
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

Política Linguística nos editais e nas provas de concurso público para a docência 

em Língua Espanhola: o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

BÁRBARA REGINA DE ANDRADE CALDAS 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

Política Linguística nos editais e nas provas de concurso público para a docência 

em Língua Espanhola: o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro 

 

 

BÁRBARA REGINA DE ANDRADE CALDAS 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal Fluminense, como quesito para a obtenção 

do título de Doutora em Estudos da Linguagem. 

 

Linha de pesquisa: História, Política e Contato 

Linguístico  

 

Orientador: Profº Drº Xoán Carlos Lagares Diez  

 

Coorientador: Profº Drº Fábio Sampaio de 

Almeida  

 

 

 

NITERÓI 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política Linguística nos editais e nas provas de concurso público para a docência 

em Língua Espanhola: o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro 

 

BÁRBARA REGINA DE ANDRADE CALDAS 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal Fluminense, como quesito para a obtenção 

do título de Doutora em Estudos da Linguagem. 

Linha de pesquisa: História, Política e Contato 

Linguístico  

Orientador: Profº Drº Xoán Carlos Lagares Diez  

Coorientador: Profº Drº Fábio Sampaio de 

Almeida  

 

Banca Examinadora: 

______________________________________________________________________ 

Profº Drº Xoán Carlos Lagares Diez (UFF) 

 

______________________________________________________________________ 

Profº Drº Fábio Sampaio de Almeida (CEFET-RJ) 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Maria Del Carmen Daher (UFF) 

 

______________________________________________________________________ 

Profº Drº Antonio Ferreira da Silva Júnior (CAP – UFRJ) 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Maria Cristina Giorgi (CEFET-RJ) 

 

______________________________________________________________________ 

Profº Drº Adrián Pablo Fanjul (USP) 

 

Suplentes: 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Telma Pereira (UFF) 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Mercedes Sebold (UFRJ) 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao Professor Xoán Lagares, meu orientador, por ter aceitado me orientar e por ter 

acreditado nesta pesquisa quando ela era ainda um projeto, pelo exemplo de pesquisador 

engajado e comprometido com as questões da vida social. 

Ao Professor Fábio Sampaio, meu coorientador, por ter aceitado o desafio de me 

coorientar nesta pesquisa. Seu olhar sempre crítico e atento me ajudou a rever meus 

caminhos e a prosseguir de maneira mais clara, objetiva e confiante.      

À Professora Del Carmem, pelas contribuições inestimáveis dadas no exame de 

qualificação da tese. 

Ao Professor Antonio Ferreira, pelas valiosas contribuições dadas na qualificação da tese 

e pelas informações prestadas sobre o período em que atuou como professor temporário 

de espanhol no IFRJ. 

Aos/Às professores/as Maria Del Carmen Daher, Antonio Ferreira da Silva Júnior, Maria 

Cristina Giorgi, Adrián Pablo Fanjul, Telma Pereira e Mercedes Sebold por aceitarem 

participar, como integrantes efetivos ou suplentes, da minha banca de defesa de tese. 

A todas as instâncias do IFRJ, que de alguma forma contribuíram para a concessão do 

meu afastamento das atividades docentes na instituição, no período de março de 2018 a 

maio de 2019, para que eu pudesse me dedicar aos estudos e à escrita da minha tese de 

doutorado. 

Aos meus familiares, em especial os meus irmãos, que sempre acompanharam a minha 

trajetória profissional e acadêmica me apoiando e me incentivando a seguir em frente.   

À minha querida amiga e comadre Aline, por me oferecer o seu ombro amigo e por estar 

ao meu lado, sempre disposta a me ouvir em todos os momentos, desde o dia em que nos 

conhecemos na graduação do curso de Letras da UFF, onde tudo começou, até hoje. 

Às amigas Giselle e Raabe, “presentes” que o IFRJ me deu, colegas de trabalho que se 

transformaram em amigas pessoais. Obrigada pela parceria e pela troca de experiências 

sobre ensinar espanhol, pelas conversas acolhedoras e por estarem sempre prontas a me 

escutar e a me darem uma palavra de apoio e carinho. 

Às “meninas da UFF”, Alice, Ceres e Verônica, colegas de turma do doutorado que hoje 

posso chamar de amigas. Obrigada pelas conversas encorajadoras sobre o doutorado e 

pelos bate papos sempre tão divertidos e reflexivos sobre a vida. 

À querida Maria Isabel, minha “guru”, quem ao longo dos últimos anos tem me ajudado 

a entender e a percorrer os mistérios e os caminhos da vida.  

Ao meu amado companheiro Ailton, meu parceiro de todas as horas. Obrigada pela 

sinceridade e pela força de suas palavras, que me levam a refletir e a ver o mundo de uma 



outra forma. Obrigada pelo carinho e pela capacidade de sempre me arrancar um sorriso 

e de me fazer enxergar a vida de uma maneira mais leve. 

À todos que de modo direto ou indireto contribuíram para a execução e escrita deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

CALDAS, Bárbara. Política Linguística nos editais e nas provas de concurso público para 

a docência em língua espanhola: o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro. 2019. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – 

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2019. 

 

O objetivo desta pesquisa de doutorado é compreender os possíveis sentidos relativos à 

política linguística adotada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro (IFRJ) em relação ao ensino de língua espanhola, a partir da análise 

discursiva dos conteúdos programáticos dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 

e das questões das provas de concurso público realizadas neste Instituto para professor de 

espanhol e para professor de português/espanhol. Para uma melhor compreensão de como 

a política linguística em relação à docência em espanhol se construiu nos referidos editais 

e provas do IFRJ, me apoiei nas teorizações de Guespin e Marcellesi (1986), Arnoux 

(2007), Arnoux e Nothstein (2014) e Lagares (2013, 2018) sobre Política Linguística e 

Glotopolítica. Para a realização da análise discursiva de tais editais e provas, me 

aproximei da perspectiva de linguagem de Maingueneau (1997, 2008, 2013, 2015), a 

partir da sua visão enunciativo-discursiva da Análise do Discurso. Nesse contexto, as 

contribuições de Bakhtin (2011, 2016) e de seu Círculo (2017) sobre o dialogismo e os 

gêneros do discurso foram essenciais para compreender os diálogos na produção de 

sentidos dos enunciados que compõem o corpus da pesquisa e definir caminhos 

metodológicos para as análises. Também foi relevante o entendimento, a partir das 

considerações filosóficas de Foucault (2010, 2013, 2014a, 2014b, 2015), sobre a forma 

como as relações de poder circulam em todo o corpo social, em especial no que este autor 

discorre sobre o biopoder e a relação saber-poder. A categoria de análise escolhida para 

analisar discursivamente os conteúdos programáticos dos editais se baseou nas 

considerações de Maingueneau (2008, 2013) a respeito de uma semântica global e, mais 

especificamente, no que este autor discorre sobre os tipos de designações, podendo ser 

definida ou indefinida, e do encaixamento das designações. A análise discursiva das 

questões das provas levou em consideração os comandos dados pela banca do IFRJ ao 

candidato, comandos os quais apontaram para determinados saberes docentes que se 

repetiram na maior parte das questões. Dessa forma, na tentativa de organizar de algum 

modo tais saberes, elaborei, com base nas teorias de Maingueneau (2008) a respeito do 

vocabulário, um dos planos discursivos de análise categorizados por este autor, três 

categorias de análise: saber-reproduzir teorias, saber-articular teorias e saber-fazer 

docente. Os resultados das análises apontam que a política linguística adotada pelo IFRJ 

para a docência em língua espanhola é aquela que valoriza o docente que não apenas sabe 

usar o espanhol, mas que também possui um saber sobre essa língua, a partir de diferentes 

perspectivas e conceituações teóricas. Além disso, se percebe também a valorização de 

um professor de espanhol que é capaz de ser crítico em relação a sua própria prática 

pedagógica e que é consciente da importância e da relevância das práticas de linguagem 

e seu sentido social para a formação humana, cultural e linguística dos alunos.  

