capítulo 2, indicaremos a abordagem metodológica adotada nessa 

investigação. No capítulo 3 apresentaremos os principais conceitos teóricos que 

embasam nossa análise: políticas linguísticas (doravante PL), políticas linguísticas 

educativas, glotopolítica e avaliação de políticas linguísticas. 

O capítulo 4 é composto de duas seções. Em um primeiro momento, 

apresentaremos o CPII e o seu valor de instituição-modelo no Brasil durante mais de 

cem anos. A partir de uma breve exposição da educação oferecida no país até 1837, 

será possível compreender as razões que levaram à criação do colégio. Em um 

segundo momento, analisaremos os Estatutos da instituição, a fim de identificar as 

transformações por que passou o ensino secundário brasileiro, no Império e no início 

da República, uma vez que esses documentos serviram de referência para a 

educação nacional até a primeira reforma educacional de âmbito nacional (Reforma 

Francisco de Campos, em 1931). As mudanças ocorridas na estrutura administrativa 

e física do CPII ao longo do século XX e dos primeiros anos do século XXI permitirão 

conhecer a instituição e o seu funcionamento nos dias atuais.  

No capítulo 5 abordaremos o ensino de LE no CPII desde a sua criação até os 

dias atuais, com o objetivo de identificar o lugar destas disciplinas no currículo da 

instituição. Analisaremos os documentos que orientaram os programas de ensino do 

CPII em diferentes momentos históricos. 

Procederemos, no capítulo 6, à investigação das ações glotopolíticas 

relacionadas à promoção de línguas no CPII no período escolhido para a pesquisa. 

Para tal, examinaremos, primeiramente, os documentos nacionais norteadores do EF 
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e do EM vigentes. Em seguida, pesquisaremos os documentos institucionais do CPII 

e verificaremos a sua articulação com as resoluções nacionais. Relacionaremos 

algumas ações de promoção do francês realizadas pelo CPII no período, a fim de 

demonstrar o lugar do idioma na política de promoção de línguas da instituição. 

O capítulo 7 retoma os objetivos desenhados para o desenvolvimento da 

pesquisa e tece as considerações finais a respeito do estudo. 
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2. METODOLOGIA  

Para identificar e analisar as ações glotopolíticas relacionadas ao ensino de 

francês no CPII, desenvolvemos uma pesquisa de cunho qualitativo, a qual utiliza 

dados não mensuráveis e se vale de diferentes abordagens para chegar a uma análise 

subjetiva de aspectos que não podem ser quantificados. Contrapõe-se à pesquisa de 

cunho quantitativo, que utiliza a linguagem matemática para a análise de dados 

brutos, centrada na objetividade (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Na pesquisa 

qualitativa, a investigação se dá de maneira holística, e vários fatores são 

considerados na análise, como por exemplo o contexto dos fenômenos estudados e 

o uso de abordagem adequada à especificidade do objeto de estudo. 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador não se preocupa em comprovar 

hipóteses previamente estabelecidas, uma vez que o enfoque maior é dado ao 

processo, à interpretação dos fenômenos investigados. Os dados coletados são 

descritivos, levando em consideração os diversos atores sociais envolvidos. 

Segundo Pires (2008), o modo pelo qual a pesquisa é construída definirá a 

abordagem dominante no processo, de acordo com os interesses do pesquisador. 

Assim, ainda que a pesquisa qualitativa não tenha como prioridade obter resultados 

mensuráveis, privilegiando o processo de análise ao produto, ela pode se valer da 

combinação de diferentes técnicas de coleta de dados. Desta forma, dados 

estatísticos podem fazer parte da gama de instrumentos utilizados para se chegar a 

uma análise final. 

São tipos de pesquisa qualitativa a pesquisa documental, a pesquisa 

etnográfica e o estudo de caso. 

A pesquisa documental é realizada a partir da análise de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos, e que 

caracterizem fontes primárias, ou seja, que não tenham passado por nenhum tipo de 

tratamento analítico (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). São exemplos de 

fontes primárias os documentos de arquivos públicos, os relatos de viagens e os 

documentos jurídicos. A pesquisa documental distingue-se da pesquisa bibliográfica 

pois esta se vale de fontes secundárias: materiais já elaborados, de reconhecido valor 

científico, como livros, artigos científicos e periódicos. 

No século XIX, quando a história se fortalece como ciência, a noção de 

documento refere-se quase exclusivamente ao texto escrito, especialmente aos 
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arquivos oficiais, que eram a principal fonte de registro para os historiadores. O termo 

documento, que tinha valor de evidência jurídica desde o seu uso no Império Romano, 

adquire no século XIX a relevância de prova com status científico.  

Os estudos em história social realizados no século XX adotariam uma visão 

globalizante, e passariam a considerar como documento “tudo o que é vestígio do 

passado, tudo o que serve de testemunho” (CELLARD, 2008, p. 298). A expansão do 

entendimento acerca da palavra permitiu contemplar materiais de naturezas diversas, 

como documentos de natureza iconográfica, cinematográfica, objetos do cotidiano e 

qualquer tipo de testemunho registrado. 

Cellard (2008) aponta cinco elementos a serem considerados pelo pesquisador 

ao proceder a uma pesquisa documental: 

1. O contexto: o pesquisador deve conhecer a conjuntura socioeconômica e 

política na qual o documento foi produzido. Essa informação pode ajudar na 

compreensão de argumentos e de agentes a que o texto faz alusão, e evitar a 

interpretação do conteúdo a partir de valores contemporâneos. 

2. O autor (ou os autores): conhecer a identidade do autor permite avaliar a 

credibilidade do material pesquisado e identificar quem se manifesta, quais 

interesses se expressam no texto. 

3. A autenticidade: a qualidade da informação transmitida pode ser averiguada 

a partir da procedência do documento pesquisado, e da análise da relação 

entre o autor e o conteúdo do documento. 

4. A natureza: o pesquisador deve conhecer a natureza do documento para 

identificar as particularidades de estrutura de cada texto, de acordo com o 

contexto em que foi produzido.  

5. Os conceitos-chave e a lógica interna: conhecer os conceitos empregados 

no texto permite ao pesquisador identificar o sentido das palavras utilizadas de 

acordo com a lógica interna de cada tipo de texto, de cada contexto (por 

exemplo: jargões e regionalismos). 

Podemos, assim, observar que a pesquisa documental permite ampliar o 

entendimento de fenômenos sociais a partir de sua contextualização histórica e 

sociopolítica. 

Realizamos, então, uma pesquisa documental de base qualitativa para atingir 

os objetivos propostos. Selecionamos dois tipos de documentos para a nossa 
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investigação: resoluções referentes ao ensino de LE de âmbito nacional e resoluções 

de âmbito institucional do CPII. 

Para o levantamento de dados referentes ao CPII, desde sua fundação até os 

anos de 1960, analisamos documentos disponíveis em meio eletrônico e no Núcleo 

de Documentação e Memória do CPII (NUDOM) que continham os Estatutos e 

Regimentos da instituição. A saber: decretos e leis do Império e da República, até 

meados do século XX. Esses dados, somados àqueles encontrados nos Programas 

Gerais de Ensino (PGE) dos anos 1980 e 1990, consultados no NUDOM, permitiram-

nos contar a história da instituição e traçar um panorama histórico do ensino de LE 

oferecido. 

Nossa pesquisa revelou que nos anos de 1970 não foram expedidos 

documentos referentes às disciplinas do currículo do CPII. Acreditamos que essa 

lacuna seja o reflexo de um período conturbado para a instituição, devido a fatores 

relacionados à gestão da educação pública durante o Regime Militar: a reforma 

universitária promovida pela Lei nº 5.540/68 e a publicação da LDB nº 5.692/71. 

Para os anos letivos entre 2012 e 2017, analisamos os documentos que 

nortearam o ensino de LE no CPII também disponíveis em meio eletrônico, a saber, 

as seguintes resoluções nacionais: LDB nº 9.394/96, PCN, edital do PNLD, edital do 

ENEM, Lei nº 11.161/05, OCEM, DCN, MP nº 746/16 e Lei nº 13.415/174. Em seguida, 

examinamos as resoluções institucionais: o PPP e as Portarias nº 2.911/16 e nº 

222/17, verificando as possíveis articulações que elas estabelecem com as resoluções 

de âmbito nacional. Tal apuração tornou possível identificar o status do francês no 

CPII ao início e ao fim do recorte temporal pesquisado. Por fim, elencamos algumas 

atividades realizadas no contexto da promoção do idioma no colégio, a fim de ilustrar 

o trabalho desenvolvido pelas diferentes esferas da instituição no período investigado. 

São elas: os projetos Mediatecas de Francês, DELF Scolaire, Francês para 

servidores, projetos de intercâmbio cultural, jornadas de estudos, Iniciação Científica 

Júnior e distribuição de material didático.  

 

                                                             
4 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2017, não faz parte 
de nosso corpus, visto que passou a vigorar somente no ano letivo de 2018. 
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO  

Essa pesquisa fundamenta-se no conceito de políticas linguísticas educativas. 

3.1. Políticas linguísticas 

As relações entre língua e sociedade, objeto de estudo da Sociolinguística, são 

reconhecidas desde a origem dos estudos da linguagem, antes mesmo de a disciplina 

existir oficialmente. Em seu estudo comparativo das línguas indo-europeias de 1903, 

Meillet já afirmava que “a língua só existe em razão da sociedade, tanto que as 

sociedades humanas não saberiam existir sem a língua”5 (BEACCO, 2016, p.11). 

A existência de ações para a gestão de línguas no espaço social é um fato que 

remonta a tempos antigos. O conceito moderno de gestão das línguas, no entanto, se 

formou após a Segunda Guerra Mundial, em um novo panorama econômico e político 

no mundo. A descolonização de territórios de domínio europeu na Ásia e na África 

trouxe à luz uma situação vista como um problema a ser resolvido: o multilinguismo. 

A coexistência étnica, cultural e linguística dos diferentes povos que habitavam 

aqueles territórios se opunha a um modelo considerado ideal, surgido na França e 

imposto no resto da Europa desde o século XIX: “uma língua, um povo, uma nação”. 

Fazia-se, pois, necessária, a eleição de uma variedade a ser adotada como língua 

nacional em cada novo Estado-nação. 

A implementação, por parte do Estado, de resoluções relacionadas à gestão de 

línguas foi classificada por diversos autores como planejamento linguístico. O termo 

foi usado pela primeira vez por Einar Haugen, em 1959, em um trabalho em que 

apresentava a intervenção normativa do Estado na Noruega para estabelecer o uso 

da língua nacional naquele país. Antes disso, a terminologia engenharia linguística 

havia sido usada por Miller, em 1950. Em 1964, o tema foi retomado por Haugen em 

um encontro organizado por William Bright na Universidade da Califórnia. Naquela 

ocasião, na presença de grandes autores desse campo de estudos (além de Bright e 

Haugen, Labov, Hymes e Ferguson, entre outros), seriam estabelecidos os conceitos 

de planejamento linguístico e da disciplina Sociolinguística. Em um primeiro momento, 

os pesquisadores usaram o termo para se referir às ações que visavam solucionar os 

supostos problemas linguísticos dos países emergentes da Ásia e da África. Tais 

                                                             
5 “La langue n’existe qu’en vertu de la société, de même que les sociétés ne sauraient pas exister sans 
la langue.” (Tradução nossa) 
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ações eram consideradas necessárias às novas nações descolonizadas, sob pretexto 

de que a heterogeneidade étnica e linguística dos povos que ali viviam fosse um 

impedimento para o seu progresso e autogestão.  

No mesmo campo conceitual de planejamento linguístico, surgiram outras 

denominações, como aménagement linguistique e normalização linguística. Ainda que 

com o mesmo valor, cada uma dessas expressões foi usada para se referir a contextos 

específicos: o primeiro para tratar da situação diglóssica no Québec, e o segundo para 

tratar da situação do catalão e do espanhol na Catalunha. Por outro lado, Robillard 

(1997, apud BLANCHET, 2009) propõe uma outra definição para aménagement 

linguistique: “Uma forma consciente, cientificizada e profissionalizada de intervenções 

que visam à modificação das línguas no que diz respeito a seu status e seu corpus”6. 

Cooper (1997) retoma a tipologia usada por Heinz Kloss em 1969 para 

identificar dois tipos de planejamento sobre as línguas: o planejamento de corpus e o 

planejamento de status. O primeiro tipo se refere a intervenções na forma da língua. 

Como exemplos de intervenções no corpus das línguas temos a padronização através 

da elaboração de gramáticas e dicionários, a sistematização do léxico e o 

estabelecimento de uma forma escrita para um determinado idioma. Já o 

planejamento de status se refere a mudanças na função das línguas, e às implicações 

políticas decorrentes da escolha de uma língua para exercer determinada função, em 

detrimento de outra. Ocorrem intervenções no status de línguas, por exemplo, quando 

o Estado decide qual variedade linguística será usada como língua de ensino ou como 

língua oficial. Segundo Beacco (2016), o planejamento de corpus tem sua ação no 

domínio linguístico, enquanto o planejamento de status atua no domínio social.  

Severo (2013) cita Ferguson ao afirmar que, se por um lado, o planejamento 

de corpus se dá através da reforma e da padronização do sistema ortográfico, da 

produção de cartilhas e de livros didáticos, e até mesmo da criação, pelo Estado, de 

órgãos especializados em questões linguísticas, por outro lado o planejamento de 

status não receberia dos linguistas a mesma atenção, e seria menos sistematizado.  

Segundo a autora, “a natureza das regras que definem o status e o prestígio 

das línguas não é neutra/científica, mas política, uma vez que os processos de 

                                                             
6 “Une forme conscientisée, scientifisée et professionalisée d’interventions visant à la modification des 
langues en ce qui concerne leur statut et leur corpus.” (Tradução nossa). 
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designação e de circulação das línguas instauram e conservam hierarquias” 

(SEVERO, 2013, p. 457).  

Ora, as ações sobre o corpus de uma língua têm, também, motivações 

políticas, as quais terão consequências também no status dessa língua (BEACCO, 

2016). Quando um Estado cria instituições responsáveis por criar palavras novas para 

designar novos objetos, ele expressa um posicionamento de luta contra 

estrangeirismos e de defesa de uma “pureza linguística”. Beacco (2016) ilustra a 

afirmação através dos exemplos do vocabulário esportivo usado na Itália, todo em 

italiano, resultado de uma política antiestrangeirismos de Mussolini, e da lei Toubon, 

da França, que impôs a tradução de termos estrangeiros na publicidade escrita como 

forma de evitar o recurso excessivo ao inglês. 

Ao proceder a uma análise do conceito do termo “planejamento linguístico” 

segundo diversos autores, Cooper (1997) encontrou divergências, por exemplo, em 

relação aos agentes que intervêm nas ações do planejamento e em relação ao objeto 

das ações. Baseando-se em estudos sobre políticas públicas, o autor estabeleceu, 

então, os seguintes questionamentos sobre o planejamento linguístico: “Quem planeja 

o quê, para quem e como”. A partir de tais perguntas é possível identificar pelo menos 

quatro esferas envolvidas na implementação de políticas linguísticas: Quem planeja e 

para quem – os atores sociais envolvidos no planejamento, ou seja, as instâncias 

responsáveis por desenvolver as políticas linguísticas (geralmente ligadas a esferas 

governamentais) e o público-alvo da intervenção (as comunidades linguísticas 

afetadas pela ação); o quê – o objeto de intervenção que inclui o planejamento de 

corpus (mais sistematizado) e o planejamento de status (menos sistematizado); e 

como – a metodologia usada para a aplicação da política linguística, que varia 

segundo o nível da intervenção, o enfoque do planejamento e sua finalidade. 

Calvet (2007) chamou de políticas linguísticas as resoluções referentes às 

relações entre as línguas e a sociedade. Tais decisões podem ocorrer em nível macro, 

como as grandes decisões tomadas pelo Estado, mas também em nível micro, como 

as medidas referentes ao uso de línguas tomadas por grupos familiares, grupos de 

surdos, ou de ciganos, por exemplo. O autor atribui aos pesquisadores norte-

americanos uma visão que privilegiava os aspectos técnicos das intervenções do 

Estado sobre a situação linguística dos países emergentes, como a padronização das 

línguas, negligenciando o aspecto social dessas ações. Caberia aos pesquisadores 
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europeus considerar a existência de conflitos linguísticos e de relações de poder nas 

decisões sobre as línguas a serem usadas naqueles países. A manifestação de 

conflitos linguísticos em outras regiões do mundo, como no Québec e em algumas 

regiões da Europa, implicou a ampliação do campo dos estudos da política e do 

planejamento linguístico.  

O conceito de PL foi descrito por vários autores, por vezes ganhando acepções 

associadas aos diferentes contextos aos quais foram relacionados. Assim, segundo 

Beacco e Byram (2007), as PL seriam “ações de caráter voluntário, oficial ou militante, 

destinadas a intervir sobre as línguas, no âmbito de sua forma, sua função social ou 

seu lugar no ensino”7. Essas ações podem ser empreendidas por diversos 

componentes da sociedade, os atores sociais, sejam eles cidadãos comuns ou 

associações, como por exemplo partidos políticos e sindicatos. Devem ser 

considerados, no campo das PL, entre outros fatores: a conjuntura societária, os 

princípios que motivam as ações, os atores sociais envolvidos e os níveis de 

intervenção dessas ações. 

Souza (2018), por sua vez, ao ponderar sobre as especificidades territoriais 

encontradas no Brasil, bem como sobre as diferentes PL encontradas no país, 

considera que uma PL pode adquirir três diferentes configurações. São elas: as 

Políticas Linguísticas Públicas de Regulação (PLPR), as Políticas Linguísticas 

Públicas Educacionais ou Educativas (PLPE) e as Políticas Linguísticas Públicas de 

Cooficialização ou de Nomeação (PLPC). A autora adiciona o termo pública a todas 

elas para enfatizar a interseção teórica entre as duas áreas (política linguística e 

política pública). Por política linguística pública (PLP), Souza (2018) compreende as 

ações geridas pelo Estado e elaboradas com a participação de diversos atores sociais.  

Calvet (2007) distingue dois tipos de gestão de situações linguísticas de acordo 

com os atores sociais envolvidos: a gestão in vivo e a gestão in vitro. A primeira seria 

aquela realizada pelos cidadãos comuns através de suas práticas sociais, do modo 

como resolvem problemas de comunicação encontrados em seu cotidiano. Essas 

práticas, espontâneas e por vezes inconscientes, podem ser exercidas em meios 

plurilíngues ou não, e têm como consequências mudanças na forma ou na função de 

línguas em uma determinada comunidade linguística. Um exemplo de gestão in vivo 

                                                             
7 “ [...] des actions volontaires, officielles ou militantes, destinées à intervenir sur les langues [...] dans 
leur forme [...], dans leurs fonctions sociales [...] ou dans leur place dans l’enseignement. ” (Tradução 
nossa) 
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é a criação de novas palavras, por parte dos usuários de uma língua, a partir do 

surgimento de novos esportes, novos meios de comunicação, novos aparelhos 

eletrônicos. Já a gestão in vitro é aquela realizada pelo Estado. A partir da análise de 

situações linguísticas, de hipóteses e propostas feitas por linguistas, os órgãos 

responsáveis colocam em vigor medidas para a solução de problemas, através de leis 

ou decretos, por exemplo. Os dois tipos de gestão podem se mostrar conflituosos se 

as decisões tomadas pelo Estado não estiverem em consonância com o que é 

praticado ou desejado pela população. Assim:  

Será, por exemplo, difícil impor a um povo uma língua nacional que ele não 

queira ou que não acredite ser uma língua, mas um dialeto. Seria igualmente 

pouco coerente tentar impor para essa função uma língua minoritária, se já 

existir uma língua veicular amplamente utilizada. (CALVET, 2007, p. 70-71). 

As possíveis divergências entre as resoluções in vitro e o que é praticado in 

vivo se explicam pelo fato de as decisões relativas à gestão das línguas serem 

tomadas segundo o posicionamento ideológico dos decisores, o qual não refletirá, 

necessariamente, o posicionamento dos cidadãos envolvidos. Além disso, 

frequentemente essas decisões não têm nenhum caráter técnico: a opinião de 

especialistas, baseada em seus estudos, nem sempre é considerada no momento da 

elaboração de PL. Nas palavras de Beacco (2016, p. 19): “As decisões são tomadas 

em função de princípios, de valores, de ideologias e de representações sociais (dos 

atores responsáveis) mais do que sobre bases sociolinguísticas estabelecidas”8. Em 

relação ao Brasil, Souza (2018) salienta que a imposição de políticas in vitro 

demonstra, além da falta de consideração em relação à diversidade linguística do 

país, o pouco caso em relação à autonomia dos estados e municípios. 

Segundo Calvet (2007), os termos política linguística e planejamento linguístico 

são usados, geralmente, em alusão às intervenções in vitro, considerando que 

somente a instância de maior poder numa sociedade, o Estado, teria os meios de 

implementar de maneira oficial as grandes decisões no que diz respeito à gestão de 

línguas. Em uma perspectiva abrangente dos fatos linguísticos, o termo glotopolítica, 

preconizado por Guespin e Marcellesi em 1986, daria conta, sem fazer distinção dos 

                                                             
8 “Les décisions se prennent en fonction de principes, de valeurs, d’idéologies et de représentations 
sociales plus que sur des bases sociolinguistiques établies. ” (Tradução nossa) 
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atores sociais envolvidos, de tudo o que diz respeito “à gestão de práticas 

linguageiras”. 