 

Palavras chave: política linguística; análise do discurso; ensino de espanhol; concurso 

público; editais; provas. 

 

 



RESUMEN 

CALDAS, Bárbara. Política Linguística en las convocatorias y en las pruebas de concurso 

público para la docencia en lengua española: el caso del Instituto Federal de Educación, 

Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro. 2019. Tesis (Doctorado en Estudios del Lenguaje 

– Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2019. 

 

El objetivo de esta pesquisa de doctorado es comprender los posibles sentidos relativos a 

la política linguística adoptada por el Instituto Federal de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Rio de Janeiro (IFRJ) en relación a la enseñanza de lengua española, a 

partir del análisis discursivo de los contenidos programáticos de las convocatorias n° 

26/2009, n° 37/2011 y n° 80/2015 y de las cuestiones de las pruebas de concurso público 

realizadas  en este Instituto para profesor de español y para profesor de portugués/español. 

Para una mejor comprensión de cómo la política linguística en relación a la docencia en 

español se ha construido en las referidas convocatorias y pruebas del IFRJ, me he apoyado 

en las teorizaciones de Guespin y Marcellesi (1986), Arnoux (2007), Arnoux y Nothstein 

(2014) y Lagares (2013, 2018) sobre Política Linguística y Glotopolítica. Para la 

realización del análisis discursivo de tales convocatorias y pruebas, me he aproximado de 

la perspectiva de lenguaje de Maingueneau (1997, 2008, 2013, 2015), a partir de su visión 

enunciativo-discursiva del Análisis del Discurso. En este contexto, las contribuciones de 

Bajtín (2011, 2016) y de su Círculo (2017) sobre el dialogismo y los géneros del discurso 

han sido esenciales para comprender los diálogos en la producción de sentidos de los 

enunciados que componen el corpus de la pesquisa y definir caminos metodológicos para 

los análisis. También ha sido relevante el entendimiento, a partir de las consideraciones 

filosóficas de Foucault (2010, 2013, 2014a, 2014b, 2015), sobre la manera como las 

relaciones de poder circulan en todo el cuerpo social, en especial en lo que este autor 

discurre acerca del biopoder y la relación saber-poder. La categoría de análisis escogida 

para analisar discursivamente los contenidos programáticos de las convocatorias se ha 

basado en las consideraciones de Maingueneau (2008, 2013) a respecto de una semántica 

global y, más específicamente, en lo que este autor discurre sobre los tipos de designación, 

que pueden ser definidas o indefinidas, y del encaje de las designaciones. El análisis 

discursivo de las cuestiones de las pruebas ha llevado en consideración los comandos 

dados por la banca examinadora del IFRJ al candidato, comandos los cuales han apuntado 

para determinados saberes docentes que se han repetido en la mayor parte de las 

cuestiones. De esta manera, en el intento de organizar de algún modo tales saberes, he 

elaborado, con base en las teorías de Maingueneau (2008) acerca del vocabulario, uno de 

los planes discursivos de análisis categorizados por este autor, tres categorías de análisis: 

saber-reproducir teorías, saber-articular teorías y saber-hacer docente. Los resultados de 

los análisis apuntan que la política linguística adoptada por el IFRJ para la docencia en 

lengua española es aquella que valora el docente que no solamente sabe usar el español, 

sino también que posee un saber sobre esa lengua, a partir de diferentes perspectivas y 

conceituaciones teóricas. Además de eso, se percibe la valoración de un profesor de 

español que es capaz de ser crítico en relación a su propia práctica pedagógica y que es 

consciente de la importancia y de la relevancia de las prácticas del lenguaje y su sentido 

social para la formación humana, cultural y linguística de los alumnos.  

 

Palabras clave: política linguística; análisis del discurso; enseñanza de español; concurso 

público; convocatorias; pruebas. 

 



ABSTRACT 

CALDAS, Bárbara. Language Policy in public notice and in open call tests for teaching 

in Spanish: the case of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

de Janeiro. 2019. Thesis (PhD in Language Studies) - Fluminense Federal University, 

Language Institute, 2019. 

 

The objective of this doctoral research is to understand the possible meanings related to 

the language policy adopted by the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Rio de Janeiro (IFRJ) in relation to Spanish language teaching, based on 

the discursive analysis of the programmatic contents of the public notice n° 26/2009, n° 

37/2011 and n° 80/2015 and of the public notice test questions carried out in this Institute 

for Spanish teacher and for teacher Portuguese/Spanish teacher. For a better 

understanding of how language policy in relation to teaching in Spanish was built in the 

IFRJ calls and tests, I relied on the theorizations of Guespin and Marcellesi (1986), 

Arnoux (2007), Arnoux and Nothstein (2014) and Lagares 2013, 2018) on Linguistic and 

Glotopolytic Politics. In order to carry out the discursive analysis of such public notices 

and tests, I got closer to Maingueneau's (1997, 2008, 2013, 2015) language perspective, 

from his Discourse Analysis enunciative-discursive view. In this context, the 

contributions of Bakhtin (2011, 2016) and his Circle (2017) on dialogism and discourse 

genres were essential to understand the dialogues in the meaning production of the 

statements that compose the corpus of research and to define methodological paths for 

the analyses. Also important was the understanding, based on the philosophical 

considerations of Foucault (2010, 2013, 2014a, 2014b, 2015), on how power relations 

circulate throughout the social body, especially in what this author writes about biopower 

and the knowledge-power relation. The evaluation type chosen to discursively analyze 

the programmatic contents of the public notice was based on Maingueneau's (2008, 2013) 

considerations regarding a global semantics and, more specifically, on what this author 

writes about the designations types, which can be defined or undefined, and its nesting. 

The discursive analysis of the questions took into consideration the commands given by 

the IFRJ's stand to the candidate, which pointed to certain teacher knowledge that was 

repeated in most questions. Thus, in an attempt to organize such knowledge in some way, 

based on Maingueneau's (2008) theories on vocabulary, I elaborated one of the discursive 

plans of analysis categorized by this author, three categories of analysis: teacher´s know-

reproduce, know-articulate and know-how theories. The analyses results indicate that the 

language policy adopted by the IFRJ for Spanish teaching is one that values the teacher 

that not only knows how to use Spanish, but who also has a knowledge about this 

language, from different perspectives and theoretical concepts. In addition, it is also seen 

the value of a Spanish teacher who is capable of being critical of his or her own 

pedagogical practice and who is aware of the importance and relevance of language 

practices and their social meaning for human and cultural education and students 

linguistics.  

 

Keywords: language policy; speech analysis; Spanish teaching; public call; public notice; 

tests. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escrita de uma tese de doutorado não acontece ao acaso, ela é resultado de um 

longo caminho permeado de observações, vivências, reflexões, dúvidas, avanços, 

retrocessos, decepções, conquistas, entre outros, que caracterizam a singularidade do 

percurso da pesquisa e contribuem para que ela se concretize. Por um lado, há o 

pesquisador com o seu tema, objetivos e todas as especificidades teóricas e metodológicas 

que demarcam o seu trabalho de investigação e, por outro, os seus interlocutores e demais 

atores sociais com os quais se estabelece um rico, e não raro conflituoso diálogo, 

constituído de muitas outras vozes.  

O processo de escrita de uma tese de doutorado é, portanto, uma narrativa 

minuciosa de todo este caminho. Dessa maneira, com o intuito de explicitar a minha 

trajetória de pesquisa, procuro mostrar nesta introdução o contexto e o projeto geradores 

que propiciaram a escrita da presente pesquisa de doutorado. Pretendo justificar também 

a minha escolha e a conjugação das áreas da Política Linguística e da Análise do Discurso. 

Para isso, realizo inicialmente nos parágrafos a seguir um breve histórico da minha 

atuação como docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (doravante IFRJ), por entender que esta trajetória me proporcionou as reflexões 

iniciais e os questionamentos que foram essenciais para a realização desta tese.  

O interesse em investigar as políticas linguísticas em relação à língua espanhola 

tem origem na minha atuação profissional, mais especificamente a partir de junho de 

2011, quando iniciei o meu trabalho como professora de língua espanhola no IFRJ - 

Campus Rio de Janeiro (doravante IFRJ/CRJ). A oficialização do ensino de espanhol no 

IFRJ está relacionada com a promulgação da Lei n° 11.161 de 5 de agosto de 20051, 

também conhecida como Lei do Espanhol, que tornou obrigatório o oferecimento desse 

idioma no ensino médio sendo, entretanto, a matrícula facultativa para o aluno. A partir 

da data de promulgação da referida lei, as instituições de ensino tinham o prazo de cinco 

anos para implantar gradativamente o espanhol nos currículos do ensino médio. Assim, 

ratificando o que já dizia a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/19962, ficou estabelecido que 

as instituições deveriam ofertar aos seus alunos no mínimo duas línguas estrangeiras: uma 

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

2017). No capítulo 1 o contexto de promulgação/revogação desta lei será comentado com mais detalhes.  
2 Lei alterada de acordo com a Medida Provisória nº 746 (BRASIL, 2016), convertida na Lei nº 13.415/2017 

(BRASIL, 2017). No capítulo 1 o contexto de promulgação desta lei será comentado mais detalhadamente.  
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de matrícula obrigatória, cuja a escolha ficaria a cargo da escola e da comunidade escolar, 

e outra de matrícula optativa, sendo esta necessariamente a língua espanhola (BRASIL, 

1996 e 2005).  

Contudo, logo que iniciei as minhas atividades no IFRJ/CRJ alguns aspectos 

relacionados à língua espanhola me chamaram muito a atenção. Como forma de cumprir 

o prazo de implantação estabelecido pela Lei nº 11.161, o espanhol passou oficialmente 

a fazer parte, na modalidade optativa, das matrizes curriculares do ensino médio de todos 

os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFRJ a partir do primeiro trimestre de 

2011, conforme estipulou o Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (doravante CAET) 

do Instituto3: 

 

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

integrados ao Ensino Médio incorporarão às suas matrizes as disciplinas Língua 

Espanhola I, Língua Espanhola II e Língua Espanhola III, com matrícula facultativa 

para os alunos. As disciplinas serão oferecidas em regime semestral com 2 horas/aula 

por semana cada uma. A matrícula inicial será feita em Língua Espanhola I, pré-

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

em Língua Espanhola III. A disciplina Língua Espanhola I será oferecida a todo aluno 

que estiver cursando, pelo menos, o 2º ano ou o 3º período, nos cursos de regime 

semestral (IFRJ/ CAET, 2010, p.1). 

 

Entretanto, a forma idiossincrásica na qual a língua espanhola é ofertada na 

instituição, isto é, em sua modalidade optativa sendo facultativa a matrícula, faz com que 

muitos estudantes não consigam acompanhar adequadamente ou inclusive não possam 

frequentar as aulas chegando, em muitos casos, a abandonar o curso, já que as disciplinas 

obrigatórias do currículo têm uma carga horária muito superior a do espanhol e são 

normalmente descritas pelos alunos como disciplinas “mais importantes” porque 

“reprovam”. 

Um outro aspecto que me provocou surpresa diz respeito à seleção dos professores 

de espanhol e à forma como eles vêm atuando no IFRJ. A partir da promulgação da Lei 

11.161, o Instituto realizou quatro concursos públicos, nos anos de 2009, 2011, 2015 e 

20164, para o provimento de cargos efetivos de 40 horas semanais para Professor do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico5, sendo que o primeiro concurso, por meio do qual 

                                                           
3 Embora a Lei n° 11.161 tenha sido revogada em fevereiro de 2017, a Reitoria do IFRJ decidiu manter o 

ensino de espanhol na instituição nos mesmos moldes estipulados pela referida lei. Essa questão será 

discutida mais detidamente na última seção do capítulo 1. 
4 Informação fornecida pela Diretoria Adjunta de Acesso, Concursos e Processos Seletivos do IFRJ. 
5 O IFRJ também contratou alguns professores temporários de língua espanhola para os campi Nilópolis, 

Rio de Janeiro e Volta Redonda entre os anos de 2005 e 2011, conforme explicarei com maiores detalhes 

no capítulo1, subseção 1.3.2. 
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ingressei no IFRJ, exigiu perfil de professor de língua espanhola e os três seguintes 

exigiram perfil de professor que conjugasse língua portuguesa e língua espanhola. Dito 

de outro modo, os quatro editais de concurso exigiram a Licenciatura em Letras, com 

habilitação em Português/Espanhol, entretanto o primeiro edital estabeleceu que o 

docente atuaria somente com espanhol e os outros editais estabeleceram que o docente 

atuaria com português e com espanhol. No entanto, o que vem se observando desde que 

o candidato aprovado em primeiro lugar no concurso de 2009 começou as suas atividades 

no IFRJ até os dias atuais, é que os professores vêm atuando muito mais nas aulas de 

português do que nas aulas de espanhol, isto é, a carga horária da disciplina de português 

é bem superior à de espanhol. Há inclusive o caso de alguns professores do primeiro 

concurso que dão aulas apenas de língua portuguesa, ainda que este edital tenha 

estabelecido a docência em língua espanhola.  

Em contato com alguns desses professores, tanto em conversas informais como 

em reuniões oficiais no IFRJ, muitos mostraram desânimo em relação à situação da língua 

espanhola e relataram falta de apoio institucional para resolver alguns dos problemas que 

ocorrem por causa da forma como a disciplina é oferecida, tais como a divulgação do 

espanhol como disciplina optativa, a evasão de alunos, a dificuldade de oferecer a 

disciplina no contraturno, a pressão dos gestores para ministrarem mais aulas de 

português, dentre outros. Ainda assim, no meu percurso como professora de espanhol no 

IFRJ/CRJ e na instituição como um todo, observo que os discursos que circulam sobre as 

línguas estrangeiras ressaltam a sua importância não só como uma forma de os estudantes 

conseguirem melhores oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, mas também 

como uma maneira de contribuir para a formação cultural dos discentes. Contudo, pelo 

menos no que diz respeito à língua espanhola, em minha atuação docente e no contato 

com alunos, professores e servidores do IFRJ, percebo que o espanhol ocupa um lugar 

extremamente secundário na instituição.  

A partir dessa realidade, para tentar compreender melhor o contexto do ensino da 

língua espanhola no Instituto, realizei alguns questionamentos: como vem sendo 

construído o perfil de professor de espanhol no IFRJ? Quais são os saberes docentes 

valorizados pelo IFRJ para o ensino de espanhol? Quais são os documentos institucionais 

que orientam o ensino de espanhol no Instituto e com quais outros documentos eles 

dialogam? Qual política de línguas norteia o ensino de espanhol no IFRJ? Desse modo, 

após muitas reflexões sobre o assunto, elaborei a seguinte pergunta para tentar orientar a 
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pesquisa de doutorado aqui desenvolvida: de que maneira é construída a política 

linguística em relação ao ensino de língua espanhola no IFRJ? 