Os autores propõem o termo glotopolítica para designar as diversas ações 

políticas relacionadas à linguagem exercidas em uma sociedade. Segundo os autores, 

o termo contempla os diferentes campos em que tais ações acontecem, levando em 

consideração a função dos diversos atores sociais envolvidos na gestão de línguas. 

São considerados fatos glotopolíticos todas as decisões, sejam elas tomadas em 

menores instâncias (até mesmo por indivíduos, famílias), ou em instâncias de maior 

relevância social. 

A glotopolítica cobre, assim, os aspectos micro e macrossociolinguísticos, no 

sentido em que ela vai das interações cotidianas [...] até as intervenções mais 

globais do poder político sobre as línguas. Este conceito permite, assim, levar 

em conta fatores-chave que apenas a análise macrossociolinguística das 

políticas/planejamento linguísticos não integra – ou não suficientemente : as 

práticas e representações intervencionistas dos atores sociais comuns. 

(BLANCHET, 2009, p.2).9 

A política de línguas seria, pois, apenas uma parte da glotopolítica, já que o 

conceito não se refere apenas a políticas organizadas, cujo caráter político é mais 

facilmente reconhecido, mas também às demais práticas sociais, aos “reflexos, 

conscientes ou inconscientes, ativos ou passivos, dessas políticas”10 (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986, p. 15). Essa é a perspectiva que adotaremos nesse trabalho. 

3.2. Políticas linguísticas educativas 

Beacco e Byram (2007) chamaram de políticas linguísticas educativas as 

intervenções relacionadas ao ensino de línguas na educação básica e no ensino 

superior. Como exemplos dessas intervenções podemos citar a Lei nº 11.161/05 que 

determinava a oferta obrigatória do espanhol no ensino médio (revogada pela 

publicação da Lei nº 13.415/17), o programa Idiomas sem fronteiras (ISF) e o 

                                                             
9 “La glottopolitique couvre ainsi les aspects micro- et macro-sociolinguistiques, en ce sens qu’elle va 
des interactions quotidiennes [...] jusqu’aux interventions les plus globales du pouvoir politique sur les 
langues. Ce concept permet de cette façon de prendre en compte des facteurs clés que la seule analyse 
des ‘politiques/aménagement linguistiques’ macro-sociolinguistique n’intègre pas – ou pas 
suffisamment -, les pratiques et les représentations interventionnistes des acteurs sociaux 
‘ordinaires’.” (Tradução nossa) 
10 “(Les) relais, conscients ou inconscients, actifs ou passifs, de ces politiques.” (Tradução nossa) 
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Programa institucional de internacionalização de instituições de nível superior 

(CAPES-PRINT). 

Em uma nova proposta conceitual, a ideia de política linguística pública 

educativa (PLPE) proposta por Souza (2018) daria conta das ações para o ensino de 

línguas geridas pelo Estado, as quais repercutem diretamente nas instituições de 

ensino. Como um exemplo de PLPE, podemos citar a Lei nº 13.415/17, a qual alterou 

o texto original da LDB, instituindo a obrigatoriedade do ensino de inglês no ensino 

médio. A autora destaca que no Brasil as PLPE deveriam levar em conta as demandas 

regionais a fim de valorizar a realidade sócio-histórica de cada região. Souza (2018) 

aponta que, ainda que diversos documentos oficiais mencionassem a diversidade 

cultural brasileira, os mesmos faziam alusão a uma preferência pelo ensino de inglês 

e espanhol como LE nas escolas. 

3.3. Avaliação de políticas linguísticas 

Segundo Blanchet (2009), a avaliação de PL ou avaliação glotopolítica pode 

ser desmembrada em 5 aspectos distintos de análise: avaliação da situação 

sociolinguística inicial; avaliação a priori da pertinência da situação sociolinguística 

final desejada; avaliação da implementação das intervenções decididas; avaliação dos 

efeitos e das mudanças provocados; avaliação a posteriori da situação final. O autor 

explica que a situação final, por sua vez, pode se tornar uma nova situação inicial, em 

um novo recorte analítico, visto que as dinâmicas sociolinguísticas são processos 

contínuos. 

 A análise se mostra, de acordo com Blanchet, uma tarefa de difícil execução 

em virtude de vários fatores, o que poderia justificar a escassez de trabalhos desse 

gênero no campo de estudos de PL. A diversidade de interpretações possíveis de uma 

mesma situação, a multiplicidade de fatores relacionados e o livre arbítrio dos atores 

sociais envolvidos nos fenômenos sociolinguísticos são alguns dos fatores que 

dificultariam a realização da tarefa.  

Blanchet (2009) ressalta a importância do caráter longitudinal de avaliações ao 

mesmo tempo diagnósticas e somativas, como por exemplo aquelas realizadas por 

Chaudenson sobre a francofonia e por Fishman sobre situações linguísticas em 

países como Israel e Irlanda. Tanto a tabela LAFDEF11 utilizada por Chaudenson e 

                                                             
11 Sigla em referência ao programa em que foi aplicada: Línguas Africanas, Francês e Desenvolvimento. 
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sua equipe ao longo de 15 anos quanto os trabalhos realizados por Fishman passaram 

por atualizações e reavaliações ao longo do tempo em que foram realizados, 

ilustrando “o caráter caótico/tendencial/complexo dos fenômenos linguísticos”12, o que 

permitiria, apenas, interpretações relativas a partir de índices variáveis. O autor aponta 

a necessidade, ao se proceder a uma avaliação glotopolítica, de que sejam 

explicitados vários fatores, como as convicções, os pontos de vista, os métodos e as 

fontes utilizadas, o que tornaria a avaliação “trans-lúcida” e que permitiria o exercício 

da relativização. A presença de fatores subjetivos nas análises é apontada por 

Blanchet como uma das dificuldades ao se realizar uma avaliação de PL. O autor 

reconhece, contudo, a necessidade de tais análises, uma vez que elas permitem o 

surgimento de recomendações e de ações glotopolíticas (BLANCHET, 2009). 

Nesse trabalho, efetuamos uma avaliação glotopolítica das ações relacionadas 

à promoção de LE no CPII. Aplicando as propostas de Blanchet (2009) para o âmbito 

escolar, tomamos como situação sociolinguística inicial o ensino de francês na 

instituição em 2012; apresentamos as ações glotopolíticas realizadas nos seis anos 

subsequentes, assim como os atores sociais envolvidos; a análise dessas ações e de 

seus possíveis efeitos e mudanças nos permitirá identificar a situação sociolinguística 

final, ou seja, a situação do ensino de francês no CPII em 2017. 

Consideramos pertinente salientar que nossa investigação não tem por objetivo 

constatar se houve êxito ou fracasso nas ações glotopolíticas implementadas no CPII. 

O intuito de nossa pesquisa é verificar o status do Francês na instituição no recorte 

estabelecido, e indicar se esse status foi mantido ou alterado ao final do período. 

                                                             
12 “ [...] le caractère chaotique / tendanciel / complexe des phénomènes linguistiques.” (Tradução nossa) 
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4. O COLÉGIO PEDRO II 

Nesse capítulo apresentamos a história da fundação do Colégio Pedro II (CPII). 

Para tal, traçamos uma breve exposição da educação oferecida no Brasil até o ano 

de 1837, a fim de que se compreenda o momento histórico e as razões que motivaram 

a criação de uma instituição oficial de educação. Prosseguimos, então, à descrição do 

papel exercido pelo CPII na educação brasileira e do Rio de Janeiro, desde o Império, 

passando pelo surgimento da República, até a atualidade. 

4.1. A educação no Brasil até 1837 

Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, até meados do século 

XVIII, a educação pública nas diversas regiões da colônia era oferecida em colégios 

mantidos pelo governo real e administrados pela Companhia de Jesus. A ordem 

religiosa era responsável pelo ensino das primeiras letras, pelos cursos secundários 

e de Teologia, considerado de nível superior. Apenas uma pequena parcela da 

população, o próprio clero e a burguesia, tinha acesso à instrução formal. A formação 

cristã oferecida pela Companhia de Jesus era orientada pela Ratio Studiorum13, e se 

baseava no ensino de disciplinas de humanidades, que incluía a retórica, a dialética e 

a gramática, além das línguas clássicas: o latim e o grego. 

Os jesuítas seriam expulsos de Portugal e de seus reinos em 1759, após a 

Reforma Pombalina dos estudos menores, como ficou conhecida a reforma 

educacional instituída naquele ano por Marquês de Pombal, então primeiro-ministro 

português (JORNADA, 2013). A ação fazia parte de um conjunto de providências que 

visava alçar Portugal ao mesmo nível de desenvolvimento de outras nações 

europeias. Para tal, fazia-se necessário equilibrar as finanças da coroa portuguesa, o 

que incluía mitigar os privilégios das ordens religiosas (NASCIMENTO, 2007). Nas 

palavras da autora: “O Marquês pretendia reerguer o país, colocando as escolas a 

serviço do Estado e não mais da fé.” (2007, p. 14). 

A Reforma Pombalina, de inspiração iluminista, transferira para o Estado a 

responsabilidade pela instrução pública. No novo modelo, pioneiro na Europa, foram 

criadas as Aulas Régias em substituição ao sistema anterior. Oferecidas por 

professores remunerados pelo governo, compreendiam inicialmente o ensino de 

disciplinas de humanidades (retórica, gramática latina e grego). Num segundo 

                                                             
13 Documento que regulamentava as escolas jesuítas. (NASCIMENTO, 2007; VIDOTTI, 2012) 
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momento foram criadas as cadeiras de leitura, escrita, filosofia e cálculo (JORNADA, 

2013). O sistema de Aulas Régias não previa um sequenciamento lógico dos 

conteúdos ensinados. No Brasil colônia ainda continuaria vigente por muitos anos o 

ensino secundário segundo o modelo religioso, agora oferecido pelas outras ordens 

que aqui haviam permanecido: beneditina, carmelita e franciscana (DÓRIA, 1997). As 

Aulas Régias seriam lenta e precariamente implementadas nas províncias, com aulas 

ministradas de forma isolada, nas residências dos professores ou em locais alugados 

para essa finalidade (VIDOTTI, 2012; JORNADA, 2013). 

Saviani (2010, apud JORNADA, 2013) cita o Seminário de Olinda como único 

exemplo de implementação exitosa da Reforma Pombalina na Colônia. O Seminário 

tinha um programa de estudos com ordenação progressiva das disciplinas, com 

ênfase na Filosofia Natural, que incluía o ensino de Física Experimental, História 

Natural e Química. Os alunos, leigos e religiosos, eram divididos em classes, em um 

sistema de ensino que buscava articular o ensino tradicional e o moderno. 

Expulsa de Portugal pelas tropas de Napoleão, a família real portuguesa se 

instalaria no Brasil em 1808, acompanhada de sua corte. A transferência de D. João 

VI e de sua família para o Rio de Janeiro, após rápida passagem pela Bahia, implicaria 

importantes avanços no desenvolvimento da Colônia, não apenas no campo da 

instrução pública. 

 O município do Rio de Janeiro, ora elevado a capital do Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, passaria por diversas transformações para atender às 

necessidades da nobreza recentemente instalada ali. Foram realizadas modificações 

na estrutura urbana da cidade, como a abertura de ruas e a construção de mais 

moradias, e novas regiões nas zonas norte e sul passaram a ser ocupadas. A família 

real se instalaria no atual bairro de São Cristóvão. Na mesma época, surgiram na 

cidade o Real Horto Botânico, a Real Biblioteca, o Real Theatro de São João e o 

Museu Real14, entre outros. Após anos de censura metropolitana15, foi criada a 

Imprensa Régia em 1808, com o intuito de facilitar a comunicação entre a colônia e a 

                                                             
14Atuais Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, Teatro João Caetano e Museu Nacional, 
respectivamente. 
15 Mendes e Rabelo (2011) reconhecem a forte censura mantida pelo Santo Ofício entre os séculos XVI 
e XIX em Portugal, e a política de proibição a manufaturas na Colônia (a qual deveria fornecer apenas 
bens primários, agrícolas e minerais à metrópole) como os principais inibidores da imprensa no Brasil 
antes de 1808. 
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metrópole. O órgão seria responsável por imprimir os papéis diplomáticos e a 

legislação (MARTINO; SAPATERRA, 2006). 

A liberação dos prelos na colônia permitiu a publicação do primeiro jornal 

editado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. A vinda da missão artística francesa ao 

Brasil, em 1816, repercutiu na criação, no mesmo ano, da Escola Real de Ciências, 

Artes e Ofícios. O acesso a teatros, bibliotecas e academias literárias deu origem à 

vida cultural na colônia, atendendo às demandas da corte e de uma população urbana 

que havia dobrado de tamanho na capital do reino, tornando a cidade em um local de 

grande circulação de ideias (VIDOTTI, 2012). 

Uma profusão de decretos, alvarás e cartas régias, promulgados em curto 

espaço de tempo, logo após a chegada da família real, possibilitou a criação de 

diversas instituições como o Supremo Conselho Militar e de Justiça, o Corpo da 

Brigada Real da Marinha, a Real Fábrica de Pólvora e o Banco do Brasil. No mesmo 

ano, transferiu-se para o Rio de Janeiro a Academia Real de Guardas-Marinha 

portuguesa, atual Escola Naval. Vidotti (2012) aponta a importância de tais instituições 

para a reorganização do Estado português e para a manutenção da monarquia 

portuguesa, agora instalada no Brasil. 

No âmbito educacional, podemos citar a fundação, em 1808, da Escola de 

Cirurgia da Bahia e da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. Em 

consequência da abertura dos portos brasileiros às nações estrangeiras no mesmo 

ano, foi criada a cadeira de ciência econômica, e em 1809, surgiram as Aulas de 

Comércio. Em 14 de julho do mesmo ano foram criadas, através da Decisão nº 29, as 

cadeiras de Francês e Inglês na instrução pública. Um padre francês e outro inglês 

foram nomeados, meses depois, para as respectivas cadeiras. Retomaremos a 

importância da Decisão no capítulo referente ao ensino de LE no CPII. Podemos citar 

também a Escola Real de Artes e as Academias Militares, mencionadas 

anteriormente. 

Vidotti (2012) atenta para a atenção voltada ao desenvolvimento do ensino 

superior no Brasil, em detrimento da educação primária e secundária. A instrução 

primária continuava a ser uma prerrogativa das famílias, e a instrução secundária era 
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oferecida de maneira deficiente através das Aulas Avulsas16 e de poucas escolas 

existentes. 

A independência do Brasil, em 1822, provocaria um movimento, por parte das 

elites, de construção da imagem do cidadão nacional representativo do Estado 

brasileiro recém-criado. A educação e a cultura, segundo Andrade (2015), exerceriam 

um importante papel no processo de validação do governo imperial. Segundo a autora: 

“[...] O discurso de legitimação da Monarquia levou políticos/intelectuais a formularem 

um projeto civilizatório de Nação, comprometido com o perfil identitário branco, 

europeu e cristão idealizado para os trópicos.” (ANDRADE, 2015, p. 13). 

Como parte desse projeto, a autora cita a criação de diversas instituições que 

visavam a desenvolver a educação e a cultura brasileiras, a saber: as Escolas de 

Medicina de Salvador (1823) e do Rio de Janeiro (1832); as Faculdades de Direito de 

Olinda e de São Paulo (1827); a Academia Imperial de Belas Artes17 (refundação da 

Escola de Artes e da Real Academia de Artes), em 1827; a Escola Normal de Niterói 

(1835), primeira do gênero nas Américas; o Arquivo Público (1838). 

Almeida (1989, apud NASCIMENTO et al., 2007) menciona a Lei de 20 de 

outubro de 1823, que autorizava a abertura de escolas de primeiras letras a qualquer 

cidadão, sem prévia autorização do Governo. A oferta de instrução primária gratuita à 

população, por parte do Estado, apareceria na Constituição do Brasil, vigente a partir 

de 1824. A primeira Lei da Instrução Pública, segundo Andrade (2015), seria aprovada 

em 15 de outubro de 1827, estabelecendo a criação de escolas de primeiras letras 

para meninos e meninas, reservadas às classes mais populares porém vetadas aos 

escravos. A lei previa ainda a adoção do sistema de Ensino Mútuo (ou Método 

Lancasteriano), empregado em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. O 

sistema se baseava no trabalho de monitores, escolhidos entre os alunos de melhor 

rendimento (VIDOTTI, 2012). 

Apesar do entusiasmo expresso pela legislação, sua implementação não 

ocorreu de forma eficaz, em virtude de fatores relativos à omissão do poder público: 

insuficiência de recursos materiais disponibilizados, baixos salários dos professores, 

inadequação do método adotado. 

                                                             
16 As Aulas Avulsas substituíram, após a chegada da família real, as Aulas Régias do período colonial. 
(JORNADA, 2013). 
17 No local onde funciona hoje o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 
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Em 1834, o Ato Adicional à Constituição do Império autorizava que as 

Assembleias Provinciais legislassem sobre a instrução pública. Foram criados 

sistemas de ensino paralelos nas províncias, e ao Governo Central ficou a atribuição 

de legislar sobre o ensino superior no Império, a instrução no Município da Corte (atual 

cidade do Rio de Janeiro) e estabelecimentos que viessem a ser criados por lei geral 

(VIDOTTI, 2012; JORNADA, 2013). Como parte de sua alçada, o Governo Central 

criou cursos preparatórios junto às faculdades. Jornada (2013) aponta o caráter 

humanístico das cadeiras ensinadas nesses cursos, cujo conteúdo restringia-se ao 

programa dos exames de admissão. 

Por um lado, o Poder Central dedicava seus esforços a garantir que os filhos 

da classe dominante, que outrora se preparavam, principalmente, para cursar os 

estudos maiores (nível superior) em universidades da Europa, fossem agora admitidos 

nas Academias do Império. Por outro lado, a educação elementar e secundária 

permanecia deficitária, diante da dificuldade das províncias em administrar um 

sistema de ensino eficiente, sem o devido suporte do Governo Central. As Aulas 

Avulsas, por sua vez, careciam de estrutura e de fiscalização adequadas, bem como 

os diversos estabelecimentos particulares criados nos anos anteriores. 

O Governo Central tinha a descentralização administrativa vigente como um 

obstáculo à sua interferência na instrução pública oferecida nas províncias. A criação 

de instituições de ensino fora de sua jurisdição, o Município da Corte, feria a 

autonomia das Assembleias provinciais (JORNADA, 2013). Nesse contexto, surgiu a 

motivação para que fosse criada uma instituição administrada pelo Poder Central, e 

que servisse de modelo aos estabelecimentos de ensino das províncias e àqueles que 

viessem a ser criados. 

Almeida (2000, apud SANTOS et al., 2018) cita o trecho do relatório do Ministro 

do Império Nicolau Vergueiro, de 1833, no qual apontava a necessidade de criação 

de um colégio que agrupasse as cadeiras avulsas existentes à época: 

Conviria que as doze cadeiras isoladas que existem no Rio de Janeiro fossem 

reunidas em um colégio no mesmo edifício, o que permitiria um controle e 

uma vigilância mais eficazes. A criação deste colégio, com um diretor, 

incumbe o Corpo Legislativo que deve autorizar o governo a fazer despesas 

de construção de um edifício ou a reforma de um daqueles que já existe. 

(ALMEIDA, 2000, apud SANTOS et al., 2018, p. 24). 



34 
 

4.2. O projeto de criação de uma instituição-modelo: o Colégio Pedro II  

Idealizado por Bernardo de Vasconcelos, então Ministro interino do Império, o 

Colégio Pedro II (inicialmente Collegio de Pedro Segundo) foi criado através do 

Decreto de 2 de dezembro de 1837. O colégio levava o nome do Imperador menino, 

que completava 12 anos na mesma data. A instituição seria estabelecida em 

instalações nas quais havia existido anteriormente o Seminário de São Joaquim. 

Jornada (2013) cita críticas feitas por opositores do governo ao projeto de criação do 

CPII: seria criado, no espaço físico em que antes funcionava uma entidade 

beneficente de assistência a órfãos e meninos pobres, um estabelecimento de ensino 

que atenderia a uma elite rica, pagante, e continuaria a usufruir do dinheiro público. 

À sua origem, o CPII era uma instituição pública, porém não gratuita, que 

acabaria por servir à educação secundária dos filhos da elite econômica e política 

instalada, principalmente, no Rio de Janeiro, com vistas ao acesso aos estudos 

superiores18. Havia, contudo, a reserva de um número reduzido de vagas para a 

admissão gratuita de órfãos comprovadamente pobres (JORNADA, 2013). 

Diversos autores citam a criação do CPII como um importante fator para a 

constituição do Estado brasileiro, agora independente. Jornada (2013) afirma que a 

construção da memória coletiva foi privilegiada na fundação do colégio, o que poderia 

ser percebido, entre outros fatores, pela escolha de datas nacionais importantes: além 

do Decreto assinado em 2 de dezembro, aniversário de D. Pedro II, a inauguração do 

colégio em 25 de março de 1838 coincidia com o aniversário da Constituição do 

Império, assinada em 1824. Dezerto atribui ao surgimento de uma instituição modelo 

“o ponto de partida do projeto de formação da educação nacional” (2013, p. 64), a qual 

contribuiria para desenvolver o sentimento de pertença à nação brasileira em 

desenvolvimento. Andrade (2015), por sua vez, aponta o CPII como importante ator 

na construção do regime monárquico e da nação civilizada. O fato de estar 

diretamente ligada ao Poder Imperial atribuiu à instituição o valor de agência oficial de 

educação, a qual refletiria, através de sucessivas reformas do ensino primário e 

secundário, a proposta ideológica de um Estado em formação. 

                                                             
18 “Os jovens matriculados eram filhos de conselheiros do Estado Imperial, deputados, senadores, 
desembargadores, oficiais do exército, nobres da Corte, negociantes ricos e proprietários de terras do 
município da Corte das demais províncias, além de filhos de renomados médicos e advogados 
brasileiros.” (SANTOS et al., 2018, p. 26). 
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Em 31 de janeiro de 1838 foi publicado o Regulamento nº 8 que apresentava 

os Estatutos que regeriam o funcionamento do CPII. Jornada (2013) aponta a 

extensão do documento (239 artigos) como o reflexo da preocupação de se criar no 

país uma instituição de ensino singular. Após ter consultado estatutos de colégios 

europeus (prussianos, holandeses, alemães e franceses), o ministro Bernardo de 

Vasconcelos havia recolhido diretrizes que lhe parecessem mais apropriadas à 

criação de um modelo brasileiro. Inspiraram-no, em especial, aquelas contidas nos 

estatutos dos liceus parisienses Henri IV e Louis-le-Grand, criados por Napoleão I 

(DÓRIA, 1997). 

Ao importar o modelo educacional francês, o ministro corroborava a pretensão 

de elevar o Brasil ao nível de nações vistas como superiores. Em seu discurso 

proferido na inauguração do colégio, em 25 de março de 1838, o ministro justifica a 

influência francesa na composição do currículo e nos modos vigentes no colégio:  

As regras consagradas nesse Regulamento não são teorias inexpertas; elas 

foram importadas de países esclarecidos, têm o cunho da observação, têm 

abono da prática e deram o resultado da transcendente utilidade. Não nos 

assuste, pois, a sua literal observância: a mocidade Brasileira não é menos 

talentosa, sem menos capaz de morigerar-se que a desses países onde elas 

têm muito aproveitado. (VASCONCELOS, 1838, apud DORIA, 1997). 

Além de ditames da administração e regras de conduta de alunos e 

funcionários, os Estatutos apresentavam um plano de estudos no qual predominavam 

as disciplinas de humanidades. Elas representavam 70% da carga horária do curso 

completo. 

A tendência humanística, caracterizada, principalmente, pelo ensino de 

línguas, tinha sua origem no modelo de educação praticado pelos jesuítas até o século 

XVIII, e no caso brasileiro, mantido mesmo após a expulsão da ordem religiosa da 

colônia. Segundo Andrade (2015), a ênfase no ensino de humanidades era defendida 

por políticos conservadores, visto se tratar de conhecimentos considerados 

necessários à formação secundária de futuros doutores. Assim: 

A concepção humanística da educação, patrimônio cultural iluminista, 

privilegiava o conhecimento erudito do latim e das línguas estrangeiras, 

notadamente o francês, garantia de participação social no mundo civilizado; 

dos saberes clássicos da literatura, da retórica e da poética, formas de 

domínio do homem culto; e do conhecimento ilustrado da história universal, 
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identificação da genealogia da nação brasileira branca, civilizada e cristã. 

(ANDRADE, 2015, p. 14). 

O ensino seriado foi adotado pela primeira vez na instrução pública, 

obedecendo, como nos liceus franceses, ao sequenciamento decrescente dos anos 

de estudo, como podemos ver na tabela a seguir, integrante do texto do Regulamento. 

Assim, a 8ª Aula seria o primeiro ano de estudos, e a 1ª Aula, o último ano. O número 

em cada célula corresponde à carga horária semanal da disciplina. 

Quadro 1 - Disciplinas oferecidas no Colégio Pedro II em 1838 

 

Fonte: Site do CPII19 

A influência francesa na criação do CPII ia além da inspiração para as regras 

de conduta e as disciplinas oferecidas. Ela reverberou também no campo pedagógico: 

o colégio adotou, inicialmente, livros e metodologia vindos da França para o ensino 

de disciplinas como Matemática, Física, Química, Botânica e Filosofia. Isto permitiu, 

segundo as possibilidades da instituição, que o colégio tivesse à época o nível de 

ensino equivalente ao daquele país (JORNADA, 2013). O país europeu se fez 

                                                             
19 (http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2015/historia_cp2/colleccao_leis_1838_parte2.66-
101.pdf ) 
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presente também na arquitetura do CPII: as instalações do antigo Seminário de São 

Joaquim, situadas na atual região central do Rio de Janeiro, haviam sido reformadas 

segundo o projeto do arquiteto francês Grandjean de Montigny para abrigar o colégio. 

Jornada (2013) cita a considerável presença da Igreja na fundação do CPII: o 

primeiro Reitor do colégio foi o frei franciscano D. Antônio de Arrábida, antigo 

preceptor de D. Pedro I e diretor de estudos de D. Pedro II. Do mesmo modo, o vice-

reitor também era religioso (Padre Leandro Rabello). A instrução religiosa estava 

prevista nos primeiros Estatutos, e as disciplinas “doutrina cristã” e “história sagrada” 

fariam parte do currículo do colégio em diferentes momentos da história da instituição. 

O caráter elitista do CPII se confirmava através de diferentes elementos, de 

acordo com Andrade (2015): alunos admitidos mediante aprovação em exames, 

pagamento de anuidades20, corpo docente de “notório saber” nomeado pelo Ministério 

do Império21 e rígida disciplina imposta pelos Estatutos. Ademais, o colégio concedia 

o grau de Bacharel em Letras aos alunos formandos, título que lhes conferia isenção 

de exames de acesso às Academias do Império. 

Funcionando inicialmente em regime de internato e externato, o CPII teria sua 

estrutura física reformulada algumas vezes ao longo do século XIX, culminando na 

separação do externato, que permaneceu no edifício original, e do internato, instalado 

no Campo de São Cristóvão. As reformas22 por que passaram os Estatutos (e, logo, 

os planos de estudos) do colégio eram o reflexo de um governo também em constante 

transformação política. De um lado, políticos conservadores que defendiam a 

manutenção de uma formação clássica, com ênfase nas disciplinas de humanidades, 

e de outro, políticos mais liberais que tentavam introduzir o ensino de disciplinas 

voltadas à matemática e às ciências físicas e naturais. Durante todo o século XIX, 

contudo, não se percebeu mudança drástica na estrutura do currículo, que continuou 

a oferecer uma formação prioritariamente humanística, cujas disciplinas eram também 

as exigidas para ingresso nos cursos superiores. 

Podemos afirmar que, a partir da fundação do Colégio Pedro II, até o início do 

século XX, a história das políticas públicas educativas no Brasil se confunde com a 

                                                             
20 Como mencionado anteriormente, o CPII dispunha de reserva de vagas para alunos necessitados. 
21 Os estatutos do CPII publicados em 1854 dão conta de concurso para admissão de professores. 
Segundo Jornada (2013), somente 20 anos depois seriam realizadas as primeiras seleções para as 
cadeiras. 
22 Abordaremos as reformas dos Estatutos do CPII no capítulo referente ao ensino de francês na 
instituição. 
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história do colégio, em virtude de seu caráter de instituição oficial de ensino 

secundário, servindo de referência para as outras instituições a serem criadas no 

Município da Corte e nas províncias. Os decretos de publicação dos Estatutos do CPII 

e de outras resoluções relativas à instituição, seriam, durante muito tempo, os 

documentos oficiais da educação nacional. 

Em 21 de novembro de 1889, apenas 6 dias após a Proclamação da República, 

o Colégio Pedro II foi renomeado através do Decreto nº 9, passando a se chamar 

Instituto Nacional de Instrução Secundária. No ano seguinte, em 8 de novembro, a 

instituição receberia nova designação, a de Ginásio Nacional. Tais medidas 

expressavam a intenção do Governo Republicano em desvincular o colégio do nome 

do Imperador (SANTOS, 2018). Após anos de mobilização por parte da comunidade 

escolar, em especial do Instituto de Bacharéis23, a instituição retomaria sua 

denominação original de Colégio Pedro II em 1911, através do Decreto nº 8.659, de 5 

de abril, que aprovava a nova Lei Orgânica do ensino superior e do ensino 

fundamental na República. De mesma data, o Decreto nº 8.660 ratificava um novo 

Regulamento para a instituição, o qual, de acordo com Andrade (2015), redefinia seu 

papel de estabelecimento oficial de ensino. O Regulamento previa o ensino “das 

ciências e das letras” e isentava o colégio “da preparação subalterna de curso 

preparatório”. (BRASIL, 1911b). 

O CPII veria seu status de instituição de referência para o ensino secundário 

vigorar até a primeira reforma da educação de caráter nacional. O Decreto nº 19.890, 

de 18 de abril de 1931, que dispunha sobre a nova organização do ensino secundário, 

trazia em seu artigo 1º: “O ensino secundário, oficialmente reconhecido, será 

ministrado no Colégio Pedro II e em estabelecimentos de ensino sob regime de 

inspeção oficial” (BRASIL, 1931). Ainda segundo o Decreto, a congregação do CPII 

seria responsável pelas propostas de revisão dos programas de ensino secundário, a 

serem expedidos pelo recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública, órgão 

responsável pela regulamentação dos diferentes níveis de ensino (primário, 

secundário e superior). 

Santos et al. (2018) citam a participação de professores catedráticos do CPII 

na elaboração das propostas de reforma da educação ocorridas em 1931 (Reforma 

                                                             
23 Associação de ex-alunos do Colégio Pedro II, à época. 
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Francisco de Campos24) e 1942 (Reforma Capanema25) como um fator que teria 

contribuído para que não houvesse uma grande modificação dos programas de ensino 

vigentes. Segundo as autoras: “[...] Na década de 1940 os programas mantiveram a 

essência erudita que sempre representou uma marca dos programas do Colégio 

Pedro II nas fases anteriores” (SANTOS et al., 2018, p. 53). Os professores 

catedráticos eram responsáveis pela escolha dos livros didáticos adotados no CPII, 

livros muitas vezes elaborados por eles mesmos. Dessa forma, direcionavam a prática 

pedagógica dentro e fora do colégio, uma vez que esse material também era adotado 

por outros estabelecimentos de ensino que buscavam seguir o padrão do CPII (idem). 

A década de 1950 foi marcada pelo fim da cobrança de taxas e mensalidades 

no colégio, após a publicação do Decreto nº 29.396, em 1951. A medida pode ser 

considerada um primeiro passo rumo à democratização da oferta do ensino público 

promovido pelo CPII. 

Os anos de 1960 e 1970 são considerados um período conturbado e de 

transição para a instituição. Durante o Regime Militar, iniciado em 1964, o CPII esteve 

sob constante vigilância do governo, em virtude da tradicional participação de seus 

alunos e servidores em manifestações de viés político. A consciência crítica e o 

engajamento do alunado diante dos problemas da sociedade eram o reflexo da 

formação promovida pelo colégio, aliada à forte atuação do grêmio (HAUER, 2008). 

Sob pretexto de aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro, ao longo 

dos anos 1960 foram estabelecidos os chamados Acordos MEC-USAID, entre o 

Ministério da Educação e Cultura e a Agência Estadunidense para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID26). As reformas educacionais ocorridas no Brasil durante mais 

de uma década atenderiam às determinações da agência, priorizando o 

desenvolvimento da educação profissional e concorrendo para adequar o sistema de 

ensino nacional aos propósitos da economia mundial, principalmente estadunidense 

(HAUER, 2008; CHAGURI, 2012).  

A intenção do então diretor Vandick da Nóbrega de transformar o CPII em 

Fundação Educacional, em concordância com a política privatista do ensino do 

governo vigente desde 1964 (HAUER, 2008), provocou uma reação imediata da 

                                                             
24 A reforma educacional levou o nome do Ministro da Educação e Saúde Pública dos primeiros anos 
da Era Vargas. 
25 Ministro da Educação e Saúde Pública entre 1934 e 1945. 
26 Sigla em inglês para United States Agency for International Development. 
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comunidade escolar. A iniciativa levaria a Congregação a elaborar, às pressas, uma 

proposta de transformação da instituição em autarquia federal, refutando a 

possibilidade de subordinação do colégio à Diretoria de Ensino Secundário do MEC 

(SANTOS et al., 2018). A nova condição do CPII, conquistada em 1967, atribuía à 

instituição autonomia jurídica, financeira e administrativa, a qual seria exercida pelo 

Diretor-Geral (idem). 

A repressão do governo a manifestações contra o regime seria endurecida em 

1968, com a publicação do AI-5. Os grêmio foram fechados e mais de cem alunos 

foram impedidos de continuar seus estudos no CPII (HAUER, 2008). No ano seguinte, 

três professores de História da instituição foram cassados, acusados de exercerem 

atividades consideradas subversivas (SANTOS, 2011). 

A LDB nº 5.692, de 1971, promoveria a extinção do concurso de admissão de 

alunos na 5ª série do 1º grau (atual 6º ano do EF), em virtude da atribuição da 

responsabilidade por esse segmento aos estados. A ação resultaria na redução 

significativa do corpo discente do CPII naquela década. O concurso para o 1º grau 

seria promovido pela última vez em 1975. Por força da mesma Lei, em 1976 o colégio 

implantaria o curso profissionalizante no 2º grau. Na ocasião, a Congregação expediu 

parecer alertando para a falta de condições necessárias para a empreitada, como a 

ausência de recursos físicos e de docentes especializados, diante da tradição de 

ensino humanístico do colégio. Em virtude da pequena quantidade de candidatos aos 

concursos de admissão para o 2º grau, houve um esvaziamento de alunos na 

instituição27 (SANTOS et al., 2018).  

 Na segunda metade do século XX o CPII, que a esse época funcionava em 

instalações no Centro do Rio e no bairro de São Cristóvão, passaria por dois 

processos de expansão física: o primeiro, na década de 1950, com a criação dos 

atuais campi do Humaitá, Tijuca e Engenho Novo; e o segundo, nos anos 1980, com 

a criação de unidades de 1º segmento do EF nas instalações já existentes. 

A suspensão das medidas compulsórias implementadas nos anos de 1975 e 

1976, um novo concurso para professores em 1981 e a admissão de uma nova leva 

de alunos nos campi do 1º segmento do EF a partir de 1984 significaram um momento 

de renovação para os corpos docente e discente do CPII. 

                                                             
27 A admissão de alunos para o 1º grau seria retomada em 1980. 
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Uma terceira fase de expansão do colégio, nos primeiros anos do século XXI, 

resultou na criação de três novos campi, no bairro de Realengo e nos municípios de 

Niterói e Duque de Caxias. Salientamos a última fase de expansão do CPII como parte 

de uma política pública de ampliação e democratização da escola básica do Governo 

Federal vigente a partir do ano de 2003. Nesse sentido, nada mais justo do que levar 

uma instituição de ensino de reconhecido valor a regiões distantes do Centro da 

capital do estado, por muito tempo esquecidas pelo poder público. De acordo com 

Santos (2018), o processo de expansão do CPII nos anos 2000 visava a distanciar a 

instituição de seu paradigma elitista original. 

Figura 1 - Campi do Colégio Pedro II no estado do Rio de Janeiro 

 

Como parte de uma política de ações afirmativas do Governo Federal, o CPII 

reserva, desde 2004, 50% das vagas dos concursos de admissão de alunos a 

estudantes provindos de escolas da rede pública. A partir de 2012 a reserva de vagas 

passou a ser atribuída também a candidatos autodeclarados negros, pardos e 

indígenas, em vulnerabilidade social e/ou portadores de necessidades específicas28.  

Equiparado aos Institutos Federais em 2012 através da Lei nº 12.677, o CPII 

chega ao final da década de 2010 com 14 campi e uma unidade de Educação Infantil, 

espalhados por diversas regiões do estado do Rio de Janeiro (figura 1). Em 2017 a 

instituição tinha mais de 12 mil alunos na educação básica (educação infantil, primeiro 

                                                             
28 Santos et al. (2018) dão conta de um convênio firmado entre o CPII e a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura da cidade do Rio de Janeiro em 1979, através do qual foram admitidos na 5ª série 
do 1º grau, sem concurso, 1.200 alunos provenientes de escolas municipais, sendo 50% das vagas 
destinadas a crianças de famílias com renda de até dois salários mínimos, e os outros 50% àquelas 
cuja renda familiar estivesse acima dos dois salários mínimos. Esse sistema de admissão vigoraria por 
dois anos. 
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e segundo segmentos do ensino fundamental e ensino médio) e mais de 400 alunos 

nos cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). Os recursos humanos do 

CPII contavam, no mesmo ano, com cerca de 2.400 servidores, dos quais 1.192 eram 

professores efetivos da instituição29. 

Vimos, então, que na primeira metade do século XIX os esforços do Governo 

Central no âmbito educacional estavam centrados no desenvolvimento do ensino 

superior, e o ensino secundário era oferecido de maneira precária, sem a devida 

fiscalização no Município da Corte e nas províncias. Esse contexto impulsionou a 

criação do CPII, instituição de ensino secundário administrada pelo Governo Central, 

a qual serviria de referência aos outros estabelecimentos de ensino existentes no 

Império. A instituição ideal, não viria, contudo, a encontrar replicação nas províncias 

(JORNADA, 2013). O CPII passaria por transformações ao longo dos séculos XX e 

XXI, as quais ressignificariam a imagem inicialmente elitista da instituição (SANTOS, 

2018). 

No próximo capítulo trataremos do ensino de línguas no CPII, importante 

componente de um currículo que apontava para uma formação prioritariamente 

humanística. 

 

 

                                                             
29 Fonte: Site do CPII. 
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5. O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO COLÉGIO PEDRO II 

Neste capítulo traçamos um panorama histórico do ensino de LE no CPII, com 

especial atenção para a disciplina Francês. Para tal, em um primeiro momento, 

tratamos do ensino de LE na educação brasileira no período colonial. Em seguida, 

analisamos a presença de culturas estrangeiras no Brasil pós-1808 e de que forma tal 

influência contribuiu para a entrada de LE modernas na educação formal brasileira, 

mesmo antes da institucionalização da instrução pública (pré-CPII). Partimos, então, 

à apresentação do lugar das LE e do Francês no CPII. 

Como tratamos no capítulo anterior, durante a maior parte do período colonial 

brasileiro a educação pública esteve a cargo da Companhia de Jesus. Os colégios 

criados pela ordem religiosa eram regidos pela Ratio Studiorum, que previa o ensino 

de gramática latina e do grego, além de disciplinas que faziam parte da formação 

moral cristã. Dória (1997) cita o caso especial do Colégio de São Paulo de Piratininga, 

liderado pelo Padre Anchieta, no qual eram oferecidas também outras línguas: 

“Aprendiam jovens catecúmenos e filhos de colonos princípios das línguas 

portuguesa, espanhola e brasileira ou tupi, indispensável esta no trato com indígenas” 

(DÓRIA, 1997, p. 16). 

Após a expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e de suas colônias, em 

1759, o modelo educacional brasileiro não sofreria grandes mudanças em um primeiro 

momento, diante da precariedade de implementação do novo modelo idealizado pelo 

Marquês de Pombal30, as Aulas Régias. Continuaria vigente no Brasil a educação 

oferecida por outras ordens religiosas.  

O apoio da Inglaterra na transferência da família real portuguesa para a 

Colônia, mencionada no capítulo anterior, resultaria na abertura dos portos às nações 

amigas em 1808, fortalecendo as relações comerciais entre os dois países. Os 

privilégios alfandegários permitiriam a expansão do comércio inglês no Brasil e a 

crescente dependência de Portugal em relação à Inglaterra. A presença inglesa na 

colônia seria percebida, ao longo da primeira metade do século XIX, nas companhias 

mineiras, nas estradas de ferro, no mercado, nos investimentos, mas também nos 

                                                             
30 Vidotti (2012) menciona a reforma, na mesma época, dos estatutos da Universidade de Coimbra. 
Além dos conhecimentos “desejados” em latim e grego para ingresso em todos os cursos, a reforma 
incluiria a recomendação de conhecimentos em “línguas vivas da Europa”, notadamente o francês e o 
inglês, para o ingresso nos cursos de Medicina e de Matemática. Tal resolução, contudo, não teria 
reflexo imediato no ensino oferecido no Brasil. 
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costumes, na moda, nos móveis das casas (VIDOTTI, 2012). A língua inglesa era 

vista, então, como a “língua do aliado”, ao passo que a língua francesa era vista como 

a “língua do inimigo”, já que a corte portuguesa havia fugido das tropas de Napoleão 

que chegavam a Lisboa. Contudo, a influência francesa em Portugal já havia se 

consolidado através da cultura e das ciências, o que permitiu que ela mantivesse o 

status de língua de prestígio no Brasil. Guisan (2015) aponta o fato de o Brasil ter sido 

governado por uma dinastia europeia por longos anos (a família Orléans e Bragança) 

como importante fator para a manutenção do valor desta língua como símbolo de 

reconhecimento das elites31.  