Para tentar responder a essa pergunta me debrucei na leitura dos documentos do 

IFRJ, tais como o Estatuto, o Regimento Geral, o Projeto Pedagógico Institucional 

(doravante PPI) e o Projeto de Desenvolvimento Institucional (doravante PDI), além de 

textos que discorrem sobre a educação profissional no Brasil, sobre a natureza dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (doravante IF) e do IFRJ, bem 

como livros, dissertações, teses, dentre outros, que abordam diferentes aspectos sobre o 

ensino de espanhol. Dentre as tantas leituras realizadas, me interessei por aquelas que 

tratavam do processo de seleção dos candidatos à docência em línguas estrangeiras em 

instituições públicas de ensino, uma vez que esse tema abrange tanto o ensino de línguas 

estrangeiras como a relação entre política e línguas, ambas questões que me despertaram 

a atenção em relação ao ensino de espanhol no IFRJ. Desse modo, meu interesse de 

pesquisa se voltou para os editais e para as provas de concurso público do IFRJ para a 

docência em língua espanhola, pois, como explica Giorgi (2005), os editais estabelecem 

as diretrizes que baseiam o concurso público e as provas refletem os saberes e as 

concepções de língua e de ensino que são valorizados por uma determinada instituição. 

Nesse sentido, tanto os editais como as provas do IFRJ são elementos que apontam para 

o perfil de professor de língua espanhola esperado pelo Instituto e para a política 

linguística implementada por esta instituição para o ensino de espanhol.  

Assim, minha tese se concentrou na análise dos editais de concurso público do 

IFRJ n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 e suas provas para professor de espanhol e para 

professor de português/espanhol, respectivamente. Ainda que o Instituto tenha realizado 

um quarto concurso para professor de português/espanhol em 2016, me concentrei nos 

editais de 2009, 2011 e 2015 por serem os concursos realizados pela instituição até o ano 

de 2015, quando iniciei o meu curso de doutorado na Universidade Federal Fluminense e 

defini o meu projeto de pesquisa para a realização da tese. Para desenvolver a pesquisa, 

me debrucei nos pressupostos teóricos sobre a Política Linguística e sobre a Análise do 

Discurso, os quais comento brevemente a seguir. 

Nesta pesquisa considero a política linguística, de acordo com as concepções 

teóricas de Calvet (2002, 2007), como um conjunto de escolhas conscientes no que diz 

respeito às relações existentes entre língua(s) e vida social, podendo estas escolhas serem 

realizadas tanto em um nível macro, pelo Estado, como em um nível micro, pelas escolas 

ou pelos grupos familiares, por exemplo, como explica Severo (2013). Outra teoria que 
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contribuiu para refletir sobre a pesquisa foi a noção de planejamento linguístico 

desenvolvida por Cooper (1997), que considera os diferentes agentes que podem intervir 

sobre a linguagem em uma situação social concreta, além das perguntas desenvolvidas 

pelo autor para se analisar uma determinada política linguística. Dito de outro modo, 

segundo esse teórico, o quadro descritivo de uma dada política linguística deve considerar 

não apenas “o que” se planeja, mas também o “por que”, o “como” e o “quando” se 

planeja. 

Ademais dessas teorizações, me apoiei em uma concepção mais complexa das 

relações sociopolíticas que envolvem o funcionamento das línguas, definida como 

glotopolítica por Guespin e Marcellesi (1986). Esses autores afirmam que a glotopolítica 

oferece uma perspectiva mais integral das políticas das línguas, assim, ela é considerada 

uma prática social à qual ninguém é alheio e também se constitui como disciplina do 

campo da sociolinguística. Sendo uma perspectiva mais integral, a glotopolítica 

compreende também a política linguística clássica, conforme entendida por Calvet e por 

Cooper, como planos de ação conscientes de intervenção. Para Arnoux (2007) a 

glotopolítica, enquanto área de conhecimento, estuda tanto as intervenções em políticas 

linguísticas como as ideologias linguísticas, já para Arnoux e Nothstein (2014) a 

glotopolítica engloba um conjunto de ações variadas, tais como pesquisas 

sociolinguísticas ou programas de ensino de línguas, elaboração e circulação de 

instrumentos linguísticos, veiculação de artigos ou ensaios que tematizem as línguas, só 

para citar alguns exemplos.  

Na tentativa de uma melhor compreensão da questão do ensino de espanhol e da 

política linguística em relação à língua espanhola no IFRJ, me propus a analisar 

discursivamente os editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 e as provas de concurso 

público para professor de espanhol realizados por este Instituto. É dessa maneira, 

portanto, que me aproximei das teorias da Análise do Discurso nesta pesquisa. Assim, 

para realizar a análise discursiva dos editais e das provas, me debrucei nas teorizações de 

Maingueneau (1997, 2008, 2013, 2015), em sua perspectiva da linguagem e em sua visão 

enunciativo-discursiva da análise do discurso. A concepção dialógica de linguagem e dos 

gêneros do discurso desenvolvidas por Bakhtin (2011, 2016) e pelo Círculo de Bakhtin 

(2017) também ocupam um lugar central na pesquisa aqui proposta.  

A opção por analisar discursivamente as provas e os editais de concurso público 

do IFRJ, se justifica pelo fato de que a relação dialógica entre estes elementos, através da 

sua materialidade discursiva, se configura como um caminho viável para se compreender 
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os possíveis sentidos em relação à política linguística sobre o ensino de língua espanhola 

no IFRJ. Em outras palavras, ao dialogar com os editais e com as provas se depreende 

não só a lógica da organização do concurso público como também a materialização do 

perfil do professor de língua (GIORGI, 2005) e, por consequência, tais diálogos apontam 

para a política linguística valorizada pelo Instituto para o ensino de espanhol.  

Nesse sentido, os pressupostos teóricos de Bakhtin (2011, 2016) sobre os gêneros 

do discurso foram essenciais para se compreender os possíveis sentidos dos editais e das 

provas para a docência em espanhol do IFRJ. Em outras palavras, a partir do momento 

em que os editais e as provas são vistos sob o prisma dos gêneros do discurso, isto é, 

como “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2016, p. 12 – grifos no 

original), se estabelece, inevitavelmente, uma relação dialógica entre enunciador e 

coenunciador que produz diferentes efeitos de sentidos. Dessa maneira, a análise 

discursiva que me propus a realizar se concentrou no fato de que toda enunciação supõe 

um enunciador e um coenunciador, um momento e um local de enunciação próprio 

(MAINGUENEAU, 2015).  

O estudo dos editais e das provas do IFRJ pela perspectiva da Política Linguística 

e da Análise do Discurso também permitiu a reflexão sobre a ligação existente entre as 

práticas discursivas e as relações de poder, a partir das teorizações de Foucault (2010, 

2013, 2014a, 2014b, 2015). Segundo esse filósofo, o poder não é algo localizável que se 

pode atribuir a um indivíduo especifico, já que o poder “funciona e se exerce em rede” e, 

portanto, os discursos que circulam na sociedade “se transformam em, através de e a partir 

das relações de poder” (FOUCAULT, 2015, p. 252 e 284), do que se depreende que as 

relações de poder atravessam todo o corpo social.  

Há que se destacar também a relevância das teorizações de Daher, Almeida e 

Giorgi (2009), que possibilitaram uma melhor compreensão em relação à prática da 

seleção de docentes para o exercício do magistério na área de espanhol como língua 

estrangeira.  

Diante do contexto apresentado ao longo desta introdução, na tentativa de refletir 

e compreender todas as questões aqui levantadas, o objetivo geral pretendido para esta 

tese foi: 

 Compreender os possíveis sentidos relativos à política linguística para o ensino 

de espanhol no IFRJ a partir da análise discursiva dos editais de concurso 

público de 2009, 2011 e 2015 e das suas provas para a docência em língua 

espanhola.  
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Como objetivos específicos: 

 Identificar, a partir da análise discursiva dos conteúdos programáticos dos 

editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 para o ingresso no magistério do 

IFRJ, como foi construído o perfil de professor de espanhol no Instituto; 

 Verificar, por meio da análise discursiva das questões das provas escritas de 

conhecimento específico dos referidos editais, quais saberes são considerados 

importantes para a atuação do professor de espanhol no IFRJ; 

 Explicitar, a partir da análise discursiva dos referidos editais e provas do IFRJ, 

a política linguística dessa instituição em relação ao ensino de língua 

espanhola.  