As línguas francesa e inglesa, estavam, então, presentes no Brasil do início do 

século XIX, porém usufruindo status diferentes. Vidotti (2012) aponta as línguas 

estrangeiras modernas como parte de um imaginário de progresso nutrido pela 

influência do Iluminismo em Portugal. Neste contexto político-econômico-cultural, 

foram criadas as cadeiras de Francês e Inglês na instrução pública brasileira, através 

da publicação da Decisão nº 29, em 1809. Até então, o ensino de línguas vivas na 

Colônia não era regulamentado, e era dado através de aulas particulares32. A 

resolução, que ratificava anseios de alçar o Brasil em desenvolvimento ao nível das 

nações cultas, é considerada por Vidotti (2012) como a primeira política para o ensino 

de línguas no país. 

A retomada das relações diplomáticas entre Portugal e França, que incluiu a 

vinda da Missão Artística Francesa em 1816, consolidaria a vitalidade da cultura 

daquele país no Brasil. A considerável presença de imigrantes franceses no Rio de 

Janeiro possibilitaria o surgimento de periódicos em língua francesa no Brasil 

(GUIMARÃES, 2015). O primeiro jornal, L’indépendant: feuille de commerce, politique 

et littéraire, publicado em 1827, trazia em seu editorial a justificativa para a sua 

iniciativa: além de citar a existência de jornais em língua francesa em países como 

Inglaterra, Holanda, Argentina e Estados Unidos, afirmava, referindo-se ao Rio de 

Janeiro: 

Verdadeira metrópole da América do Sul [...] onde se vê um concurso 
prodigioso de estrangeiros de todos os países cujo único meio de 
comunicação intelectual é o francês; [...] onde toda pessoa cujo espírito 

                                                             
31 O francês manteria o status de “língua das elites” no Brasil até meados do século XX (GUISAN, 
2015). 
32 A Reforma Pombalina havia criado as cadeiras de Gramática Latina, Retórica, Grego, Leitura, Escrita, 
Cálculo e Filosofia (VIDOTTI, 2012). 
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recebeu alguma cultura fala ou entende e lê o francês.”33 (L’indépendant: 
feuille de commerce, politique et littéraire, 1827, apud GUIMARÃES, 2015). 

 O editor do periódico, Émile Sevene, viria a ser, anos depois, autor de uma 

importante gramática para o ensino de francês da época (a Grammatica Franceza) e 

professor da disciplina no Colégio Pedro II. 

O prestígio da língua francesa se mostrava também na obrigatoriedade de 

comprovação de proficiência no idioma aos candidatos aos cursos de Direito 

recentemente criados no Império, importantes na formação da base político-

administrativa do país. Muitos dos livros adotados nos cursos eram escritos em 

francês (VIDOTTI, 2012). 

A criação do CPII, em 1837, é o ponto de partida da institucionalização da 

educação pública brasileira (DEZERTO, 2012). Tal como a história da educação 

nacional se confunde, a partir desse momento, com a do colégio, dada a sua 

identificação como instituição oficial, a trajetória do ensino de LE no Brasil pode ser 

contada a partir da história do CPII. 

Podemos dizer que os Estatutos da instituição, publicados através de decretos 

ao longo de quase cem anos (entre 1838 e 1931), eram os documentos oficiais que 

representavam a política educativa do Governo vigente. A análise dos Estatutos, ao 

longo dos tempos, nos mostra que as disciplinas de humanidades, notadamente as 

LE (clássicas e modernas), tiveram papel de destaque no currículo oferecido pela 

instituição. As aulas dessas disciplinas chegaram a corresponder, em alguns 

momentos do século XIX, a mais de 50% da carga horária total do curso secundário. 

O ensino de línguas ocupava, assim, uma posição de destaque na política educacional 

do recém-criado Império do Brasil. Tal política ilustrava a intenção do Governo Central 

de formar os filhos das elites para ocuparem, ou continuarem ocupando, os altos 

cargos do Estado. 

Em 1838, no primeiro ano de funcionamento do CPII, foram publicados os 

primeiros Estatutos de funcionamento da instituição. Os programas de estudos tinham 

o Latim como disciplina com a maior carga horária, equivalente a 25% das horas totais 

de aulas ao longo de oito anos de estudos. As outras LE oferecidas na mesma época 

eram o Grego, o Francês e o Inglês. O Francês era ensinado em três séries. A língua 

                                                             
33 No original : “ […] Rio de Janeiro, véritable métropole de l’Amérique du Sud […] où l’on voit un 
concours prodigieux d’Étrangers de tous les Pays dont le seul moyen de communication intellectuelle 
est le français ; […] où toute personne dont l’esprit a reçu quelque culture, parle ou du moins entend et 
lit le français.” 
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portuguesa era oferecida através das disciplinas Gramática Nacional e Retórica e 

Poética. 

Durante a vigência do Império, os Estatutos do CPII passariam por diversas 

reformas, nos anos de 1841, 1854, 1857, 1862, 1870, 1874, 1876, 1878 e 1881 

(JORNADA, 2013). Destacaremos as resoluções que representaram mudanças nos 

planos de estudos, em especial relativas às disciplinas de LE oferecidas e à sua carga 

horária. 

A primeira reforma dos Estatutos, em 1841, alteraria consideravelmente o plano 

de estudos inicial do CPII. A duração total do curso foi reduzida de oito para sete anos, 

e a ordenação das séries passou a ser crescente, como a utilizada no Brasil na 

atualidade. A carga horária atribuída ao ensino de LE clássicas diminuiu, ao passo 

que a de LE modernas foi ampliada, com a inclusão do Alemão no currículo. Destaca-

se o aumento significativo das horas de aulas de Francês, que passou a ser oferecido 

em todos os anos do curso secundário, somando ao final do curso o triplo da carga 

horária oferecida no período anterior. 

O currículo do CPII sofreria nova modificação em 1854: uma nova LE moderna 

seria incluída, o Italiano, oferecida apenas no último ano do segundo segmento de 

estudos. O Latim seria distribuído nas sete séries do curso, e o Francês voltaria a ser 

oferecido em apenas três anos do curso total. 

Em 1862, as línguas alemã e italiana passaram a ser facultativas para os 

alunos, e o Francês passou a ser oferecido em quatro anos de estudos (VECHIA; 

LORENZ, 1998). A oferta do Italiano seria suprimida do plano de estudos do CPII em 

1870. Já o Francês teria sua oferta novamente expandida, passando a figurar entre 

as disciplinas oferecidas em seis anos do curso completo. 

A reinclusão do Alemão como disciplina obrigatória no currículo do CPII 

aconteceria por meio do Decreto nº 5.370, de 6 de agosto de 1873. Os Estatutos, 

agora chamados de Regulamentos, sofreriam nova alteração em 1876. O Francês 

seria oferecido em apenas dois anos de estudos, com carga horária de seis tempos 

semanais. O Italiano voltaria à grade curricular do colégio em 1878, oferecido apenas 

no 3º ano do curso. 

Entre os anos de 1838 e 1878, a carga horária relativa ao ensino de línguas no 

CPII esteve distribuída da seguinte forma: 
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Figura 2 - Ensino de línguas no CPII entre 1838 e 1878 

 

Fonte: BRAGA DA SILVA, 2019. 

Assim, nos Regulamentos do CPII alterados segundo o Decreto nº 6.884, de 

1878 (última publicação do período imperial em que consta a carga horária das 

disciplinas oferecidas na instituição), as disciplinas de LE modernas (Francês, Inglês, 

Alemão e Italiano) ocuparam pela primeira vez uma carga horária semanal superior à 

atribuída às LE clássicas (Latim e Grego). 

Após a Proclamação da República (1889), alterações nos Regulamentos do 

CPII aconteceriam em curtos intervalos de tempo34, refletindo as transformações por 

que passava o governo recentemente instaurado. Poucos dias após a mudança de 

regime de governo, o Decreto nº 9, de 21 de novembro de 1889, suprimia a 

denominação “Imperial” de diversos estabelecimentos e mudava o nome do CPII, 

agora designando-o Instituto Nacional de Instrução Secundária. No ano seguinte, em 

8 de novembro de 1890, a instituição receberia nova denominação, agora de Ginásio 

Nacional (Decreto nº 981). Dias depois, nova resolução (Decreto nº 1.075, de 22 de 

novembro de 1890) tornaria público o primeiro Regulamento da instituição35 no novo 

                                                             
34 SANTOS et al. (2018) dão conta de 15 alterações dos Estatutos do CPII entre 1890 e 1942. 
35 No plano de estudos integrante do Regulamento publicado através do Decreto nº 1.075/1891 haveria 
um predomínio de disciplinas de ciências exatas e naturais, com a redução considerável das horas 
atribuídas semanalmente ao ensino de LE clássicas e modernas.  
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regime de governo. O Regulamento, entretanto, não chegaria a ser implementado, em 

virtude da publicação do Decreto nº 1.340, em 6 de fevereiro de 1891, que 

suspenderia provisoriamente as disposições dos Regulamentos das instituições 

oficiais de instrução. 

Em 1892 foi aprovado o primeiro Regulamento do Ginásio Nacional a ser, de 

fato, implementado na instituição (Decreto nº 1.194). Nesse momento as disciplinas 

de humanidades passaram a representar menos de 50% da carga horária total do 

curso, com a inclusão de novas disciplinas das áreas de ciências exatas e naturais no 

programa de ensino. O Francês, agora oferecido nos sete anos do curso completo, 

veria seu espaço ampliado em novo Regulamento publicado em 1898, representando 

13% da carga horária total prevista (VECHIA; LORENZ, 1998). 

O Decreto nº 8.660, de 5 de abril de 1911, aprovou novo Regulamento para a 

instituição, a qual retomara seu nome original, através de outra resolução da mesma 

data (Decreto nº 8.659). Nesse momento, o plano de estudos do CPII passaria por 

nova organização. O Inglês e o Alemão perderiam o status de disciplinas obrigatórias, 

cabendo ao aluno a opção de cursar uma ou outra disciplina. O Francês seria agora 

oferecido em apenas três anos. 

A Reforma educacional promovida por Francisco de Campos tornaria público, 

através do Decreto nº 19.890, de 1931, um programa de ensino desenvolvido pela 

Congregação do CPII e que deveria ser adotado pela instituição e por todos os 

estabelecimentos públicos de ensino secundário (VECHIA; LORENZ, 1998). O 

Alemão e o Grego seriam excluídos da grade curricular do segmento. 

A Lei orgânica do Ensino Secundário, publicada em 1942, dividiria o segmento 

em dois níveis: o ginásio, de quatro anos, e o colegial, de três anos, oferecido nas 

opções de curso clássico ou científico. As LE modernas e clássicas ocupariam espaço 

relevante nos programas de ensino nacionais, adotados também pelo CPII. O Latim e 

o Francês estariam presentes em todas as séries do ginásio. Além delas, os alunos 

estudariam também Inglês neste segmento. O Espanhol aparece pela primeira vez na 

grade curricular obrigatória, oferecido nas duas opções de ensino colegial. Já o Grego, 

reinserido no ensino secundário, seria oferecido apenas aos alunos que optassem 

pelo curso científico. O Regimento interno de 1953 (apud SANTOS et al., 2018) revela 

que a política própria para o ensino de LE do CPII ia além da proposta da Lei: 
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compunham um mesmo departamento de LE modernas as disciplinas Francês, Inglês, 

Alemão, Espanhol e Italiano. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 4.024) em 

1961, o ensino de LE na educação básica deixou de ser obrigatório, uma vez que a 

disciplina nem sequer era mencionada no texto da Lei. A nova legislação, entretanto, 

não teria grande impacto no currículo do CPII, que manteria a oferta de disciplinas de 

LE clássicas e modernas. Segundo o Regimento publicado através do Decreto nº 

55.235, de 1964, o CPII continuava a oferecer o Francês e o Inglês no ginásio, e o 

Latim e o Grego na opção do curso colegial clássico. 

Na década seguinte, uma nova Legislação referente à educação nacional 

entraria em vigor (Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971). No texto da nova Lei, a 

disciplina “línguas estrangeiras” aparece sem valor de componente curricular 

obrigatório, podendo ser ofertada de acordo com as possibilidades dos conselhos 

estaduais de educação36. No CPII, mais uma vez, a resolução não teria efeito 

negativo: vigoraria durante toda a década de 1970 o Regimento aprovado anos antes 

(Decreto nº 63.071/1968), o qual listava entre as disciplinas do curso secundário as 

“Línguas Clássicas” e as “Línguas Modernas Estrangeiras”. A manutenção da oferta 

das disciplinas seria garantida através de dois concursos para admissão de 

professores de todas as cadeiras do CPII, realizados nos anos de 1970 e 1973 

(SANTOS et al., 2018). 

Os Programas Gerais de Ensino (PGE) elaborados pelo CPII nos anos de 1980 

estabeleceriam a política para o ensino de LE da instituição que se manteria até a 

década seguinte: duas LE modernas obrigatórias nos anos finais do 1º grau (atual EF), 

o Francês (da 6ª série à 8ª série) e o Inglês (da 5ª série à 8ª série), e uma LE moderna 

obrigatória em todas as séries do 2º grau (atual EM), escolhida pelos alunos entre o 

Francês, o Inglês, o Espanhol e o Alemão37. O Latim, única LE clássica no currículo, 

seria oferecido em caráter obrigatório em apenas uma série do 1º grau até o final dos 

anos 1990, quando foi retirado definitivamente da grade curricular. 

O Projeto Político-Pedagógico do CPII, publicado em 2002, aponta uma nova 

organização das disciplinas nos anos finais do ensino fundamental (nova 

                                                             
36 A disciplina “Língua Estrangeira Moderna” retomaria seu status de disciplina obrigatória na Educação 
Brasileira a partir da publicação da Resolução nº 58, em 1976. A Resolução previa a inclusão da 
disciplina no núcleo comum do 2º grau e recomendava sua inclusão no 1º grau. 
37 O Alemão perderia seu status de opção de LE no 2º grau nos anos 1990, quando se tornaria disciplina 
optativa, oferecida apenas em alguns campi da instituição. 
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nomenclatura do segmento), na qual o Francês passou a ser ensinado em caráter 

obrigatório nas quatro séries do segmento, como o Inglês. No ensino médio, os 

estudantes continuaram a estudar uma LE obrigatória, escolhida entre o Francês, o 

Inglês e o Espanhol. Esse arranjo duraria até o final do ano letivo de 2016. 

A partir de 2017, após a publicação da Portaria Interna nº 222, o Inglês passou 

a ser disciplina obrigatória a partir do 6º ano, e os estudantes passaram a escolher 

uma segunda LE, também em caráter obrigatório, entre o Francês e o Espanhol, 

segundo a oferta de vagas (50% para cada uma das disciplinas). Tal medida provocou 

o início da retirada gradativa do Francês da carga horária de metade das turmas do 

EF, que passaram a estudar o Espanhol. 

O ensino de LE no CPII na atualidade será abordado no capítulo 6 desse 

trabalho. 

5.1. O lugar do Francês no currículo do CPII 

A análise de documentos referentes à educação nacional e, em particular, ao 

ensino promovido pelo CPII ao longo dos tempos, revela-nos o lugar de destaque 

conferido às disciplinas de LE na grade curricular da instituição. 

A presença do Francês nos primeiros programas de ensino do colégio, 

sobretudo na posição de primeira LE moderna na lista de disciplinas obrigatórias, 

denota a sua relevância na formação elitista oferecida pela instituição oficial de 

educação do Império. 

Pietraróia (2008) ressalta o valor da cultura escolar na formação geral dos 

alunos, visto que ela funciona como um “complexo mecanismo ligado aos contextos 

político, religioso e cultural, promovendo tanto a instrução quanto a educação moral 

dos aprendizes” (p. 7). Nesse sentido, a importância da língua francesa no currículo 

do CPII, quando da sua fundação, se dava em dois eixos, segundo a autora: a 

proficiência linguística e o eixo moral. A competência em francês era necessária aos 

alunos pois, como mencionado no capítulo anterior, o CPII adotava, em seus primeiros 

anos de funcionamento, livros didáticos (LD) e metodologia importados da França 

para o ensino de algumas disciplinas. Por outro lado, o eixo moral estava presente 

nos textos franceses usados nos exercícios de tradução e versão e nas listas de 

palavras a serem memorizadas, característicos da metodologia tradicional, adotada 

no ensino de LE da instituição. Destacava-se entre os títulos usados no colégio Les 
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aventures de Télémaque, de Fénelon, um dos livros dedicados à educação 

principesca na Europa nos séculos XVII e XVIII (PIETRARÓIA, 2008). 

Percebemos, então, que a continuidade da oferta do Francês no CPII esteve, 

durante muito tempo, vinculada à formação erudita que se desejava oferecer na 

instituição. Tal erudição, idealizada para a instrução secundária nacional, seria 

retomada nos documentos oficiais da Educação expedidos em 1931 e 1942, os quais 

contaram com a participação de membros da Congregação do CPII na sua 

elaboração. 

Nos anos de 1960 e 1970, em virtude de um projeto nacional de educação 

voltado para o ensino profissionalizante, no âmbito dos acordos de cooperação 

estabelecidos com os Estados Unidos, as LE foram tratadas como componente 

extracurricular pela legislação educacional vigente (RODRIGUES, 2012). No contexto 

pós-Segunda Guerra Mundial, no qual os Estados Unidos despontaram como forte 

potência internacional, o inglês se consolidaria como principal LE ensinada no Brasil. 

O CPII, contudo, manteria a obrigatoriedade do ensino do francês, ao lado do inglês, 

com espaço semelhante para os dois idiomas na sua carga horária. Essa política 

linguística institucional se manteria até o final dos anos 2010. 

No próximo capítulo examinaremos de que forma ocorreu o ensino de LE no 

CPII entre os anos letivos de 2012 e 2017, a partir da análise dos documentos oficiais, 

expedidos em nível nacional e institucional, vigentes no recorte escolhido para o 

aprofundamento da pesquisa. 
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6. AÇÕES GLOTOPOLÍTICAS PARA A PROMOÇÃO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS NO COLÉGIO PEDRO II ENTRE 2012 E 2017 

Nas seções anteriores vimos que as disciplinas de LE estão presentes nos 

planos de estudos do CPII, em caráter obrigatório, desde a sua fundação, em 1837. 

Os Estatutos da instituição tiveram valor de documentos norteadores da educação 

nacional desde o século XIX até os anos 1930, quando da criação do MEC. Ao longo 

do século XX, os Regulamentos, os Regimentos e os PGE direcionaram a prática 

pedagógica e a oferta de disciplinas no currículo da instituição, em articulação com os 

documentos oficiais da educação, expedidos pelo Ministério. 

Guespin e Marcellesi (1986) reconhecem como glotopolítica toda e qualquer 

ação sobre a linguagem, realizada em diversos âmbitos, sem distinção dos atores 

sociais envolvidos: “A glotopolítica engloba a política da língua: todos os casos de 

promoção, proibição, equipamento, mudança de status de uma língua são 

eminentemente fatos glotopolíticos; a política da língua é, então, um caso particular 

da glotopolítica [...]” (GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p. 15)38. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que as práticas glotopolíticas do CPII na 

atualidade são orientadas por diversos atores. Por um lado, enquanto instituição 

pública federal, o colégio obedece às PLPE presentes nos documentos norteadores 

da educação brasileira, elaborados pelo MEC: a LDB, os PCN, as OCEM e o edital do 

PNLD, entre outros. 

Por outro lado, as práticas glotopolíticas realizadas no CPII são também a 

expressão de uma política institucional própria para o ensino de línguas. Tal política é 

desenvolvida com a contribuição de diversas esferas da instituição, e se manifesta em 

publicações (por exemplo, o Projeto Político-Pedagógico Institucional, desenvolvido 

pelos departamentos pedagógicos) e na atuação conjunta de vários setores, como as 

pró-reitorias de ensino (PROEN), de gestão de pessoas (PROGESP) e de pós-

graduação, pesquisa, extensão e cultura (PROPGPEC) e o corpo docente, na 

execução de projetos desenvolvidos pelos departamentos pedagógicos. 

No presente capítulo apresentamos as diferentes ações glotopolíticas para a 

promoção de LE no CPII, em especial o francês, entre os anos letivos de 2012 e 2017. 

Em um primeiro momento, identificamos os documentos relativos ao ensino de LE 

                                                             
38 “La glottopolitique englobe la politique de la langue : tous les cas promotion, interdiction, équipement, 
changement de statut d’une langue sont éminemment des faits glottopolitiques ; la politique de la langue 
est donc un cas particulier de la glottopolitique [...].” (Tradução nossa) 
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expedidos em âmbito nacional e institucional vigentes no período citado. Verificamos 

de que forma as resoluções publicadas pelo CPII se articulam com as diretrizes 

propostas pelos documentos nacionais. Em seguida, elencamos algumas das 

atividades realizadas pelo Departamento de Francês e por outras esferas do CPII no 

mesmo período, a fim de ilustrar a participação efetiva de diversos sujeitos da 

instituição para a promoção deste idioma. Por fim, verificamos se houve manutenção 

ou mudança do status da disciplina Francês na instituição. 

6.1. Documentos norteadores de âmbito nacional 

6.1.1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) 

Em 20 de dezembro de 1996 foi publicada a Lei de diretrizes e bases da 

educação brasileira (LDB), também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Tratava-se do 

primeiro documento publicado após a abertura política de 1988 a traçar caminhos para 

a educação básica no país. Já em seu 2º artigo a resolução determinava os principais 

objetivos da educação nacional: a preparação do educando para o exercício da 

cidadania e para o mercado de trabalho. 

O documento anunciava a criação de um plano nacional da educação e o 

estabelecimento de diretrizes para todos os níveis da educação (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio e ensino superior), de modo a garantir uma 

formação básica comum. Tais medidas seriam possíveis a partir da colaboração entre 

os diferentes entes da federação. O texto da LDB previa também a criação de um 

conselho nacional da educação, órgão com as funções normativa e de supervisão. 

A seção “Da organização da educação nacional” estabelece as 

responsabilidades dos entes da federação e também dos estabelecimentos de ensino. 

Entre as incumbências destes últimos, destacamos a elaboração e a execução de sua 

proposta pedagógica. 

Busso (2016) destaca a importância da LDB para o ensino de LE no Brasil:  

A lei de diretrizes e bases de 1996, “lei maior” no ordenamento, no que se 
refere ao ensino, promulgada em consonância com a Constituição Federal, 
foi promulgada em um momento no qual o ensino de LE na escola regular 
estava enfraquecido, em decorrência das leis anteriores (LDB 61/71), que 
desobrigavam o ensino de LE na Educação Básica. (BUSSO, 2016, p. 41). 

Na LDB, a disciplina Língua Estrangeira Moderna voltou a aparecer como 

componente curricular obrigatório a partir da 5ª série do EF (atual 6º ano). Desde a 

Resolução nº 58 do MEC, de 1976, o ensino de LE era obrigatório apenas para o 2º 
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grau (atual ensino médio), e sua inclusão recomendada para o 1º grau, “onde as 

condições o indiquem e permitam” (BRASIL, 1976)39. O papel das LE na legislação de 

1996 foi um passo importante para a revalorização da disciplina, como enfatizado nos 

PCN publicados anos depois: “Consideradas, muitas vezes e de maneira injustificada, 

como disciplina pouco relevante, elas (as LE) adquirem, agora, a configuração de 

disciplina tão importante como qualquer outra do currículo, do ponto de vista da 

formação do indivíduo.” (BRASIL, 2000, p. 25). A LE a ser ensinada seria escolhida 

pela comunidade escolar, segundo o texto da Lei. 

Assim como na legislação em vigor anteriormente, a Lei nº 5.692, de 1971, a 

LDB prevê a possibilidade de criação de turmas reunindo estudantes de séries 

distintas para o ensino de LE. Paiva (2003) alerta que tal possibilidade abria espaço 

para a “terceirização” do ensino de LE: escolas e faculdades delegariam a escolas de 

idiomas a oferta da disciplina, a qual restaria à margem do projeto educacional da 

instituição, impedindo sua articulação com outros conteúdos do currículo. No mesmo 

sentido, Rodrigues (2012) aponta que a resolução respaldava uma “desoficialização” 

das LE no âmbito escolar.  

Para o EM, a LDB também previa a inclusão de uma LE moderna como 

disciplina obrigatória no currículo, e de uma segunda LE “em caráter optativo, dentro 

das possibilidades da instituição”. 

As resoluções relativas ao ensino de LE garantidas pela LDB foram, entretanto, 

alteradas pela MP nº 746/2016 (posteriormente convertida na Lei nº 13.415/2017). 

Alguns trechos foram suprimidos, e outros ganharam nova redação. A escolha do 

idioma a ser ensinado deixou de ser uma atribuição da comunidade escolar. Assim, o 

parágrafo 5º do artigo 26, que tratava do EF, passou a figurar da seguinte forma: “No 

currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa.” Já na parte da Lei 

relativa ao EM, o inciso III do artigo 36, que falava da escolha da LE pela comunidade 

e da possibilidade de oferta de um segundo idioma em caráter optativo, foi suprimido. 

O ensino  de LE no segmento foi tratado no novo artigo 35-A, que traz no 4º parágrafo: 

“Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa 

e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente 

                                                             
39 A Resolução de 1976 tinha resgatado apenas parcialmente a obrigatoriedade do ensino de LE na 
escola básica, a qual havia aparecido pela última vez na Lei orgânica da educação de 1942. 
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o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos 

pelos sistemas de ensino.”  

Souza (2018) avalia que essas alterações da LDB acabaram por tornar a Lei 

mais prescritiva, uma vez que retiraram a autonomia dos entes federativos quanto à 

escolha da LE a ser ensinada, e desconsideraram ações glotopolíticas já existentes 

em nível local.  

6.1.2. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

Paralelamente à tramitação da LDB, eram elaborados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) pelo Ministério da Educação (MEC) com a contribuição 

de professores e outros especialistas da educação. Os volumes referentes ao primeiro 

e ao segundo segmentos do EF foram tornados públicos nos anos de 1997 e 1998, 

respectivamente. 

Os Parâmetros tinham, entre outros objetivos, o de cumprir o artigo 210 da 

Constituição Federal de 1988 que afirmava: “Serão fixados conteúdos mínimos para 

o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” Os PCN não tinham valor de 

obrigatoriedade: o volume introdutório apresenta o documento como um referencial, 

uma “proposta de reorientação curricular” feita pelo MEC às secretarias de educação 

e instituições de ensino e pesquisa, atendendo à “necessidade de construção de uma 

educação básica voltada para a cidadania” (BRASIL, 1998, p. 9). 

Assim, os PCN se propunham a uma dupla função: atender “à necessidade de 

construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões 

brasileiras” (BRASIL, 1998, p. 5), ao mesmo tempo em que respeitavam as 

diversidades culturais e políticas de cada região do país. O documento retomava a 

importância da formação dos estudantes para o exercício da cidadania, citada 

anteriormente na LDB. Nesse propósito, a aprendizagem de LE contribuiria para o 

desenvolvimento da percepção do educando como ser humano e como cidadão. Esse 

objetivo poderia ser atingido através de um trabalho centrado no engajamento 

discursivo.  

Os PCN para o EF apresentavam os objetivos gerais do segmento divididos em 

oito diferentes áreas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, 

Geografia, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira), além de seis temas 

transversais (Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural e 
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Trabalho e consumo), a serem abordados nas diferentes áreas, segundo orientações 

didáticas. Assim, a “área de Língua Estrangeira” aparece nos PCN como um 

componente curricular equiparado às outras disciplinas. Segundo o documento, 

A Língua Estrangeira no Ensino Fundamental tem um valioso papel 
construtivo como parte integrante da educação formal. Envolve um complexo 
processo de reflexão sobre a realidade social, política e econômica, com valor 
intrínseco importante no processo de capacitação que leva à libertação. Em 
outras palavras, Língua Estrangeira no ensino fundamental é parte da 
construção da cidadania. (BRASIL, 1998b, p. 41). 

A função social do conhecimento de LE estaria, então, relacionada aos usos 

que se faz da língua via leitura, principalmente. O documento propunha que os 

conteúdos abordados no ensino de LE se articulassem com os temas transversais, 

em virtude “da possibilidade que a aprendizagem de línguas traz para a compreensão 

de várias maneiras de se viver a experiência humana” (idem, p. 63) 

O volume dedicado a LE retoma o caráter não-dogmático dos PCN, o qual 

permitiria as adaptações necessárias às diferentes realidades locais do país e a 

prática reflexiva em relação às propostas do documento. Resgata-se também o direito 

de todo cidadão à aprendizagem de LE e a obrigação da escola de fornecê-la. Assim: 

Embora seu conhecimento seja altamente prestigiado na sociedade, as 
línguas estrangeiras, como disciplinas, se encontram deslocadas da escola. 
A proliferação de cursos particulares é evidência clara de tal afirmação. Seu 
ensino, como o de outras disciplinas, é função da escola, e é lá que deve 
ocorrer. (BRASIL, 1998b, p. 19) 

Além daquelas já citadas, uma outra vantagem da aprendizagem de LE é 

salientada neste volume: a compreensão do educando em relação ao outro e à sua 

alteridade, o que lhe permitiria uma melhor compreensão do mundo plural em que 

vive, “marcado por valores culturais diferentes e maneiras diversas de organização 

política e social” (BRASIL, 1998b, p. 19). 

Os PCN assinalam como necessária para a aprendizagem de uma LE a 

garantia da continuidade do ensino de um idioma. 

O documento cita diversas razões pelas quais deve ser privilegiado o 

desenvolvimento da leitura nas aulas de LE. Essas razões seriam: a suposta ausência 

de oportunidades que os estudantes brasileiros teriam de usar a comunicação oral em 

LE, mesmo em grandes centros urbanos; a aplicabilidade dessa competência no 

contexto imediato do aluno, sob pretexto de que, em LE, a leitura seja a competência 

mais utilizada por brasileiros, tanto em contextos de lazer quanto na educação formal 

(exames oficiais de acesso à universidade e à pós-graduação); os benefícios que o 
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desenvolvimento da leitura em LE trariam para a competência de leitura do estudante 

em língua materna; as condições nas salas de aula brasileiras que dificultariam o 

trabalho das quatro habilidades comunicativas em LE: “carga horária reduzida, 

classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos 

professores, material didático reduzido a giz e livro didático” (BRASIL, 1998b, p. 21). 

Paiva (2003) faz duras críticas a esse aspecto do documento, que chamou de 

“comodismo a uma situação adversa”. Segundo a autora, 

O texto dos PCN, além de negar a importância das habilidades orais e da 
escrita e ignorar as grandes modificações advindas da informática, reproduz 
o mesmo discurso do parecer 853/71 [...]. Justificando a opção pela leitura 
através de uma generalização sobre a ineficácia do sistema educacional, 
como se as condições adversas de muitas de nossas escolas fossem motivo 
suficiente para negar a todos o direito à educação que lhes é garantido pela 
Constituição Federal. (PAIVA, 2003, p. 58). 

Os PCN mencionavam, contudo, a possibilidade de inclusão de outras 

habilidades comunicativas nos objetivos do ensino de LE, no caso de haver condições 

para a sua realização na escola e justificativas sociais para a sua implementação40. 

Segundo o documento, o trabalho de memorização de letras de música e de frases 

feitas, entre outros recursos lúdicos, poderia contribuir para estabelecer um vínculo 

afetivo do estudante com a aprendizagem da língua e aumentar sua consciência 

linguística. 

Os PCN adotavam uma política de pluralismo linguístico, a qual previa a 

promoção do ensino de várias línguas. A escolha da LE a ser ensinada ficaria a cargo 

da comunidade escolar. Três critérios principais seriam considerados para a adoção 

de uma LE no currículo: fatores relativos às comunidades locais, fatores relacionados 

à história, e fatores relativos à tradição. 

Como fatores relativos às comunidades locais, são citados os exemplos de 

línguas de imigrantes e de indígenas. Essa escolha se justificaria pelas relações 

culturais, afetivas e de parentesco (BRASIL, 1998b) entre os falantes de língua 

portuguesa e os usuários dessas línguas. 

No que diz respeito aos fatores históricos, considera-se a função que certas 

línguas exerceram em momentos da história da humanidade. O documento usa os 

exemplos do inglês, tido como a língua mais usada no mundo dos negócios, e do 

                                                             
40 O trabalho de outras competências comunicativas em LE está previsto, inclusive, nas seções 
“Avaliação” e “Orientações pedagógicas” do documento. 
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espanhol, devido às crescentes trocas econômicas entre os países do Mercado das 

Nações do Cone Sul (Mercosul). Segundo os PCN: 

Os fatores históricos estão relacionados ao papel que uma língua específica 
representa em certos momentos da história da humanidade, fazendo com que 
sua aprendizagem adquira maior relevância. A relevância é geralmente 
determinada pelo papel hegemônico dessa língua nas trocas internacionais, 
gerando implicações para as trocas interacionais nos campos da cultura, 
da educação, da ciência, do trabalho, etc. (grifo nosso) (BRASIL, 1998b, p. 
23). 

Os fatores relativos à tradição seriam assim justificados no documento: “O 

papel que determinadas línguas estrangeiras tradicionalmente desempenham nas 

relações culturais entre os países pode ser um fator a ser considerado” (BRASIL, 

1998b, p. 23). Desse modo, o francês é citado nos PCN como exemplo de LE a ser 

incluída no currículo segundo esse critério. 

Do ponto de vista histórico, sabemos que o francês era a língua franca dos 

intelectuais europeus e brasileiros no século XIX e foi o idioma através do qual 

chegaram ao Brasil obras importantes de autores internacionais. A cultura francesa, 

por sua vez, teve forte influência no equipamento cultural de importantes cidades 

brasileiras, como o Rio de Janeiro, e na institucionalização da educação nacional, via 

Colégio Pedro II. A língua francesa esteve, durante muito tempo, relacionada ao 

ensino erudito idealizado pela instituição. 

Se interpretarmos, com um olhar contemporâneo, os fatores previstos para a 

inclusão de LE no currículo segundo os PCN (publicados há mais de 20 anos), 

poderíamos afirmar que o critério relativo aos “fatores históricos”, ilustrado pelas 

funções exercidas pelo inglês e pelo espanhol na atualidade, poderia receber a 

nomenclatura de “fatores relacionados às trocas internacionais na 

contemporaneidade”. E nesse sentido, também o francês poderia ser usado como 

exemplo, por se tratar da língua oficial de 30 países, falada em todos os continentes, 

uma das línguas oficiais da ONU, idioma de grande circulação de conhecimento 

científico no mundo atual. 

Por quase 20 anos, os PCN restaram como o único documento de referência 

para o ensino de LE no EF, até a publicação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) em 2017. 
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6.1.3. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

Dois anos após a aparição do documento referente ao segundo segmento do 

EF, foram lançados os PCN para o EM (PCNEM). O volume de apresentação do 

documento (Bases Legais) traz duas razões principais pelas quais o governo vigente 

propunha uma reforma do ensino médio. A primeira razão seriam as mudanças 

estruturais da educação consequentes da chamada “revolução do conhecimento” 

(BRASIL, 2000, p. 5). Segundo o texto: “As propostas de reforma curricular para o 

Ensino Médio se pautam nas constatações sobre as mudanças no conhecimento e 

seus desdobramentos, no que se refere à produção e às relações sociais de modo 

geral (idem)”. É apresentada uma breve análise das políticas educacionais vigentes 

no Brasil em décadas anteriores para ilustrar como elas atendiam às exigências da 

sociedade naquela época. Recomenda-se, então, uma preparação geral do estudante 

para as demandas do mundo contemporâneo, que tenha como propósito “a aquisição 

de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as 

diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação” (ibidem). Tal recomendação 

opunha-se à formação proposta anteriormente, em especial a uma “profissionalização 

compulsória” característica da educação brasileira nos anos de 1970. 

Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à 
formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, 
buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, 
criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização. (BRASIL, 
2000, p. 5). 

A segunda razão para a elaboração de novos parâmetros curriculares para o 

EM seriam as transformações recentes no sistema educacional brasileiro. Tais 

mudanças seriam consequentes de um aumento, em anos anteriores à publicação do 

documento, na demanda de matrículas no segmento, principalmente na rede pública 

de ensino. 

Enquanto os PCN para o EF (PCNEF) apresentavam as disciplinas ensinadas 

no segmento divididas em oito áreas, uma delas a de Língua Estrangeira, o 

documento referente ao EM propunha apenas três áreas de conhecimento que 

agrupavam disciplinas “que compartilham objetos de estudo”, a saber: Ciências 

Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Neste último estão inseridos os 

Conhecimentos de Língua Estrangeira Moderna, além daqueles de Língua 

Portuguesa, Educação Física, Artes e Informática. Os PCNEM propunham que as 
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habilidades e competências em cada uma das disciplinas fossem desenvolvidas 

segundo três eixos norteadores: Representação e comunicação, Investigação e 

compreensão e Contextualização sociocultural (BRASIL, 2000b, p. 32). 

Por terem sido encomendados a equipes diversas, os PCNEM tinham uma 

estrutura e mesmo uma redação bastante distintas dos PCNEF. O texto do documento 

referente ao EM era bastante teórico e subjetivo, enquanto a publicação anterior tinha 

uma linguagem objetiva e voltada para a prática de sala de aula. 

 O volume relativo à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias retomava 

o que é defendido na LDB como objetivos do EM: “(...) que o aluno possa participar 

do mundo social, incluindo-se aí a cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos” 

(BRASIL, 2000b, p. 5). A linguagem é compreendida como fator indispensável para 

que se alcancem tais objetivos, por sua natureza transdisciplinar e por sua importância 

na produção de sentido nas diversas áreas do conhecimento (idem). Nesse sentido, 

justifica-se a importância de a disciplina LE estar, agora, inserida em uma área e não 

mais aparecer como um componente curricular independente: a articulação entre as 

diferentes vertentes de linguagem (verbal, corporal, visual) representadas por esta e 

pelas outras disciplinas que compõem a área. 

Considerando a função das LE na formação geral dos estudantes, os PCNEM 

reforçavam a relevância de sua aprendizagem na escola, já mencionada no volume 

relativo ao EF. O documento mais recente apontava para a necessidade de a 

aprendizagem escolar de LE preparar os educandos à compreensão e à produção de 

enunciados no novo idioma e que, além disso, “propicie ao aprendiz a possibilidade 

de atingir um nível de competência linguística capaz de permitir-lhe acesso a 

informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua para sua formação 

geral enquanto cidadão” (BRASIL, 2000b, p. 26). 

Identificamos, assim, uma dissonância entre os dois volumes, no que se refere 

às habilidades a serem desenvolvidas na disciplina: os PCNEF priorizavam o 

desenvolvimento da competência da leitura em LE, enquanto que os PCNEM 

consideravam de “fundamental importância conceber-se o ensino de um idioma 

estrangeiro objetivando a comunicação real” (BRASIL, 2000b, p. 31), o que previa o 

trabalho tanto das competências orais quanto das escritas. O texto apresentava um 

posicionamento crítico à postura de ensino de LE centrado em preceitos da gramática 

normativa, “destacando-se a norma culta e a modalidade escrita da língua” (idem, p. 
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28), uma vez que ela seria desmotivadora para professores e alunos e impossibilitaria 

a articulação com outras disciplinas do currículo. 

É preciso pensar-se o ensino e a aprendizagem das Línguas Estrangeiras 
Modernas no Ensino Médio em termos de competências abrangentes e não 
estáticas, uma vez que uma língua é o veículo de comunicação de um povo 
por excelência e é através de sua forma de expressar-se que esse povo 
transmite sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos. (BRASIL, 2000b, 
p. 30). 

No intuito de alcançar objetivos comunicativos satisfatórios, os PCNEM 

propunham que, além da competência gramatical, fossem igualmente abordadas no 

ensino de LE no EM as competências sociolinguística, discursiva e estratégica. 

Podemos dizer que, em virtude da desconformidade encontrada entre os dois 

documentos, os PCNEF e os PCNEM acabaram por não fornecer aos docentes 

diretrizes harmônicas, que pudessem ser praticadas em continuidade, mas sim 

diretrizes incompatíveis, como destacado por Paiva (2003): “O MEC, ao encomendar 

os textos dos PCN para profissionais com crenças e filiações ideológicas diferentes, 

acaba por oferecer à comunidade uma política de ensino de LE contraditória.” (p. 66). 

Quanto à escolha da LE a ser oferecida pela escola, os PCNEM mencionam o 

predomínio do inglês no ensino como um “monopólio linguístico” vigente nas décadas 

anteriores, e um crescente interesse pelo espanhol. O documento atenta para que se 

leve em consideração, no momento da escolha da LE, as características sociais, 

culturais e históricas da região: “Não se deve pensar numa espécie de unificação do 

ensino, mas, sim, no atendimento às diversidades, aos interesses locais e às 

necessidades do mercado de trabalho no qual se insere ou virá a inserir-se o aluno” 

(BRASIL, 2000b, p. 27). Ao mesmo tempo em que aponta para o “atendimento às 

diversidades”, o documento afirma que “é de domínio público a grande importância 

que o inglês e o espanhol têm na vida profissional das pessoas” (idem), sugerindo que 

outros idiomas que atendam aos interesses da comunidade sejam oferecidos no caso 

da inclusão de uma segunda LE, em caráter optativo, na escola. 

6.1.4. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos PCN 
(PCN +) 

Em 2002 foram publicados os PCN+ Ensino Médio – Orientações educacionais 

complementares aos PCN. Como os documentos publicados anteriormente, este 

também se propunha a manter atualizadas as diretrizes para a educação básica 

nacional, atendendo às novas demandas de um segmento que havia se expandido 
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muito em anos anteriores. Tal expansão se devia, segundo o documento, a um 

aumento da demanda de matrículas no EM, consequente da ascensão de um público 

proveniente de famílias que até então só tinham acesso aos estudos até o EF. 

 Segundo o texto da publicação: “Este livro pretende discutir a condução do 

aprendizado, [...] de forma a responder às transformações sociais e culturais do 

mundo contemporâneo, levando em conta as leis e diretrizes que direcionam a 

educação básica.” (BRASIL, 2002, p. 7). Em diversos trechos, os PCN+ se mostram 

como uma análise, uma “leitura comentada” dos PCNEM, ao esmiuçar trechos 

daquele documento. 