Para alcançar os objetivos descritos acima, no capítulo 1, apresento o contexto 

sócio histórico no qual se fundamentou a pesquisa. Assim, em um primeiro momento, 

abordo, ainda que de forma breve dada a complexidade do tema, a trajetória da educação 

profissional no Brasil, desde o seu primórdio, no período Colonial, até a 

contemporaneidade. Da mesma forma também discorro, levando-se em conta a 

excelência e a tradição do IFRJ como instituição de ensino profissionalizante, sobre as 

origens deste Instituto na cidade do Rio Janeiro, ainda no início do século XX, juntamente 

com o processo de estruturação da República no nosso país. Já em um segundo momento 

deste capítulo, apresento o percurso do ensino da língua espanhola no Brasil desde o seu 

início em 1919 no Colégio Pedro II, até os dias atuais com a revogação da lei 11.161/2005 

e a promulgação da lei 13.415/2017. Também discorro sobre o contexto que propiciou a 

inclusão do espanhol no IFRJ e de como essa língua estrangeira vem sendo ministrada no 

Instituto.  

No capítulo 2, desenvolvo a perspectiva teórico-metodológica central da tese. 

Apresento, portanto, alguns conceitos importantes dos estudos que discorrem sobre a 

Política Linguística e sobre a Análise do Discurso, as duas áreas de estudo que dialogam 

com as questões levantadas nesta pesquisa. Neste capítulo apresento também a trajetória 

metodológica da pesquisa, isto é, como os editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 e 

as provas foram coletados e analisados. Assim, conforme detalhei mais acima, discuto 

teorizações pertinentes à política linguística e à concepção de glotopolítica, bem como os 

estudos enunciativos da linguagem, a noção dos gêneros do discurso e a perspectiva 

dialógica da linguagem. Além disso, as reflexões foucaultianas sobre a relação das 

práticas discursivas e o poder, atravessam todas as etapas desta pesquisa.  
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No capítulo 3, realizo a análise discursiva dos editais e das provas do IFRJ. Desse 

modo, na primeira parte do capítulo apresento a análise que foi realizada do conteúdo 

programático de cada edital e das questões de cada prova e, ao término do capítulo, 

apresento uma reflexão final da análise como um todo.  

Em seguida, apresento as considerações finais, destacando os resultados obtidos, 

as indefinições e as questões a serem investigadas no futuro. Por último apresento as 

referências bibliográficas, os anexos com os editais e as provas, além de todos os outros 

documentos do IFRJ que foram utilizados na tese ao longo da pesquisa.  
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Capítulo 1: PELA LINHA DO TEMPO: O ENSINO PROFISSIONAL, O IFRJ E A 

LÍNGUA ESPANHOLA  

 

Neste capítulo apresento, em um primeiro momento, uma breve trajetória do 

ensino profissional no Brasil, com início no período da Colônia, depois no Império, 

passando pela criação das primeiras escolas de aprendizes artífices no início do século 

XX, até a criação dos IF em 2008. Em seguida, apresento as características, a missão e a 

visão institucional do IFRJ. Em um segundo momento, trago um breve panorama do 

ensino de espanhol como língua estrangeira (doravante E/LE) no Brasil e, ao final do 

capítulo, faço um relato sobre o ensino de espanhol no IFRJ, desde o momento em que 

este idioma começou a ser ensinado no Instituto até a sua situação atual.  

Acredito que a reflexão sobre a trajetória da educação profissional é de extrema 

importância para ampliar os conhecimentos sobre a história dessa modalidade de ensino 

no Brasil, bem como as perspectivas que levaram a sua instauração e difusão. Da mesma 

forma, conhecer e compreender a história da instituição na qual atuo, é relevante para o 

meu trabalho como docente e como pesquisadora. Por outro lado, a retrospectiva sobre o 

ensino do espanhol no Brasil traz as reflexões necessárias sobre as políticas linguísticas 

que foram adotadas em relação à língua espanhola ao longo da linha do tempo, já o relato 

sobre o ensino do espanhol no IFRJ é essencial não só por ser um dos objetivos da 

pesquisa que aqui se propõe, mas também na medida em que contribui para o resgate da 

memória do ensino de línguas estrangeiras como um todo no Instituto.  

 

1.1. Um breve histórico dos primórdios do Ensino Profissional no Brasil 

 

De modo a contextualizar o leitor apresento nesta seção, de maneira bastante 

concisa dada a extrema complexidade do tema em questão, um histórico da educação 

profissionalizante no Brasil, desde a sua origem até a atualidade. Dessa forma, discorro 

sobre alguns acontecimentos que me parecem pontuais e relevantes em relação ao ensino 

profissional no nosso país, como foi o caso da criação, ainda no período colonial, das 

primeiras instituições que já apontavam para esse perfil de ensino, as Corporações de 

Ofício e o Colégio das Fábricas, como se verá na subseção 1.1.1, do decreto n° 7.566 de 

1909 que deu origem as 19 escolas de aprendizes artífices, como será comentado na 

subseção 1.1.2, e da promulgação da Lei n° 11.892 que criou os IF no ano de 2008, como 

será relatado na subseção 1.1.3. 
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1.1.1. O Ensino Profissional na Colônia e no Império 

 

Os primeiros indícios do sistema educacional brasileiro remontam à época da 

Colônia, quando se estabeleceu aqui a obra educativa da Ordem dos Jesuítas, alicerçada 

em uma organização social caracterizada por uma sociedade latifundiária e escravocrata 

que, como classe dominante, era a detentora do poder político e econômico existentes no 

Brasil Colônia. A catequese, que em um primeiro momento se constituiu como a ação 

principal dos jesuítas, voltou-se gradativamente e quase que exclusivamente para o ensino 

da elite aristocrática, cuja educação clássica e humanista retratava os ideais europeus, ao 

contrário do povo que recebia uma educação geral básica, alienante, uniforme e neutra 

(ROMANELLI, 2014).  

Essa estrutura também determinou os primórdios da educação profissional no 

Brasil Colônia. A implantação de um sistema de mão de obra escrava, primeiro com os 

indígenas nativos e depois majoritariamente com os negros trazidos da África, como 

principal base de sustentação da economia influenciou significativamente a maneira pela 

qual a sociedade passou a classificar o trabalho e, consequentemente, a educação para o 

trabalho. A introdução do trabalho escravo para desempenhar atividades que eram, em 

sua maioria, realizadas manualmente e/ou por meio da força física acarretou no 

afastamento dos homens livres dessas atividades como uma forma de evidenciar o seu 

não pertencimento a tal categoria laboral, já que esta passou a ser relacionada única e 

exclusivamente aos escravos. Assim, a origem do preconceito contra o trabalho 

manual/físico se definiu muito mais pelo tipo de inserção do trabalhador na sociedade, se 

era homem livre ou escravo, do que pela natureza da atividade em si (SANTOS, 2015).  