Os PCN+ reforçam a função do EM como segmento que não somente prepare 

os alunos para os estudos universitários ou para a vida profissional, mas que exerça 

a função de concluir a educação básica, preparando o educando também para a sua 

vida social. Assim: “Isso significa preparar para a vida, qualificar para a cidadania e 

capacitar para o aprendizado permanente, seja no eventual prosseguimento dos 

estudos, seja no mundo do trabalho” (BRASIL, 2002, p. 8). Para atingir tais objetivos, 

o documento aponta a interdisciplinaridade como conceito norteador indispensável ao 

trabalho no segmento, através da qual disciplinas de diferentes áreas estariam em 

constante articulação no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, a proposta do documento para o ensino de LE é a de que o 

educando desenvolva habilidades e competências que lhe permitam usar o 

conhecimento na disciplina em diferentes ocasiões de sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional, visto que “não há hoje como conceber um indivíduo que, ao término do 

ensino médio, prosseguindo ou não sua formação acadêmica, seja incapaz de fazer 

uso da língua estrangeira em situações da vida contemporânea” (BRASIL, 2002, p. 

93). 

Ainda que sejam citadas as diversas funções comunicativas em LE, a maior 

parte das instruções visa ao desenvolvimento da competência da leitura e da 

interpretação de textos do aluno41. Vemos, então, que o documento se apresenta 

como um complemento aos PCNEM, porém mais uma vez há um dissonância entre 

as publicações no que se refere ao trabalho das habilidades em LE. 

                                                             
41 Segundo o documento, “A competência primordial do ensino de línguas estrangeiras no ensino médio 
deve ser a da leitura e, por decorrência, a da interpretação.” (BRASIL, 2002, p. 97). 



63 
 

Acreditamos ser oportuno assinalar que a maioria dos exemplos citados no 

documento são referentes ao ensino de língua inglesa. Podemos, inclusive, observar 

à página 113 do texto o uso de exemplos de técnicas de didática com nomenclaturas 

em inglês e até mesmo, à página 112, citações de obras em inglês sem a necessária 

tradução. 

6.1.5. Lei nº 11.161/2005: “Lei do Espanhol” 

Em 5 de agosto de 2005 foi promulgada a chamada Lei do Espanhol, que 

tornava obrigatória a oferta da língua espanhola nos currículos de EM. Para o EF, a 

oferta do idioma seria facultativa. A resolução seria implantada gradativamente nos 

cinco anos subsequentes à publicação da Lei. 

Souza (2018) destaca que a autonomia das unidades federadas quanto à 

escolha da LE a ser ensinada, estabelecida pela LDB de 1996 e reiterada pelos PCN 

em 1998, não foi respeitada na nova resolução. Nas palavras da autora: 

Se por um lado os PCN evocam a diversidade linguística e cultural no país, 
bem como a necessidade do fim do monopólio linguístico, veremos 
posteriormente, com a lei 11.161/2005, que essa diversidade não foi levada 
em consideração no momento da elaboração desta lei. (SOUZA, 2018, p. 70-
71). 

A Lei nº 11.161/05 foi revogada em 23 de setembro de 2016 pela MP nº 746, 

que seria posteriormente convertida na Lei nº 13.415, de 20 de dezembro de 2017. A 

nova medida, como indicado anteriormente, alçava a língua inglesa à posição de 

componente obrigatório do currículo do EM. O espanhol passou a ser o idioma 

preferencial como segunda LE a ser ofertada em caráter optativo no segmento. 

6.1.6. Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) 

Em 2006, o MEC, através da Secretaria de Educação Básica, tornou públicas 

as Orientações curriculares para o Ensino Médio (OCEM). Podemos dizer que as 

Orientações faziam parte de um conjunto de ações do governo vigente à época para 

o desenvolvimento da educação básica no Brasil. Especialmente para o EM, a Carta 

ao Professor, que introduz o documento, cita também projetos como o PRODEB 

(Programa de Equalização das Oportunidades de Acesso à Educação Básica) e o 

PNLEM (Programa Nacional do Livro do Ensino Médio). 

Como documentos publicados anteriormente, as OCEM não tinham valor de 

obrigatoriedade, mas sim de “instrumento de apoio à reflexão do professor a ser 

utilizado em favor do aprendizado” (BRASIL, 2006, p. 6). A produção das Orientações 
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ficou a cargo de um grupo de trabalho multidisciplinar formado por pesquisadores, 

representantes das Secretarias estaduais de educação e outros professores, que se 

reuniram ao longo de dois anos, em seminários regionais e nacionais, até que 

chegassem ao produto final. 

A seção referente ao ensino de LE ratifica a importância da valorização da 

disciplina na educação básica, além de sua função na construção da noção de 

cidadania do educando, já mencionadas em diretrizes anteriores. As propostas 

didático-pedagógicas trazidas no documento buscam, então, contemplar os objetivos 

linguísticos e educacionais do ensino de LE no EM na contemporaneidade. Para 

atingir tais objetivos, retoma-se o trabalho dos temas transversais através do ensino 

de línguas, e propõe-se a adoção de abordagens como o letramento crítico e a 

multimodalidade associadas ao ensino. 

Ainda que não preconize o ensino de um idioma especificamente, o documento 

apresenta diversas reflexões e exemplos de atividades referentes ao ensino de língua 

inglesa, atentando para sua aplicabilidade no ensino de outras LE. Além disso, as 

OCEM trazem uma seção dedicada exclusivamente ao ensino de língua espanhola, o 

que vai ao encontro da Lei nº 11.161, publicada no ano anterior. O documento ressalta 

o caráter político da Lei, ao estabelecer a obrigatoriedade da oferta do idioma no EM: 

“Estamos diante de um gesto político claro e, sobretudo, de um gesto de política 

linguística, que exige uma reflexão acerca do lugar que essa língua pode e deve 

ocupar no processo educativo” (BRASIL, 2006, p. 128). 

Consideramos pertinente ressaltar que o capítulo referente ao ensino de 

espanhol mostra-se completamente independente daquele relativo ao ensino de LE 

em geral. Por um lado, trata de aspectos particulares ao ensino desta língua, em 

virtude de sua proximidade com o português. Por outro lado, o capítulo aborda 

aspectos pedagógicos (como a importância da avaliação formativa e reflexões sobre 

o uso da língua materna na aula de LE e sobre qual variedade de língua deve ser 

ensinada) que são pertinentes ao ensino de línguas em geral. Acreditamos que os 

capítulos distintos poderiam ter sido reunidos em um só, mais completo, reunindo as 

instruções contidas nas duas seções. 

6.1.7. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

Criado em 1998 através da Portaria nº 438 do MEC, o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) tinha entre seus objetivos servir de instrumento de 
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autoavaliação e criar uma referência nacional para estudantes egressos do EM. 

Segundo o texto da portaria: 

Art. 2º A prova do ENEM avaliará as competências e as habilidades 
desenvolvidas pelos examinandos ao longo do ensino fundamental e médio, 
imprescindíveis à vida acadêmica, ao mundo do trabalho e ao exercício da 
cidadania, tendo como base a matriz de competências especialmente 
definida para o exame. (BRASIL, 1998). 

Inicialmente, o exame não continha questões para avaliar os conhecimentos 

em LE dos estudantes. Em 2009 o ENEM foi reformulado, passando a servir como 

“modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso à educação 

superior” (BRASIL, 2009) e também como certificação de conclusão do EM para 

jovens e adultos. Ainda que a Portaria nº 109 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) mencionasse a inclusão de LE na 

avaliação, a seção “Matriz de Referência” do documento assinalava que a disciplina 

só entraria de fato na edição de 2010 do exame (idem), podendo os candidatos 

optarem por fazer a prova de Língua Inglesa ou de Língua Espanhola. 

Podemos perceber que, mesmo antes das alterações recentes da LDB em 

relação à LE a ser ensinada no EM em caráter obrigatório, o ENEM, que se tornaria a 

principal avaliação de acesso às universidades, já limitava a possibilidade de escolha 

a apenas dois idiomas (o inglês e o espanhol). 

Achamos pertinente mencionar que até a publicação desta dissertação a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) mantinha o francês como opção de 

LE no seu vestibular. 

6.1.8. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCN) 

Em 2013 o MEC publicou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (DCN). A obra, elaborada por membros do Conselho Nacional de 

Educação com a contribuição de representantes de diversas esferas do meio 

educacional, se propunha a atualizar as diretrizes gerais para os diferentes níveis da 

educação brasileira, após mudanças na estrutura da oferta do ensino em anos 

anteriores. O documento, que conta com mais de 500 páginas, se mostrou inovador 

ao trazer orientações que contemplavam não somente a educação infantil, os ensinos 

fundamental e médio regulares, mas também resoluções para outras organizações do 

ensino, como por exemplo a educação no campo, a educação indígena e a 

quilombola. 
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As DCN reforçam o compromisso da LDB com a formação do educando para o 

exercício da cidadania. Este objetivo seria alcançado através de estratégias 

pedagógicas como a adoção de uma perspectiva multicultural no currículo, segundo 

a qual 

[...] O conhecimento de valores, crenças, modos de vida de grupos sobre os 
quais os currículos se calaram durante uma centena de anos sob o manto da 
igualdade formal, propicia desenvolver empatia e respeito pelo outro, pelo 
que é diferente de nós, pelos alunos na sua diversidade étnica, regional, 
social, individual e grupal [...]. (BRASIL, 2013, p. 115). 

A transversalidade é também proposta nas DCN como uma forma de articular 

os componentes curriculares a temas contemporâneos (na nossa visão, uma leitura 

atualizada dos Temas Transversais propostos pelos PCN). Segundo o documento, 

tais temas “afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na 

esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, 

assim como os direitos das crianças e dos adolescentes” (BRASIL, 2013, p. 115). 

Quanto ao ensino de LE, as Diretrizes reforçam a autonomia na escolha do 

idioma pela comunidade escolar, assegurada pela LDB. Se em anos anteriores os 

PCNEF citavam três razões norteadoras para escolha da LE a ser ensinada em uma 

escola (fatores relacionados à história, à tradição e às comunidades locais), as DCN 

advogam que tal escolha “deve considerar o atendimento das características locais, 

regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo do 

trabalho e da internacionalização” (BRASIL, 2013, p. 33). Souza (2018) atenta para o 

uso do termo internacionalização relacionado ao ensino de LE, em consonância com 

o programa de mobilidade acadêmica Ciências sem Fronteiras, vigente à época.  

As DCN mencionam também a oferta obrigatória da língua espanhola no EM, 

como previsto na Lei nº 11.161/05, já apresentada anteriormente. 

6.1.9. Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), promovido pelo 

Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao 

MEC, é o programa responsável pela distribuição de obras didáticas, pedagógicas e 

literárias a alunos e professores de escolas públicas brasileiras. 

O PNLD foi instituído através do Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985, 

sob a nomenclatura de Programa Nacional do Livro Didático. Entretanto, segundo a 

página oficial do FNDE na Internet, desde a criação do Instituto Nacional do Livro, em 

1937, o Brasil já conta com algum tipo de programa de fomento à produção e 



67 
 

distribuição de livros didáticos (LD) nacionais. O programa mudou de nomenclaturas 

e foi aperfeiçoado ao longo dos tempos. A resolução mais recente referente ao 

funcionamento do PNLD é o Decreto nº 9.099, de 2017, que dispõe sobre as etapas, 

procedimento e critérios do programa. Inicialmente voltado para a distribuição de livros 

de 1º grau (hoje EF), atualmente o programa abrange a educação infantil, os anos 

iniciais do EF, os anos finais do EF e o EM. Os quatro segmentos são atendidos de 

forma alternada, em ciclos diferentes. 

De acordo com a página oficial do MEC na Internet, a seleção dos LD ocorre 

da seguinte forma: 

As obras são inscritas pelos detentores de direitos autorais, conforme critérios 
estabelecidos em edital, e avaliadas por especialistas de diferentes áreas do 
conhecimento. Se aprovadas, compõem o Guia Digital do PNLD, que orienta 
o corpo docente e o corpo diretivo da escola na escolha das coleções para 
aquela etapa de ensino. (BRASIL, s/d). 

Apesar de a LDB prever o ensino obrigatório de LE desde 1996, só em 2010 o 

edital do PNLD passou a contemplar os LD da disciplina42, com a distribuição, a partir 

de 2011, de materiais de inglês e espanhol a alunos do EF, e em 2012 a alunos do 

EM. O Guia do PNLD 2011 justifica a inclusão de Língua Estrangeira Moderna no 

programa e resgata a relevância da disciplina na formação do educando, presente em 

documentos publicados anteriormente:  

O PNLD ampliou a oferta de livros didáticos, incluindo, pela primeira vez, o 
componente curricular Língua Estrangeira Moderna (LEM): Inglês e 
Espanhol. Essa inclusão reflete o reconhecimento de que lugar de aprender 
línguas estrangeiras, de forma efetiva e significativa, é na escola e que seu 
aprendizado é um fator importante de inclusão social e de maior integração à 
realidade contemporânea. (BRASIL, 2010, p. 12). 

As LE estiveram presentes nos seguintes editais do PNLD, até o momento: 

Quadro 2 - Editais do PNLD que contemplaram disciplinas de LE 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

PNLD 2011 PNLD 2012 

PNLD 2014 PNLD 2015 

PNLD 2017 PNLD 2018 

(Fonte: BUSSO, 2016) 

O volume relativo aos livros de Espanhol do Guia PNLD 2018 (edição mais 

recente que incluiu livros de LE), retoma princípios norteadores do trabalho na 

                                                             
42 A data coincide com a inclusão das LE no ENEM. 
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disciplina, como a interdisciplinaridade e a transversalidade, em consonância com as 

DCN (BRASIL, 2017). 

Lombardi e Silva (2014, apud BUSSO, 2016) apontam a importância do PNLD 

como documento orientador do ensino de línguas: “Ao estabelecer parâmetros de 

avaliação de livros didáticos que acabam norteando os objetivos do ensino de línguas, 

o PNLD pode auxiliar no processo de transposição de conceitos”.  

Ainda que apresente um discurso que reconhece a importância do ensino de 

LE na escola, inclusive na formação social dos educandos, vemos mais uma vez um 

documento oficial da educação básica contemplar apenas as línguas inglesa e 

espanhola. 

6.1.10. Medida Provisória nº 746/2016 

Em 22 de setembro de 2016 foi sancionada a Medida Provisória (MP) nº 746, 

que instituía a Política de Fomento à implementação de escolas de EM em tempo 

integral e alterava diversas resoluções anteriores referentes à Educação. 

No âmbito do ensino de LE, vimos que a MP alterava o artigo 26 da LDB, 

excluindo a autonomia das comunidades escolares quanto à escolha do idioma a ser 

ensinado. Além disso, revogava a Lei nº 11.161/05, suspendendo a obrigatoriedade 

de oferta do espanhol do EM. A nova resolução estabeleceu, então, a oferta da língua 

inglesa no EF e a inclusão obrigatória do idioma nos currículos do EM. O espanhol é 

sugerido como idioma preferencial no caso da oferta, em caráter optativo, de outras 

LE no EM (BRASIL, 2016). 

A MP nº 746/16 seria convertida no ano seguinte na Lei nº 13.415. 

6.1.11. Lei nº 13.415/2017 

Sancionada em 17 de fevereiro de 2017, a Lei nº 13.415 atribuiu perenidade às 

resoluções relativas à Educação, até então de caráter provisório, elencadas na MP nº 

746/16 e tratadas em seções anteriores desta dissertação. 

A deliberação resgatou a existência de uma Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), anunciada no artigo 26 da LDB de 199643, e que deveria orientar a Educação 

Infantil, o EF e o EM. A maioria das alterações da LDB promovidas pela Lei nº 13.415 

se referia às disciplinas do currículo do EM e à carga horária do segmento. 

                                                             
43 O direito a uma “formação básica comum” aparece no artigo 210 da Constituição Federal, de 1988: 
“Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar uma formação 
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” (BRASIL, 1988). 
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A Lei previa a implementação da BNCC em até dois anos após a sua 

homologação, o que viria a ocorrer em dois momentos: as seções referentes à 

Educação Infantil e ao EF foram homologadas em 20 de dezembro de 2017, e a seção 

referente ao EM foi validada em 14 de dezembro de 2018. 

A investigação dos documentos relativos à Educação em âmbito nacional 

permite-nos identificar uma profusão de resoluções referentes ao EM, em detrimento 

do EF, segmento que recebeu pouca atenção nos documentos publicados nas últimas 

duas décadas. 

6.2. Documentos norteadores de âmbito institucional 

Entre os anos letivos de 2012 e 2017, o ensino de LE no CPII, em particular, o 

ensino de francês, foi orientado pelos seguintes documentos expedidos pela 

instituição: o Projeto Político-Pedagógico (PPP) publicado no ano de 200244, e as 

Portarias nº 2.911 e nº 222, publicadas em 2016 e 2017, respectivamente. 

6.2.1. Projeto Político-Pedagógico (PPP) – 2002 

 O PPP do CPII veio a público após dois anos de elaboração (entre 2000 e 

2002), a qual contou com a participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar. Depoimentos de membros da comunidade, apresentados na introdução do 

documento, dão conta das dificuldades encontradas para conciliar o que se desejava, 

o que era proposto e o que se podia realmente realizar segundo o Projeto: “Esse 

documento é, portanto, expressão de um processo democrático de discussão e 

elaboração de um projeto político-pedagógico para cuja implementação ainda há 

muito que caminhar.” (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 25). 

Antes da elaboração do documento, julgou-se necessário conhecer as 

necessidades da comunidade e estabelecer um diálogo com todos os agentes 

envolvidos no processo de escolarização no CPII (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 48). 

Foi, então, realizada uma pesquisa sociocultural junto ao corpo discente da instituição. 

A análise dos resultados da pesquisa contribuiria para orientar um trabalho que 

respeitasse a heterogeneidade do público do colégio, ao definir 

[...] Uma filosofia educacional que, não descaracterizando a identidade 
histórica do CPII, esteja adequada às responsabilidades que a escola, os 

                                                             
44 A versão mais recente do documento, agora designado Projeto Político-pedagógico Institucional 
(PPPI) do CPII, tem vigência entre os anos de 2017 e 2020, porém foi disponibilizado ao público apenas 
em julho de 2018. 



70 
 

educadores e a educação devem assumir na contemporaneidade – um 
mundo de pluralidades culturais – e, logo, a exigir solidariedade e respeito 
maiores, integrando um processo de humanização construído a partir do 
conhecimento do outro, tornado possível com base na identificação das 
diferenças e das peculiaridades da comunidade com a qual a escola interage. 
(COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 48). 

O PPP se propunha, então, a ser um projeto que representasse a tradição de 

um colégio criado na primeira metade do século XIX e atendesse, ao mesmo tempo, 

às demandas da comunidade escolar na atualidade. 

O documento mostra-se em consonância com as diretrizes educacionais 

publicadas em anos anteriores (LDB e PCN). Em diferentes seções que compõem o 

PPP há referências às orientações no que se refere ao papel da escola na construção 

da cidadania dos educandos. Tais orientações vão ao encontro do viés humanista que 

sempre caracterizou a instituição. Assim, por exemplo, o trecho do PPP que diz 

 “[...] O Colégio não pode abrir mão de unir a competência educacional à 
constituição de um espaço democrático e rico em experiências que 
possibilitem ao aluno construir sua identidade pessoal, suas relações sociais 
e apropriar-se do saber historicamente construído.” (COLÉGIO PEDRO II, 
2002, p. 67) 

se coaduna com o seguinte trecho dos PCN: 

 “[...] Os PCN se caracterizam por [...] explicitar a necessidade de que as 
crianças e jovens deste país desenvolvam suas diferentes capacidades, 
enfatizando que a apropriação dos conhecimentos socialmente elaborados é 
base para a construção da cidadania e da identidade.” (BRASIL, 1998, p. 10). 

O capítulo 5, intitulado “Proposta curricular”, foi desenvolvido pelo corpo 

docente de cada departamento pedagógico. Divide-se em duas seções, referentes 

aos dois níveis de ensino oferecidos pela instituição à época: ensino fundamental e 

ensino médio. A seção dedicada ao EF apresenta cada um dos componentes 

curriculares oferecidos no primeiro segmento e no segundo segmento. 

A parte do documento relativa ao ensino de francês no EF apresenta diversas 

referências às propostas dos PCN para o ensino de LE neste segmento. Podemos 

citar, como exemplos, a contribuição da aprendizagem de LE para a formação integral 

dos alunos e possibilidade de realização de trabalhos articulados a outras disciplinas 

do currículo. 

Salienta-se a forma como a língua francesa é apresentada no PPP do CPII, 

como “mais uma língua estrangeira” oferecida no currículo do EF, atribuindo-se à 

língua inglesa o mérito de primeira LE a ser ensinada. 

É impossível negar, no atual momento histórico, a importância do inglês nas 
trocas internacionais e na difusão do conhecimento e no acesso a ele. No 
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entanto, é imprescindível que os alunos tenham uma visão abrangente das 
formas de pensar e conceber o mundo de outros povos, diferentes daqueles 
dos falantes de língua inglesa. (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 164). 

Tal posicionamento vai ao encontro do discurso presente na seção do 

documento relativa ao ensino de inglês na instituição, que trata o idioma como “língua 

estrangeira hegemônica” (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 156). 

O ensino de francês no EF do CPII, segundo o PPP, promove a tomada de 

consciência dos alunos quanto à sua própria cultura em relação à dos países 

francófonos (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 164). Esse trabalho permitiria, então, a 

construção da consciência crítica dos educandos, e a valorização da aprendizagem 

de LE em diversos âmbitos como, por exemplo, para a divulgação do próprio país 

junto a outros falantes de francês. Isso seria possível através da realização de projetos 

de correspondência com estudantes de instituições estrangeiras de ensino, em meio 

convencional ou eletrônico. 

O trabalho realizado no EF visa ao desenvolvimento das capacidades de 

expressão e compreensão, tanto oral quanto escrita, em francês (COLÉGIO PEDRO 

II, 2002, p. 164). O engajamento discursivo, preconizado pelos PCN, também é citado, 

em articulação ao envolvimento dos estudantes na aprendizagem de estratégias de 

construção de significado (idem). 

O documento apresenta, ainda, listas de competências gerais e discursivas do 

ensino de francês no EF, além dos conteúdos gramaticais e dos temas abordados no 

segmento. 

A seção do PPP do CPII dedicada aos componentes curriculares do EM 

apresenta as disciplinas divididas em três áreas de conhecimento, seguindo a 

classificação proposta pelos PCNEM: Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, na qual estão incluídas as LE. 

As disciplinas da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias são 

apresentadas no documento como aquelas cujos conhecimentos “permitem ao jovem 

a compreensão e o uso de sistemas simbólicos, sustentados por diferentes 

linguagens: verbais, icônicas, corporais, indiciais, sonoras e tecnológicas” (COLÉGIO 

PEDRO II, 2002, p. 230). Entende-se que o conhecimento de diferentes linguagens 

proporciona aos educandos interagirem socialmente e, assim, participarem 

ativamente do processo da construção de sentido, nas disciplinas da área e no 

trabalho relacionado entre estas e outras disciplinas do currículo (idem). 
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As justificativas e propostas para o ensino de francês e espanhol no EM são 

apresentadas em uma única seção no PPP do CPII, em virtude de comporem um 

único departamento à época, o Departamento de Línguas Neolatinas. O texto aponta 

o papel da aprendizagem de LE na formação cognitiva, social e cultural dos 

educandos, através de exemplos referentes às línguas francesa e espanhola. 

Ademais, retoma-se o valor dos conhecimentos em LE como meio de acesso à 

informação nas diversas disciplinas do currículo (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 271), 

em harmonia com a proposta dos PCNEM para a disciplina. 

No âmbito da formação da cidadania dos educandos, as LE aparecem como 

importante fator para a construção da identidade dos indivíduos e do respeito a outras 

culturas. Nesse sentido, a preservação do plurilinguismo na escola aparece como um 

fator positivo, em referência à possibilidade de escolha do aluno em relação às três 

línguas oferecidas no EM na instituição (espanhol, francês e inglês). 

Apesar de se tratar de uma seção referente ao ensino de duas línguas (francês 

e espanhol), é possível perceber um maior espaço dedicado ao ensino de francês, no 

qual é enfatizada a diversidade cultural que se expressa através do idioma (“Tem sido 

escolhido por 52 países espalhados por todos os continentes, e sua riqueza origina-

se da diversidade do seu uso”). De mesmo modo, percebemos que o texto apresenta 

citações em língua francesa sem a necessária tradução, ainda que faça parte de um 

documento oficial da instituição, logo acessível por todos os públicos. 

Quanto às habilidades a serem desenvolvidas em francês e espanhol no EM, o 

PPP do CPII aponta para um trabalho que privilegie a competência leitora. Essa opção 

é justificada pelo fato de que essa competência seria, provavelmente, a mais solicitada 

ao longo da vida dos estudantes, em concursos e pesquisas na internet, por exemplo, 

e mais tarde, no trabalho. Além disso, a compreensão do texto escrito seria ressaltada 

como essencial pelos Parâmetros curriculares. As outras habilidades em LE não 

seriam, entretanto, ignoradas: “Um trabalho com estruturas discursivas, para o 

domínio da leitura e certo manejo tanto na expressão escrita quanto na compreensão 

e expressão orais, onde a gramática e o léxico são ferramentas, não o centro das 

atividades.” (grifo nosso) (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 272). 

Acreditamos que a orientação descrita acima, ainda que não se contraponha 

às propostas dos PCNEM, se aproxime mais das propostas dos PCNEF, que 

preconizavam o desenvolvimento da habilidade da leitura, como visto anteriormente. 
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Ao fim da seção estão listadas as competências gerais a serem desenvolvidas 

no ensino de francês e espanhol no EM, seguindo a classificação proposta pelos 

PCNEM (Representação e comunicação, Investigação e compreensão e 

Contextualização sociocultural). Os conteúdos gramaticais aparecem relacionados às 

funções discursivas correspondentes. Por fim, são listadas as estratégias previstas 

para o trabalho de cada uma das habilidades comunicativas (compreensão escrita, 

expressão escrita, compreensão oral e expressão oral) e os temas abordados na 

disciplina. 

Ainda que se trate de um documento antigo, o PPP de 2002 esteve vigente até 

a publicação de um novo Projeto, em 2018. Consideramos, então, neste trabalho, a 

validade daquele documento no período escolhido como recorte de nossa pesquisa, 

os anos letivos de 2012 a 2017. Todavia, julgamos pertinente citar que Costa (2012), 

em sua tese de doutorado, declara que o PPP supracitado havia perdido a sua 

vigência em 2008, quando um novo documento foi redigido pelas equipes 

pedagógicas do CPII. Ainda que não haja registros de tal Projeto nas páginas oficiais 

da instituição nem do MEC na Internet, a pesquisadora, então professora da 

instituição, afirma que o novo texto foi distribuído em meio eletrônico às equipes com 

valor de documento norteador das práticas escolares. 

O último PPP impresso pela gráfica da escola data de 2002, no entanto já 
não tem validade como referência para as atividades e o planejamento 
escolar. Em 2008, as equipes redigiram um novo PPP, contudo esse 
documento não se encontra impresso, mas se constitui como fonte atual para 
a organização e planejamento do trabalho escolar. Esse documento foi 
repassado aos professores, após uma redação final, por e-mail, onde o 
documento seguia em anexo. Alguns detalhes em determinados textos 
demonstram a sua configuração inacabada, todavia com valor curricular, já 
que, a partir deles, definiram-se estratégias e planos de curso para as línguas 
estrangeiras (inclusive excluindo práticas realizadas anteriormente quando 
da vigência do PPP de 2002). (COSTA, 2012, p. 123-124). 

Por se tratar de uma pesquisa no campo da análise do discurso do documento 

em questão, Costa apresenta, em seu trabalho, alguns recortes do PPP pertinentes a 

seu corpus. Procedemos, pois, a uma análise dos dois trechos reproduzidos do 

documento referentes ao ensino de francês, a saber: Apresentação do Departamento 

de Línguas Neolatinas (que compreendia o francês e o espanhol) e Princípios 

metodológicos do ensino de francês. 

Com um conteúdo bastante semelhante ao da publicação anterior, a seção 

“Apresentação do Departamento de Línguas Neolatinas” do documento citado por 

Costa (2012) expõe razões para a oferta de “mais de uma língua estrangeira” na 
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escola, tomando como inegável a importância do inglês como língua franca no mundo 

atual. Algumas dessas razões seriam: o compromisso da escola na preparação dos 

educandos para “um mundo multicultural e plurilíngue”, a importância do 

conhecimento em LE no acesso a uma maior diversidade de informações (inclusive 

em outras disciplinas) e o desenvolvimento pleno da cidadania e da criticidade do 

indivíduo, as duas últimas em concordância com as propostas dos PCNEM para a 

disciplina. 

A subseção referente ao ensino de francês também não apresentaria grandes 

diferenças em relação à seção correspondente do PPP de 2002. Assim, seria proposto 

um trabalho na disciplina que, através do contato com a língua e a cultura dos povos 

francófonos, favorecesse a reflexão e o desenvolvimento da consciência crítica dos 

educandos em relação à sua própria cultura. A presença do francês no currículo se 

justificaria por se tratar de um idioma falado por mais de 150 milhões de pessoas em 

todo o mundo. O texto resgataria, ainda, a presença da língua e da cultura francesas 

no Brasil e, particularmente, a influência dessa cultura na criação do CPII. 

Segundo o documento, o trabalho dos professores da disciplina seria orientado 

pela abordagem comunicativa para o ensino de LE, a qual possibilitaria desenvolver 

a autonomia dos estudantes quanto à sua aprendizagem. No CPII, o ensino de francês 

no EF e no EM, visaria, então, desenvolver as capacidades de compreensão e 

expressão oral e escrita dos educandos, como parte de uma formação para o exercício 

da cidadania e para a atuação “no mundo plurilíngue globalizado e na vida 

profissional” (COSTA, 2012, p. 248). Tais competências seriam desenvolvidas a partir 

de atividades de interação entre os professores e os alunos, e dos alunos entre si. A 

adoção de uma perspectiva socio-interacional vai ao encontro das propostas dos PCN 

para o ensino de LE. 

O texto cita também a proposta de execução de miniprojetos ao longos de todos 

os anos de estudos de francês no CPII, através dos quais os alunos seriam solicitados 

a usar não somente seus conhecimentos linguísticos em LE, mas também 

sociolinguísticos e culturais. Além disso, o trabalho desenvolvido com o acervo de 

livros, revistas e dicionários da Mediateca Jean-Luc Lagardère (localizada no campus 

São Cristóvão III), além do acesso à internet, a CD-Roms e a vídeos, possibilitaria aos 

estudantes um contato diversificado com o francês e a cultura dos países francófonos. 

São ainda citados outros projetos advindos de parcerias entre o Departamento de 
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Línguas Neolatinas do CPII e instituições de ensino e o Consulado da França no Rio 

de Janeiro. 

6.2.2. Portaria nº 2.911/2016 

Em 22 de setembro de 2016, foi publicada a Portaria interna nº 2.911 que 

anunciava que a disciplina Espanhol, até então oferecida apenas como opção de LE 

no EM, seria também oferecida no 9º ano do EF, a partir do ano letivo de 2017. O 

texto da Portaria apresentava três fatores que justificariam a resolução: 

[...] - estamos em um continente cuja língua oficial dos países fronteiriços é o 
Espanhol; 

- é sadia a opção de duas línguas estrangeiras dentre as três oferecidas pelo 
Colégio Pedro II; 

- os Departamentos de Língua Inglesa, Francesa e Espanhola têm 
academicamente o mesmo valor e importância. (COLÉGIO PEDRO II, 2016). 

6.2.3. Portaria nº 222/2017 

Alguns meses após a primeira deliberação relativa à inclusão do Espanhol no 

currículo do EF do CPII, veio a público nova Portaria interna, discriminando as 

condições nas quais a disciplina seria inserida no segmento. Atribuindo-se ao Inglês 

o caráter de LE de ensino obrigatório, a segunda LE cursada no EF seria escolhida 

pelos alunos entre o Francês e o Espanhol. Essa opção, feita no 6º ano, definiria a 

segunda LE cursada pelo aluno nos quatro anos do segmento. Cinco fatores 

fundamentariam a decisão: 

[...] considerando a decisão do CONEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão) unânime acerca da inserção da Língua Espanhola no Ensino 
Fundamental II do Colégio Pedro II; 

considerando a aprovação da Medida Provisória da Reforma do Ensino Médio 
pelo Senado Federal; 

considerando que a Língua Inglesa será disciplina obrigatória a partir do sexto 
ano do Ensino Fundamental, conforme o texto da referida Medida Provisória; 

considerando que a existência de uma segunda Língua Estrangeira 
preferencialmente será o Espanhol; 

considerando a história da excelência e os profícuos resultados apontados 
pelo Departamento de Língua Francesa; [...] (COLÉGIO PEDRO II, 2017). 

O texto da citada Medida (MP nº 746/16), contudo, aponta a obrigatoriedade do 

estudo da Língua Inglesa apenas no currículo do EM, bem como a posição do 

Espanhol como “preferencial” no caso da oferta de outras LE no mesmo segmento, e 

não no EF, como podemos ver na nova redação dada ao artigo 36 da LDB/96: 

§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo 
da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 
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optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 
oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (grifo nosso) 
(BRASIL, 2016). 

Destacamos, ainda, que na nova redação do artigo 26 da mesma Lei, na qual 

aparece a menção à presença da disciplina no EF, não há indicação de 

obrigatoriedade: “§ 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua 

inglesa a partir do sexto ano.” (grifo nosso) (BRASIL, 2016). 

Percebemos, então, que mesmo não havendo tal imprescindibilidade na 

legislação brasileira vigente45, a Portaria nº 222/17 alçaria a disciplina Inglês à 

categoria de obrigatória no currículo do EF do CPII. Em consequência, ao Francês 

seria atribuído, pela primeira vez na história da instituição, o caráter de optativo no 

segmento. 

Abordaremos as consequências de tal medida na próxima seção. 

6.3. Projetos para a promoção do Francês no CPII 

Além das orientações para o ensino de LE presentes nos documentos oficiais 

expedidos no período, a promoção do francês no CPII, entre os anos letivos de 2012 

e 2017, foi o resultado da atuação do Departamento de Francês e de diferentes 

esferas da instituição, a saber: a Pró-reitoria de Ensino (PROEN), a Pró-reitoria de 

Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC) e a Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGESP). Essa atuação se deu da seguinte forma: atribuição 

da carga horária de docentes do Departamento para desenvolvimento de atividades 

de ensino e pesquisa; editais de apoio a eventos e publicações acadêmicas e 

parcerias com instituições nacionais e internacionais para projetos de intercâmbio 

cultural para os alunos e de formação continuada para os docentes do departamento. 

Nesse período, os livros didáticos (LD) adotados no EF e no EM, assim como 

o material desenvolvido pelos docentes, possibilitaram o cumprimento da proposta 

pedagógica estabelecida no PPP da instituição. Além das atividades regulares 

realizadas em sala de aula, destacamos os seguintes projetos para a promoção do 

francês implementados no período: 

                                                             
45 Baseamos nossa interpretação na definição do verbo “oferecer” (usado no texto da MP sob a forma 
do particípio “ofertada”) encontrada no dicionário Aulete: “doar, proporcionar, oferecer”, e também nas 
interpretações literal e lógica de leis, previstas no Direito brasileiro. 
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6.3.1.  Mediatecas de Francês 

Em 2003, um convênio entre o CPII, o Serviço de Cooperação e Ação Cultural 

(SCAC) do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro e a Fundação francesa 

Hachette possibilitou a instalação da primeira mediateca de Francês da instituição, no 

campus São Cristóvão III. Naquela ocasião, a Fundação Hachette doou ao CPII um 

variado acervo compreendendo livros, enciclopédias e dicionários, além de 

computadores e do mobiliário para a instalação do espaço, que recebeu o nome do 

patrono da Fundação Hachette, Jean-Luc Lagardère. Os professores designados para 

desenvolverem atividades na mediateca receberam bolsas do SCAC para seguirem 

uma formação para o uso de novas tecnologias, na França. O espaço funcionaria por 

apenas três anos, sendo desativado em 2006 por falta de recursos humanos 

disponíveis.  

Em 2014, a primeira mediateca foi reaberta ao público, graças à atribuição de 

parte de carga horária de duas docentes ao desenvolvimento de atividades no espaço. 

No mesmo ano, o campus Realengo II dedicou um espaço a atividades desenvolvidas 

pelos Departamentos de Francês e Espanhol. No ano seguinte, em um novo espaço 

naquele campus, inaugurou-se a Mediateca de Francês Paulo Rónai. 

Entre os anos de 2014 e 2016 o Departamento de Francês contou com a carga 

horária parcial de duas docentes em cada uma de suas mediatecas, o que permitiu a 

abertura dos dois espaços, em alguns horários semanais, e os alunos puderam 

usufruir o acervo. Durante esse período, diversas atividades foram oferecidas à 

comunidade escolar. Entre elas, podemos destacar: festivais de clipes e curtas-

metragens francófonos; exibição de filmes franceses; descoberta do acervo através 

de gincanas e de rodas de leitura para alunos do EF; oficina de produção textual a 

partir da descoberta de autores franceses clássicos e contemporâneos, para alunos 

do EM; ateliês com o objetivo de apresentar diferentes aspectos das culturas 

francófonas como a fotografia, a dança, a música, o teatro e o grafite, por vezes 

contando com a presença de artistas nativos. 

A indisponibilidade de recursos humanos para o projeto provocou, ao final de 

2016, a interrupção das atividades desenvolvidas nas Mediatecas de Francês para a 

comunidade escolar. 
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6.3.2. DELF Scolaire 

O projeto DELF Scolaire foi criado em 2006, através da parceria entre o SCAC, 

o Colégio Pedro II e a Delegação Geral da Aliança Francesa do Rio de Janeiro. A 

iniciativa leva o nome do exame de proficiência (Diploma de Estudos em Língua 

Francesa para o público escolar) por que passam os alunos participantes, e está 

inserida nas atividades de ensino oferecidas pelo Departamento de Francês. 

A cada ano, alunos a partir do 9º ano são convidados46 a participar de uma 

preparação, realizada semanalmente, em dois tempos de aula no turno oposto ao das 

aulas regulares, tendo por objetivo desenvolver suas habilidades em compreensão 

oral e expressão oral, além de aperfeiçoar a expressão escrita e a compreensão 

escrita. São oferecidas turmas preparatórias para os três primeiros níveis da 

avaliação: A1, A2 e B1. 

O convênio com o Consulado da França no Rio de Janeiro permitiu que no 

primeiro ano de oferta do projeto 100 alunos pudessem realizar a avaliação 

gratuitamente. Nos anos seguintes, os alunos do CPII passaram a usufruir uma 

redução de 60% no valor da prova.  

Desde a criação do projeto, há mais de 10 anos, o índice de aprovação dos 

alunos do CPII é de quase 100% nos exames DELF Scolaire. Nos últimos anos, o 

aumento da opção por cursar Francês como LE no EM refletiu o interesse de alunos 

em continuar ou começar a participar do projeto, como podemos verificar no quadro a 

seguir. 

Quadro 3 - Relação entre o número de alunos participantes do projeto DELF 
Scolaire no campus São Cristóvão II e a opção pelo Francês no EM 

Ano letivo Alunos participantes do projeto 

DELF Scolaire no 9º ano do 

ensino fundamental 

Alunos que optaram pelo 

Francês como LE no ensino 

médio 

2013 31 79 

2014 35 64 

2015 65 81 

2016 58 115 

2017 81 117 

Fonte: CPII 

                                                             
46 Nos campi em que o número de alunos interessados é maior do que a oferta de vagas no projeto 
naquele ano, ocorre uma seleção entre os interessados. 
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Em anos letivos em que foi possível oferecer mais vagas no projeto a alunos 

do campus São Cristóvão II em virtude da disponibilidade de recursos humanos, um 

número maior de alunos deste campus optou por continuar os estudos em francês no 

EM. 

Durante os anos de maior alcance do programa federal Ciência sem Fronteiras 

(até 2016), o projeto DELF Scolaire representava uma importante oportunidade para 

os alunos interessados em participar do programa de mobilidade acadêmica, o qual 

exigia comprovação de proficiência em LE. 

As atividades desenvolvidas no âmbito do projeto DELF Scolaire foram objeto 

de pesquisas de Iniciação Científica Júnior de oito estudantes do CPII no ano de 2015. 

6.3.3. Para a comunidade escolar: Francês para Servidores 

Entre os anos de 2013 e 2015, foi oferecido o curso de capacitação Ensino de 

Francês para Servidores do CPII. Durante três anos foram oferecidas aulas de francês 

a servidores nos campi Humaitá e Centro. O projeto contou com o apoio da 

PROGESP, através da concessão de auxílio aos professores participantes. 

6.3.4. Projetos de intercâmbio com instituições francesas: E-ducasport e Viver o Brasil 
e a França, aqui e lá/ Vivre le Brésil et la France, ici et ailleurs 

Realizado entre os anos de 2013 e 2016, o projeto E-ducasport, parceria entre 

o CPII e a associação francesa Passe-Sport, tinha o intuito de estabelecer um 

intercâmbio estudantil e cultural entre alunos brasileiros e franceses através do 

esporte, das novas tecnologias e da língua francesa. O projeto contou com a 

participação dos Departamentos de Francês, Informática Educativa e Educação Física 

da instituição brasileira. 

Participaram do projeto dois grupos de alunos do 9º ano e do 1º ano do CPII, 

em dois períodos diferentes (2013/2014 e 2015/2016), referentes aos dois grandes 

eventos esportivos realizados no Brasil: o Mundial de Futebol em 2014 e os Jogos 

Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Os alunos do colégio participaram de oficinas 

de audiovisual e de descoberta de diferentes modalidades esportivas, praticadas no 

Brasil e na França. O intercâmbio linguístico e cultural com os alunos franceses 

acontecia na plataforma do projeto, na Internet.  

Em julho de 2014, o grupo de alunos franceses do Colégio Nelson Mandela 

esteve no Rio de Janeiro durante a realização do Mundial de Futebol. O primeiro grupo 

de alunos do CPII viajou à França em novembro do mesmo ano, como parte das 
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atividades previstas47. Os dois grupos de alunos da instituição realizaram, ao final de 

cada um dos períodos, um curta-metragem relatando sua experiência no projeto. 

Em 2016, teve início o projeto Viver o Brasil e a França, aqui e lá/Vivre le Brésil 

et la France, ici et ailleurs, com o propósito de promover a troca de correspondências 

entre alunos do 6º ano do campus Tijuca II do CPII e da sixième do Collège 

International Noisy-le-Grand, situado na região parisiense. A iniciativa buscava 

proporcionar trocas do ponto de vista linguístico e cultural entre os estudantes 

brasileiros, em seu primeiro ano de estudos de Francês, e os estudantes franceses, 

em seu primeiro ano de estudos de Português. 