Por consequência desse tratamento discriminatório dado às atividades manuais, a 

aprendizagem das profissões na Colônia passou a ser controlada pelas Corporações de 

Ofícios, instituições cujas normas de funcionamento limitavam e até mesmo impediam o 

ingresso de escravos. Dessa maneira, as Corporações contribuíram para consolidar e 

perpetuar o preconceito e a desvalorização da sociedade brasileira colonial em relação 

aos trabalhos manuais, pois, por um lado, se estabeleciam rígidas normas de ingresso e, 

por outro, o ensino oferecido nelas estava centrado nos ofícios que eram comumente 

exercidos pelos homens brancos e livres. Segundo Santos (2015), a implantação das 

Corporações de Ofícios é de extrema importância por ser considerada a primeira ação do 

governo colonial em prol da organização da aprendizagem de profissões no Brasil.  
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Com a chegada e a instalação da família real portuguesa e da corte lisboeta na 

cidade do Rio de Janeiro em 1808, inicia-se uma nova fase em relação ao ensino 

profissional. Para tentar suprir a carência de trabalhadores que assolava a sociedade em 

um momento de modernização das cidades e de desenvolvimento industrial, a alternativa 

encontrada pelo governo colonial foi o ensino de ofícios compulsório às crianças e aos 

jovens órfãos que, geralmente entregues a própria sorte, não tinham outra escolha em suas 

vidas. Essa ação estava direcionada, sobretudo, às crianças escravas que eram largadas 

nas Casas de Rodas6, aos meninos de rua, aos delinquentes, aos desafortunados e 

desvalidos, como eram então chamados na época (CUNHA, 2005a).  

O Colégio das Fábricas, criado pelo próprio D. João VI no Rio de Janeiro em 

1809, foi a primeira iniciativa institucional relevante para atender às demandas de mão 

de obra para a incipiente indústria. De acordo com Santos (2015), o Colégio tinha caráter 

assistencialista, e se destinava inicialmente a amparar os órfãos que haviam chegado ao 

Brasil junto com a frota que transportou a família real e sua corte. Não obstante, 

posteriormente, passou a ser um modelo de referência para as unidades de ensino 

profissional que foram instaladas no Brasil. 

 Dessa maneira, ainda que a criação do Colégio tenha sido uma ação relevante no 

tocante à educação profissional no Brasil, penso que ela consolidou a imagem negativa 

que a educação para o trabalho já sofria desde o início da Colônia por causa do estigma 

que a associava ao trabalho realizado pelos escravos, já que o ensino de ofícios passou a 

ter também um caráter assistencialista e de utilidade pública, ao estar direcionado, 

obrigatoriamente, aos órfãos, aos indigentes ou filhos de pais reconhecidamente pobres. 

Assim, se consolidava no Brasil uma perspectiva educacional que separava a formação 

propedêutica, voltada para o acesso ao ensino superior e para aqueles que futuramente 

iriam governar o país, isto é, a elite e os religiosos, da formação para o trabalho, 

direcionada para os trabalhadores que, como se acreditava na época, não precisavam de 

uma educação erudita para realizar as atividades laborais nas fábricas e nas indústrias. 

                                                           
6 As Casas de Roda recebiam as crianças abandonadas, em sua maioria escravas. As Casas consistiam 

“numa janela de hospital, convento ou casa de caridade, na qual se fixava um cilindro com abertura nos 

lados (roda) (...) de modo que uma pessoa (...) podia depositar aí uma criança, sem ser vista do lado de 

dentro”. Essa era uma ação socialmente institucionalizada no Brasil Colônia e, em muitos casos, as crianças 

eram deixadas ali pelas próprias mães que tinham motivações libertárias para seus filhos, já que o alvará de 

janeiro de 1775 declarava livres as crianças entregues às Casas de Roda. Apesar de terem sido implantadas 

no período colonial, as Casas de Roda permaneceram em funcionamento no Brasil até 1950 nas cidades de 

São Paulo e Salvador (CUNHA, 2005a, p. 23 e 24). 
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O surgimento do Colégio das Fábricas inaugurou no Brasil o consenso na criação 

de instituições escolares que normalizaram o que Foucault7 (2014a, p. 135) denominou 

como “controle dos corpos dóceis”. Tratava-se de locais criados com o fim de manipular 

e controlar os indivíduos e, através da disciplina, fabricar “corpos submissos e 

exercitados, corpos ‘dóceis’”. De acordo com Cunha (2005a, p. 81), as crianças e os 

jovens “não eram capazes de opor resistência à aprendizagem compulsória de ofícios vis”, 

dessa maneira, se percebe que o modo de ação dos dirigentes de tais instituições naquele 

contexto não consistia exatamente em prover as crianças e os jovens de uma instrução 

escolar, mas sim em “adestrar” e “fabricar” indivíduos para “atender às demandas de mão 

de obra, verificadas a partir da permissão da implantação de novos estabelecimentos 

industriais” (SANTOS, 2015, p. 208).  

Durante o período imperial, o Brasil percebeu que para se adequar às demandas 

capitalistas de produção mundial precisaria modernizar a sua força de trabalho, mecanizar 

a lavoura, empregar e produzir máquinas, o que tornava, portanto, inviável a continuidade 

do regime escravocrata. Nesse contexto, diante das forças sociais e políticas, tanto 

internas quanto externas, que se colocavam contra o regime escravocrata8, o Brasil 

decidiu abolir a escravidão e autorizar a imigração dos europeus. A chegada dos europeus, 

em um primeiro momento, agradou as elites aristocráticas porque com eles acreditava-se 

que seria possível embranquecer a nação, fator que estas consideravam importante para 

a construção de um país dito civilizado, além disso, os imigrantes possuíam técnicas de 

agricultura e de indústria que eram desconhecidas pelos escravos. Entretanto, em um 

segundo momento, os trabalhadores assalariados vindos da Europa, já acostumados aos 

padrões de disciplina industrial, começaram a exigir melhores condições de trabalho e 

iniciaram movimentos reivindicatórios que originaram as nossas primeiras entidades 

trabalhadoras, a organização operária e a criação dos primeiros sindicatos no início do 

século XX. Ademais disso, os próprios imigrantes se colocavam contra a cultura 

escravocrata e defendiam a institucionalização de uma educação escolar da classe e de 

uma educação profissional (CUNHA, 2005a).  

                                                           
7 As contribuições de Foucault serão retomadas mais detalhadamente no capítulo 2. 
8 Na condição de antigo aliado político dos ingleses, Portugal é obrigado a assinar com a Inglaterra em 1703 

o tratado de Methuen que, em uma de suas cláusulas exigia que o rei português extinguisse o tráfico de 

pessoas para o trabalho escravo. Embora os ingleses alegassem questões humanitárias na defesa do fim da 

escravidão, o tratado tinha, em suas entrelinhas, interesses político-econômicos que beneficiavam a 

Inglaterra nas transações comerciais que realizavam com o Brasil. Com isso, gradativamente, foram sendo 

criadas leis para promover o fim da escravidão, a saber: Lei do Ventre Livre (1871), Lei dos Sexagenários 

(1885) e a Lei Áurea (1888) (CUNHA, 2005a).  
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Diante dessa realidade, a educação para o trabalho começou a ser valorizada pela 

elite intelectual brasileira. Afinal, para atuarem nesse novo contexto industrial que 

emergia em nosso país os trabalhadores precisavam passar por uma educação escolar. Por 

outra parte, para além do discurso de moralização das massas populares através da 

educação9, havia uma preocupação em conter todo e qualquer tipo de tumulto e 

insurreição que pudesse ocorrer contra a ordem política estabelecida, para que não 

acontecesse no Brasil movimentos semelhantes aos dos trabalhadores na Europa, que 

questionavam as contradições apresentadas pela Revolução Industrial no campo das 

relações entre o capital e o trabalho (SANTOS, 2015).  

A transição do Império para a República foi caracterizada, conforme discorrerei 

na próxima subseção, pela valorização da educação profissional, pois se acreditava que 

através dela seria possível desenvolver a produção industrial para transformar a 

sociedade, fazendo com que o Brasil progredisse e se elevasse ao mesmo nível dos países 

que eram considerados civilizados. No entanto, demoraria ainda algumas décadas para 

que o ensino para o trabalho se desvinculasse do estigma que o associava aos 

desamparados, aos órfãos, e aos desfavorecidos de fortuna. 

 

1.1.2. Da criação das Escolas de Aprendizes Artífices aos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia 

 

Em 23 de setembro de 1909 o então presidente Nilo Peçanha10 assinou o 

documento que marcaria o início das atividades governamentais brasileiras em relação ao 

ensino de ofícios. O Decreto nº 7.566 criou, nas capitais dos Estados, as Escolas de 

Aprendizes Artífices11 (BRASIL, 1909). Embora esse documento mantivesse a 

                                                           
9 De acordo com Romanelli (2014), o período posterior à independência do Brasil foi marcado por uma 

grande diversificação da demanda escolar, dado que parte da população que começou a procurar a escola 

não pertencia à classe oligárquico-rural. A pequena burguesia, que ia crescendo junto com as cidades, 

percebeu que a escola era um poderoso instrumento de ascensão social, e começou, portanto, a reivindicar 

uma educação de qualidade para todos. Por outra parte, os intelectuais brasileiros, influenciados pelo ideário 

iluminista europeu, chamavam a atenção para a necessidade de educar e oportunizar a aproximação das 

pessoas para as instituições e práticas civilizatórias. Com isso, o teatro, o jornal, a escola e outros meios 

deveriam ser empregados para instruir e educar as “classes inferiores”, de modo a aproximá-las das elites 

cultas dirigentes (FARIA FILHO, 2015, p. 140). 
10 Nilo Peçanha presidiu o Brasil entre 1909 e 1910.  
11 O presidente Nilo Peçanha é considerado o fundador do ensino profissional no Brasil. A rede de 19 

Escolas de Aprendizes Artífices criada por ele culminou, mais tarde, nas escolas técnicas e nos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CUNHA, 2005b). Portanto, o Decreto nº 7.566 pode ser considerado o 

embrião da atual Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída pela lei nº 

11.892 de 29 de dezembro de 2008. 
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preferência pelos candidatos “desfavorecidos de fortuna”, ligando-o ainda à ideologia que 

durante todo o período colonial e imperial vinculou o ensino de ofícios aos escravos, aos 

órfãos, e aos pobres, ele marcaria o princípio de uma nova era para o ensino profissional 

brasileiro (CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 91). 

No entanto, persiste o desapreço pela educação profissional. Primeiramente pelo 

fato de essa categoria de ensino estar vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, enquanto que as outras modalidades de ensino estavam sob a administração 

do Ministério da Justiça. Isto é, a dualidade entre a educação intelectual e a educação para 

o trabalho, se conservava e se evidenciava pelo fato de esta última estar vinculada a um 

Ministério que se ocupava de questões pertinentes ao setor produtivo e ao universo 

laboral. Além disso, a preferência por estudantes oriundos das “classes proletárias” ou 

pelos “filhos dos desfavorecidos de fortuna” revelava o medo que os nossos dirigentes 

tinham de que esses indivíduos permanecessem na “escola do vício e do crime”, isto é, 

nas ruas e na ociosidade (CUNHA, 2005b, p. 66).  

Romanelli (2014) explica que com a chegada da década de 1930, no governo de 

Getúlio Vargas12, o Brasil intensificou o processo de industrialização com base na 

substituição de importações. Por consequência das características da industrialização, os 

grandes centros urbanos começaram a crescer e foram implantadas políticas no campo da 

educação para atender à população, a começar pela própria criação do Ministério da 

Educação e da Saúde em 1930. Dada a premente necessidade de se desenvolver mão de 

obra qualificada para atuar nas indústrias, a educação para o trabalho ganha destaque na 

constituição brasileira de 1937, no artigo 129 e seus dois parágrafos: 

 

Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação 

em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios 

assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 

possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e 

tendências vocacionais. 

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em 

matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou 

de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que 

caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios 

a lhes serem concedidos pelo Poder Público. (BRASIL, 1937 – grifos meus). 

 

                                                           
12 Getúlio Vargas presidiu o Brasil em dois períodos: entre 1930 e 1945 e entre 1951 e 1954. 



28 
 

Entretanto, como se pode observar, o ensino profissional ainda estava fortemente 

associado às camadas inferiores da sociedade, a saber, os menos desfavorecidos, os 

desamparados, os filhos dos operários e afins. Logo, embora a constituição de 1937 tenha 

dado relevância ao ensino para o trabalho, ela, ao mesmo tempo, ajudou a acentuar o 

dualismo inerente à educação brasileira: enquanto as classes dominantes estavam 

destinadas a liderar e a ocupar os altos cargos políticos e por isso tinham acesso a uma 

educação erudita e humanística, as classes populares estavam fadadas a atuar nas 

indústrias e nas fábricas e por isso recebiam uma educação voltada unicamente para o 

trabalho, o que lhes limitava, dessa maneira, a possibilidade de desenvolver a sua 

intelectualidade, criticidade e erudição.  

Na Reforma Capanema, por intermédio do Decreto-Lei nº 4.073 de 30 de janeiro 

de 1942, as Escolas de Aprendizes Artífices se transformam em Escolas Industriais e 

Técnicas13 (BRASIL, 1942). Ademais, além de estabelecimentos estaduais e federais de 

ensino profissional, a Lei Orgânica do Ensino Industrial, como também ficou conhecido 

este Decreto-Lei, permitiu que as indústrias e os sindicatos também ofertassem a 

educação profissional, o que propiciou o surgimento do SENAI - Serviço Nacional de 

Aprendizagem dos Industriários (SANTOS, 2015). No entanto, apesar de o ensino para o 

trabalho ganhar notoriedade por intermédio desta Lei, mantinham-se ainda duas 

estruturas educacionais paralelas e independentes: a educação propedêutica para as elites 

e a educação profissional para as camadas populares.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(doravante LDB) de 1961 e 1971 a educação profissional toma novos rumos. A LDB de 

1961 merece destaque porque foi o primeiro documento legal da educação brasileira a 

propor a equivalência entre os ensinos secundário e profissional, como se vê em seu artigo 

34: “O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, 

entre outros, os cursos secundários, técnicos (...)”. (BRASIL, 1961 – grifos meus). 

Contudo, Santos (2015) explica que esta LDB não conseguiu, de fato, superar a dualidade, 

                                                           
13 Há que se destacar que ainda em 1920, sob o governo de Epitácio Pessoa, é criada uma comissão de 

técnicos, conhecida como Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico (CIAVATTA; 

SILVEIRA, 2010). É interessante observar que essa comissão utilizava a expressão “Ensino Profissional 

Técnico”, ao invés de Ensino de Ofícios, que era a nomenclatura utilizada desde a época da Colônia. Da 

mesma forma, ao se referir aos estudantes das instituições de ensino profissional, estes eram chamados de 

“técnicos” e não mais de artífices. Essa modificação é de extrema significância se pensarmos que, 

historicamente, os vocábulos “ofício” e “artífice” carregam um sentido depreciativo por estarem associados 

aos trabalhos manuais. Por isso, tal fato demonstra, além da adoção de termos que já eram consensualmente 

utilizados em outros países, certa valorização da educação profissional e, portanto, uma tímida mudança 

nos padrões de pensamento da nossa sociedade em relação à educação para o trabalho.  
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pois nas principais capitais do país o ensino secundário continuou mantendo o privilégio 

de ser reconhecido socialmente, já que o número de matriculados neste último era muito 

superior ao do técnico.  

Dez anos depois a LDB de 1971 substituiu a equivalência entre os ramos 

secundário e propedêutico pela habilitação profissional compulsória (BRASIL, 1971). Na 

época, tal medida se justificou pela valorização do ensino técnico em função do milagre 

econômico brasileiro, ocorrido devido à impulsão industrial observada em nosso país 

entre os anos de 1968 e 1973. Nessa mesma época, foram assinados acordos de 

cooperação educacional entre o governo brasileiro e o norte-americano, com a intenção 

de aumentar a formação de mão de obra nos moldes da divisão internacional do trabalho14. 