O projeto se mostrou inovador, devido ao fato de os estudantes brasileiros 

terem a chance de estabelecer contato com estudantes estrangeiros que aprendiam 

a língua e a cultura do Brasil. Assim, os alunos do CPII escreviam suas mensagens 

em francês, e os franceses, em português. As correspondências tinham temas gerais, 

como a família, a escola, os gostos e preferências dos estudantes. 

As trocas entre os primeiros grupos de estudantes aconteceram até o mês de 

junho de 2017, e culminaram com a vinda dos estudantes franceses ao Rio de Janeiro 

em novembro daquele ano, para participarem de atividades nos campi Tijuca II e São 

Cristóvão III. O projeto foi ampliado, e passou a contar também com participação de 

alunos do 9º ano e do 1º ano do campus Tijuca II. 

6.3.5. Jornadas de Estudos ReFLEtindo e Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros 
(NEFB) 

Nos anos de 2014 e 2015 foram realizadas as Jornadas de Estudos 

ReFLEtindo, com a participação de pesquisadores de diversas instituições brasileiras 

e do próprio CPII. Idealizado por um grupo de professores do Departamento, os 

eventos reuniram trabalhos que discutiam os rumos do ensino de Francês Língua 

Estrangeira (FLE) no Brasil. 

A primeira edição do evento incluiu também a abertura da exposição “Colégio 

Pedro II e livros didáticos: ReFLEtindo seu passado”. A mostra incluía banners com 

reproduções de livros adotados pelo CPII ao longo dos tempos, e também livros raros. 

                                                             
47 O segundo grupo de alunos do CPII teve sua viagem à França em 2015 cancelada, em virtude da 
onda de atentados por que passou o país na mesma época. 
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Em 2015, a II Jornada ReFLEtindo foi realizada em dois dias. O evento abordou 

a presença do francês no contexto escolar, e também o ensino de outras línguas, 

como o português e o espanhol. 

No mesmo ano, foi criado o Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros (NEFB) do 

CPII, com o intuito de fomentar estudos já desenvolvidos por docentes do 

Departamento, e viabilizar o surgimento de novas pesquisas, através de reuniões 

mensais e reflexões sobre textos escolhidos. O NEFB conta com cerca de quinze 

professores do Departamento, divididos em duas linhas de pesquisa: Literatura, 

discurso e identidade e Teorias linguísticas e ensino do francês no Brasil. 

Em 2016 foi realizada o I Seminário do NEFB, no qual foram apresentados 

trabalhos desenvolvidos por docentes das duas linhas de pesquisa do Núcleo. Uma 

terceira mesa contemplou relatos de experiências exitosas de docentes do 

Departamento. 

A Jornada Pesquisa e Ensino de Francês, organizada pelo NEFB em 2017, deu 

lugar a professores e pesquisadores de outras instituições, com o intuito de fomentar 

o debate e a reflexão sobre o ensino de francês no contexto escolar. No âmbito da 

linha de pesquisa Teorias linguísticas, foram apresentados trabalhos sobre o ensino 

de francês e de espanhol a crianças, além dos efeitos desse ensino do ponto de vista 

da Neurolinguística. No campo dos Estudos Literários, uma palestra e um ateliê 

discutiram o uso do texto e das técnicas teatrais na disciplina Francês. 

Os editais internos de apoio a eventos acadêmicos abertos pela PROPGPEC 

possibilitaram a realização das Jornadas e do I Seminário do NEFB. Da mesma forma, 

a taxa de bancada concedida ao Núcleo entre os anos de 2015 e 2017 viabilizou a 

publicação de dois livros contendo os trabalhos apresentados nos eventos. Os editais 

representam uma política de apoio às atividades de pesquisa da instituição48. 

6.3.6. Iniciação Científica Júnior 

Desde 2015, o Departamento de Francês participa do programa de Iniciação 

Científica Júnior do CPII. As atividades de pesquisa estão previstas no Plano de 

Trabalho Docente institucional, do qual também fazem parte as atividades de ensino, 

extensão, cultura e gestão institucional. 

                                                             
48 O NEFB continua as suas atividades, tendo promovido o II Seminário do Núcleo em 2018. 
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Professores de diversos campi orientam alunos do EF e do EM na realização 

de pesquisas no âmbito da língua francesa e das literaturas francófonas. Os alunos 

participantes são contemplados com bolsas concedidas através de chamadas internas 

da PROPGPEC. Ao final de cada ano letivo, os trabalhos são apresentados na 

Jornada de Iniciação Científica Júnior do CPII. 

6.3.7. Material didático 

Como mencionado anteriormente, os editais do PNLD, até o momento, só 

contemplaram livros didáticos (LD) das LE inglês e espanhol. Em virtude da ausência 

de materiais de francês desenvolvidos por editoras brasileiras, há muitos anos o 

Departamento de Francês do CPII adota, para o EF e o EM, LD desenvolvidos por 

editoras francesas. A não-distribuição por parte do Governo Federal e o alto custo do 

material importado, que impossibilita a sua aquisição por parte de muitos alunos, 

levaram a instituição a um conjunto de medidas. 

Desde 2015, o setor de Assistência Estudantil da PROEN promove a 

concessão do LD de Francês a alunos em vulnerabilidade socioeconômica. A 

distribuição é feita através da publicação de editais49, segundo os critérios 

estabelecidos pelo Decreto nº 7.234/2010. 

Com o intuito de substituir, paulatinamente, o MD importado por um material 

desenvolvido pelos próprios professores e viabilizado pela instituição, em 2017 o 

Departamento de Francês criou o GPEMD, Grupo de Pesquisa e Elaboração de 

Material Didático. Ao longo de todo o ano foram promovidos encontros entre os 

professores participantes. O primeiro resultado do grupo de trabalho foi a apostila 

“C’est nous!”, para o 6º ano. O material começou a ser usado em 2018. Está prevista 

a adoção da apostila do 7º ano em 2019. O GPEMD continua as suas atividades, visto 

que o projeto visa a substituir todo o material usado ao longo dos sete anos de estudos 

de Francês no CPII (EF e EM). 

Além das atividades apresentadas, destacamos os concursos para a admissão 

de professores efetivos realizados no CPII através de editais publicados nos anos de 

2013, 2014 e 2016, através dos quais foram empossados 19 professores de Francês 

                                                             
49 O setor de Assistência Estudantil do CPII promove também editais para a concessão de LD de 
Sociologia para o EF (material não distribuído pelo PNLD), além de auxílios para a aquisição de óculos, 
uniformes escolares e tecnologias assistivas para alunos com necessidades específicas. 
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(Quadro 4). A medida permitiu a renovação do corpo docente e o preenchimento das 

vagas deixadas por professores do departamento aposentados nos anos anteriores. 

Quadro 4 - Professores do Departamento de Francês do CPII 
Ano Efetivos Contratados Total 
2012 23 12 35 
2013 23 16 39 
2014 34 11 45 
2015 36 9 45 
2016 37 5 42 
2017 38 5 43 

Fonte: PROEN CPII 

Consideramos a renovação do corpo docente do Departamento de Francês do 

CPII mais uma iniciativa que corrobora a política institucional para a promoção do 

idioma. 

Como vimos, entre os anos letivos de 2012 e 2017, as ações dos diferentes 

atores sociais envolvidos na promoção do francês no CPII reverberaram a PL 

institucional vigente. Até o fim do ano letivo de 2016, o Francês era obrigatório em 

todas as séries do EF, e uma das opções de LE (disciplina obrigatória) no EM. A 

manutenção do status da disciplina naquele período permitiu que a língua francesa 

fosse oferecida anualmente a mais de 5 mil alunos, em oito campi da instituição. 

A resolução institucional mais recente relativa às disciplinas de LE, a Portaria 

nº 222/17, anunciaria uma mudança na política de ensino de línguas do CPII. A partir 

do início daquele ano letivo, o Inglês teria valor de disciplina obrigatória no EF, e o 

Espanhol, até então oferecido apenas no EM, passaria a ser opção de segunda LE 

obrigatória no EF, ao lado do Francês. A determinação ilustra, no âmbito do ensino de 

línguas no CPII, a afirmação de Troncy (2011): “Toda ação referente a uma língua 

dada produz, inevitavelmente, efeitos sobre as outras línguas socialmente 

interligadas.”50. Conferindo ao Inglês status de obrigatório, a Portaria atribuía ao 

Francês e ao Espanhol o status de optativos como segunda LE ensinada no EF. 

Aplicando os aspectos da avaliação de PL sugeridos por Blanchet (2009) a 

nosso corpus (o ensino de LE no CPII no recorte temporal definido), podemos tecer 

algumas considerações a respeito da posição do Francês no colégio. A situação 

sociolinguística inicial era a seguinte: em 2012, o Francês tinha o status de disciplina 

                                                             
50 “Toute action concernant une langue donnée produit inévitablement des effets sur les autres langues, 
socialement interliées.” (Tradução nossa) 
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obrigatória em todas as séries do EF, junto ao Inglês. Assim, todos os alunos do CPII 

inscritos no segmento estudavam as duas LE. O Espanhol era opção de LE apenas 

no EM da instituição. Esse panorama se manteria nos cinco anos subsequentes. Em 

2017, a inserção do Espanhol no EF através da Portaria nº 222/17 implicaria a 

mudança de status de todas as LE oferecidas no segmento: a partir de então, o Inglês 

ocuparia o lugar de LE obrigatória, e o Francês e o Espanhol seriam oferecidos como 

opção de segunda LE no segmento. Essa é a situação sociolinguística final de nossa 

análise. 

No primeiro ano de implantação da nova política, a opção entre o Francês e o 

Espanhol foi dada no ato de matrícula aos responsáveis de alunos do 6º ano, 

designando-se o mesmo número de turmas a cada disciplina, de acordo com as 

condições de cada campi. Os dados do quadro a seguir mostram o quantitativo de 

alunos do CPÌI estudando cada uma das disciplinas de LE oferecidas na instituição, 

antes e depois das mudanças da PL institucional. 

Quadro 5 - Quantitativo de alunos do CPII por LE estudada51 

Segmento Ano 
Alunos 

Espanhol Francês Inglês 

Ensino 
Fundamental 

2012 

 

4058 4058 

2013 4034 4034 

2014 4073 4073 

2015 4092 4092 

2016 4095 4095 

2017 425 3468 3893 

Ensino Médio 

2012 1965 964 2150 

2013 1740 1033 2284 

2014 1736 1123 2274 

2015 1658 1112 2285 

2016 1624 1120 2289 

2017 1443 1115 2220 

Fonte: PROEN CPII 

Podemos perceber a considerável redução, entre 2012 e 2017, do quantitativo 

de alunos cursando Espanhol no EM. O quantitativo de alunos cursando Inglês ou 

                                                             
51 A diferença do quantitativo de alunos do CPII que optam pelo Inglês e pelo Espanhol no EM, em 
detrimento do Francês, se deve, em grande parte, ao fato de serem aquelas disciplinas as opções de 
LE do ENEM. 
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Francês no mesmo segmento aumentou nos primeiros anos do período, e se manteve 

equilibrado nos anos seguintes. 

A resolução que inseriu o Espanhol no EF acabaria, então, por devolver ao 

departamento da disciplina o quantitativo de turmas perdido ao longo dos seis anos 

anteriores. 

No presente capítulo apresentamos diferentes ações relativas ao ensino de LE 

no CPII, as quais podemos dividir em dois tipos: os documentos oficiais, de âmbito 

nacional e institucional, que representam resoluções in vitro que orientaram a 

promoção de LE no colégio, e as atividades para a promoção do francês realizadas 

pelos docentes da disciplina e por outras esferas institucionais, caracterizando 

práticas linguísticas in vivo. 

Observamos, então, que entre 2012 e 2016 tanto as resoluções in vitro quanto 

as práticas in vivo contribuíram para a manutenção do status do Francês no CPII. Em 

2017, uma resolução institucional in vitro (a publicação da Portaria nº 222) provocou 

a mudança do status da disciplina, reduzindo seu espaço na grade curricular da 

instituição. A medida institucional designou novas funções para as LE presentes no 

EF: favoreceu a presença do Inglês, garantindo seu lugar de disciplina obrigatória, e 

também a do Espanhol, conferindo-lhe espaço neste novo segmento, em detrimento 

da presença do Francês, que teve seu espaço reduzido. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo investigamos as ações glotopolíticas relativas à promoção do 

francês no CPII entre os anos letivos de 2012 e 2017. A análise documental permitiu 

atingir os seguintes objetivos: traçar um panorama histórico do ensino de LE no CPII; 

identificar as resoluções de nível nacional e de nível institucional relativas ao ensino 

de LE vigentes no período escolhido para a pesquisa, e de que forma se deu a 

articulação entre elas; constatar de que forma essas ações contribuíram para a 

mudança ou a manutenção do status do francês no CPII. 

Em um primeiro momento, identificamos a fundação do CPII como o início da 

institucionalização do ensino secundário no Brasil recém-independente. Criado 

segundo o modelo de colégios franceses, o CPII seria o padrão a ser seguido pelas 

demais instituições de ensino do Império. 

 A análise dos primeiros Estatutos do colégio mostrou-nos a oferta de uma 

formação humanística, com ênfase no ensino de LE clássicas e modernas, a qual 

destinava-se a preparar as elites para ocuparem os altos postos da administração 

pública da nação brasileira em desenvolvimento. O CPII manteria sua condição de 

colégio de referência no país até a reforma educacional promovida em âmbito nacional 

em 1931. 

O caráter elitista do CPII, devido às condições de acesso e permanência dos 

alunos e ao currículo oferecido, se perpetuaria até meados do século XX. A 

transformação da instituição inicialmente paga em instituição pública gratuita, nos 

anos 1950, seria o início de um movimento em direção à democratização do ensino 

do colégio, a qual continuaria até o século XXI. No início dos anos 2000 o CPII passou 

por um processo de expansão física para regiões mais distantes do Centro da capital 

do estado do Rio de Janeiro e adotou políticas afirmativas que tornaram mais justo o 

ingresso de alunos na instituição. 

Verificamos, em um segundo momento, a grande importância atribuída ao 

ensino de LE clássicas e modernas no currículo da instituição. Essas disciplinas 

ocuparam, durante mais de um século, lugar de destaque na carga horária do colégio. 

Vimos também que o Francês era disciplina obrigatória do currículo do CPII até o ano 

de 2016. 

A partir da análise dos documentos de âmbito nacional e institucional 

percebemos que, entre os anos de 2012 e 2016, o CPII manteve uma política própria 
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de promoção de LE, iniciada em décadas anteriores. Em um contexto no qual diversos 

documentos oficiais, como os PCN, o edital do PNLD e o edital do ENEM apontavam 

para uma preferência para o ensino do Inglês e do Espanhol, a instituição manteve o 

Inglês e o Francês como disciplinas obrigatórias em todas as séries do EF, com carga 

horária semelhante. Além disso, oferecia como opção de LE no EM o Francês, o Inglês 

e o Espanhol. Quanto ao Francês, vimos que diversas iniciativas do corpo docente, 

com o apoio de outras instâncias do CPII, permitiram a promoção do idioma no âmbito 

do ensino e da pesquisa no período citado. 

A publicação da Portaria interna nº 222, em 2017, anunciaria mudanças na 

política de promoção de LE da instituição. Justificada pela publicação recente da MP 

746/16, a resolução atribuiu ao Inglês o status de única LE obrigatória no EF, 

promovendo também a mudança do status do Francês: a disciplina, até então 

obrigatória, passou a ser uma das opções (junto ao Espanhol) de segunda LE no 

segmento. A decisão daria início a um movimento de substituição do ensino do 

Francês pelo ensino do Espanhol a cerca de 50% das turmas do EF da instituição. 

A investigação permitiu-nos constatar que, pela primeira vez em sua história, o 

CPII modificou sua política institucional de promoção de LE motivado pela publicação 

de uma resolução de âmbito nacional, a MP nº 746/16. A Portaria interna nº 222/17 

tornou o ensino da língua inglesa obrigatório a partir do 6º ano, embasada pela citada 

medida provisória. Todavia, o texto da MP tratava apenas da oferta do idioma no 

segmento, portanto sem valor de obrigatoriedade. 

Ao longo de mais de cem anos, o francês esteve presente no currículo 

obrigatório da educação secundária em virtude de uma tradição de língua de prestígio, 

associada ao seu uso pelas elites de origem europeia. Acreditamos que nos dias de 

hoje a manutenção da oferta do idioma no CPII, junto ao inglês e ao espanhol, seja o 

reflexo de uma política institucional que visa a proporcionar a seus alunos uma 

formação integral para a vida no mundo atual. Nesse sentido, enfatizamos a valor do 

ensino de línguas promovido na instituição, tanto na preparação dos indivíduos para 

a continuação dos estudos e a atuação no mundo profissional, quanto no 

desenvolvimento do senso de alteridade e do respeito a diferentes culturas e etnias, 

competências importantes na contemporaneidade. 

Nos últimos anos, notamos a desvalorização do ensino de LE pelo Estado, 

através da redução da diversidade de idiomas oferecidos na rede pública e, além 
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disso, do espaço da disciplina no currículo da educação básica nacional. Esse 

desprestígio da disciplina é ainda mais explícito após a publicação dos documentos 

oficiais da educação brasileira mais recentes, a Lei nº 13.415/17 e as versões da 

BNCC publicadas em 2017 e 2018. O termo “língua estrangeira” perde o seu valor no 

currículo, tendo sido substituído por “língua inglesa” nesses documentos. 

Lagares (2018) aponta a motivação sociopolítica das resoluções recentes de 

âmbito educacional. O autor atribui a interesses econômicos e a políticas regionais a 

criação da Lei nº 11.161/05, que tornava obrigatória a oferta do espanhol no EM. De 

mesmo modo, a revogação dessa lei e as alterações da LDB provocadas pela Lei nº 

13.415/17 seriam, por sua vez, motivadas pela política externa praticada pelo governo 

vigente no País a partir de 2016. A substituição da autonomia dos estados na escolha 

da LE a ser ensinada nas escolas, prevista na LDB, pela imposição do ensino do inglês 

no EM, estaria, segundo Lagares, ligada a uma nova política externa do governo 

brasileiro, diretamente alinhada aos Estados Unidos. Tanto no caso da Lei do 

Espanhol quanto na alteração da LDB, ainda que as resoluções tratem, 

principalmente, do ensino de línguas, seus objetivos são claramente não-linguísticos. 

Apesar da alteração recente motivada pela nova política linguística educativa 

brasileira, percebemos que no CPII continua a vigorar uma política própria de 

promoção de línguas. A instituição mantém em seu currículo o ensino de duas LE em 

caráter obrigatório, com três tempos semanais cada uma, em todas as séries do EF. 

No EM, os alunos podem escolher uma entre três opções de LE (Francês, Inglês e 

Espanhol), disciplina obrigatória. 

O importante espaço dedicado ao ensino de LE no currículo, a valorização da 

diversidade de oferta de idiomas e a implantação exitosa de ações glotopolíticas para 

a promoção de línguas colocam o CPII na posição de importante agente de PL na 

educação brasileira. Tal asserção confirma a proposta de Troncy (2011) de que as PL 

não são prerrogativas apenas do Estado, mas também de grandes atores coletivos 

que disponham dos recursos para a implementação dessas políticas. 

Como vimos, as ações glotopolíticas exercidas pelo CPII são o resultado das 

iniciativas de diversas instâncias da instituição. Entre esses atores sociais, 

destacamos o papel do corpo docente da instituição. Consideramos a atuação dos 

três departamentos pedagógicos de disciplinas de LE do CPII (Francês, Inglês e 

Espanhol), os quais contavam com 121 professores em 2017, como importante fator 
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para a manutenção da instituição em uma posição de resistência na promoção da 

pluralidade linguística na educação pública nacional. Esse posicionamento é 

comprovado na redação, de autoria dos professores, das seções referentes ao ensino 

de LE do novo PPPI da instituição, publicado em 2018. De mesmo modo, a oferta dos 

três idiomas em todos os campi de EF e EM do CPII representa uma opção pela 

democratização do ensino de línguas na rede pública federal, visto que a instituição 

está presente em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. 

Acreditamos que o direito à educação pública de qualidade deva ser 

assegurado a todos os educandos, em todas as esferas de ensino, não estando 

restrito a uma única instituição de grande porte, e que ainda carrega alguns resquícios 

de seu antigo caráter elitista, como o CPII. Nesse sentido, consideramos que as ações 

glotopolíticas para a promoção de LE no colégio poderiam ser replicadas em outras 

instituições públicas de ensino, em âmbito nacional, contando com o devido apoio das 

instâncias governamentais e institucionais pertinentes. 

Neste estudo dedicamos especial atenção à promoção do francês no CPII nos 

anos letivos entre 2012 e 2017. O período final analisado, o ano letivo de 2017, foi 

também o primeiro ano de implantação de uma nova dinâmica na oferta de LE no 

CPII. Pesquisas futuras poderão proceder a uma investigação do processo de 

implementação da nova política para o ensino de LE da instituição. Nessa perspectiva, 

a implantação da BNCC, documento de âmbito nacional de publicação recente, 

deverá ser considerada.  
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