No entanto, essa ação gerou muitas críticas, pois a profissionalização compulsória não 

atendia às demandas do mercado, o que fez com que muitas empresas gerassem a sua 

própria mão de obra. Além disso, muitas escolas que não atuavam com o ensino 

profissional tiveram que, precariamente, se adequar para cumprir a lei, o que gerou muita 

insatisfação (SILVEIRA, 2006).  

Interessante observar que embora o ensino profissional compulsório imposto pela 

LDB de 1971 não tenha sido bem recebido pela sociedade, haja vista a reação negativa 

não só de alunos e pais, bem como da burocracia estatal, dos empresários do ensino e das 

tradicionais escolas de educação profissional  sendo, portanto, extinto através da Lei nº 

7.044/82 (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012), o governo de Michel Temer15 

decidiu de forma unilateral sem o necessário debate com a sociedade, por intermédio da 

Lei nº 13.415/2017 - Lei da Reforma do Ensino Médio16, tornar obrigatória a formação 

técnica na grade do ensino médio (BRASIL, 2017). Em outras palavras, se observa mais 

uma vez as políticas públicas para a educação no nosso país serem feitas sem a 

participação dos maiores interessados, isto é, os alunos, os pais, os professores, as 

instituições de ensino, a sociedade. Desse modo, entendo que a instituição dessa Lei 

                                                           
14 Tais acordos foram realizados entre o Ministério da Educação e a Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID, do inglês United States Agency for International Development). 

Na época ficou acordado que a USAID enviaria técnicos ao Brasil para, juntamente com os brasileiros, 

formar a Equipe de Planejamento do Ensino Médio (SILVEIRA, 2006). 
15 Michel Temer presidiu o Brasil entre os anos de 2016 e 2018.  
16 A aprovação desta Lei, cujas medidas deverão ser implantadas pelas escolas no prazo de cinco anos a 

partir da data de sua promulgação ocorrida em fevereiro de 2017, acarretará sérios danos ao ensino técnico 

e profissional no ensino médio, tais como a redução drástica da carga horária, o fato de que as aulas poderão 

ser ministradas por professores sem graduação, selecionados através do “notório saber”, a possibilidade de 

ofertar o ensino na forma de créditos, módulos ou atividades à distância fora de escola, privando assim o 

aluno da convivência escolar, mediada por professores formados e qualificados, em um ambiente adequado 

para a experiência de ensino e aprendizagem, dentre outras questões não menos importantes. 
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demonstra negligência e desconhecimento, e até mesmo indiferença, em relação à história 

e à memória do ensino técnico e profissional no Brasil.  

Para tentar refletir essa Lei tão controversa, trago as considerações de Foucault 

(2015, p.73) a respeito do que ele chama de “acontecimento”. O filósofo esclarece que 

por acontecimento não devemos pensar em uma decisão, um tratado ou algum episódio 

específico da história, mas sim em uma relação de forças que se altera, em um tipo de 

poder confiscado, em uma dominação “que se enfraquece, se distende, se envenena e 

outra que faz sua entrada, mascarada”. Por conseguinte, essa Lei que adentra no cenário 

nacional da educação, em uma relação de forças que se inverte, parece querer tirar o nosso 

poder de escolha e de decisão, além de “fazer da história uma contramemória e de 

desdobrar consequentemente toda uma outra forma do tempo” (FOUCAULT, 2015, p. 

80 – grifos meus).  

Em suas teorizações sobre a educação profissional brasileira, Silveira (2010) 

esclarece que ainda na década de 1960 surgiu a concepção de educação tecnológica17 e 

que com a criação do Centro Federal de Educação Tecnológica (doravante CEFET) do 

Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná em 197818, essa concepção foi se 

fortalecendo e se tornou uma política diretriz de decisões futuras no Ministério da 

Educação (doravante MEC). Isto é, já se percebia naquele momento a gestação de uma 

proposta para a criação de uma rede de educação profissional, separada e paralela da rede 

“regular” de ensino, que tomou forma no governo de Fernando Henrique Cardoso19 e se 

fortaleceu no governo de Luís Inácio Lula da Silva20, sendo este último governo o 

responsável pela criação da atual Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (doravante RFEPCT). 

Se nas décadas de 1960, 1970 e 1980 a educação profissional e tecnológica 

(doravante EPT) começou a ser valorizada e a se expandir pelo país, na década de 1990 

ela foi desprestigiada e entrou em declínio por intermédio da reforma do ensino médio e 

técnico, promovida no governo de Fernando Henrique Cardoso. Assim, a Lei nº 9.649 de 

                                                           
17 Essa concepção diz respeito a uma educação que deve estar atrelada ao desenvolvimento econômico e ao 

processo de modernização do país, com o objetivo de atender as mudanças ocorridas devido ao modo de 

produção capitalista. Dessa maneira, essa concepção entende que a técnica, a ciência e a tecnologia não 

resultam do trabalho humano para o consumo coletivo ou bem social, mas sim para a produção de lucro a 

fim de atender as demandas do capital (SILVEIRA, 2010). 
18 As Escolas Técnicas Federais destes três estados são transformadas em CEFET a partir da Lei Federal nº 

6.545 de 30 de junho de 1978, consolidando, dessa forma, o “modelo CEFET” no início da década de 1980. 

(SILVEIRA, 2010, p. 186). 
19 Fernando Henrique Cardoso presidiu o Brasil entre os anos de 1995 e 2003. 
20 Luis Inácio Lula da Silva presidiu o Brasil entre os anos de 2003 e 2011.  
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1998 não permitiu que fossem construídas novas escolas federais e o Decreto nº 2.208/97 

não só proibiu a formação integrada21 nas escolas técnicas já existentes, como também 

exigiu que os currículos tivessem apenas as disciplinas técnicas específicas. (SILVEIRA, 

2010, p. 210).  

Dessa maneira, conforme explicam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012), a LDB de 

1996, que propunha que o ensino médio técnico deveria proporcionar aos estudantes uma 

formação profissional integrada à formação geral nos seus múltiplos aspectos 

humanísticos e científico-tecnológicos, foi atropelada pelo Decreto nº 2.208/97, dentre 

outros instrumentos legais, que proibiam tal formação e propunham que a EPT estivesse 

pautada unicamente nas demandas do mercado.    

Esse cenário só se modificou em 2004 no governo de Luís Inácio Lula da Silva, 

quando o Decreto nº 2.208/97 foi revogado pelo Decreto nº 5.154/04. Este último tornou 

facultativo às instituições de ensino profissional oferecer, além do ensino técnico 

concomitante22 ao ensino médio, a formação integrada e também a forma sequencial23 

para os estudantes que já tenham concluído o ensino médio (SILVEIRA, 2010). 

Logo, o Decreto nº 5.154/04 se propôs, no âmbito do ensino profissional 

tecnológico brasileiro, a superar o dualismo secular entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, entre a instrução profissional e a instrução geral. Com isso seria possível, pelo 

menos se levando em conta a propositura de tal Decreto, superar a dualidade educacional 

através da superação da dualidade de classes.  

Pouco tempo depois da promulgação deste Decreto, a oferta do ensino técnico 

público federal ganhou força no cenário nacional por intermédio da institucionalização 

da RFEPCT e pela criação dos IF, através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 

(BRASIL, 2008).  

Assim, quase 100 anos depois da criação da Escola de Aprendizes Artífices se 

instituía em nosso país um ensino profissional não mais pautado em uma política pública 

de caráter moral-assistencialista, isto é, voltado para os “desfavorecidos de fortuna”, mas 

sim na consolidação de políticas educacionais direcionadas para o campo da 

                                                           
21 Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012, p. 44-45), a concepção de educação integrada propõe a 

integração do ensino médio com o ensino técnico, ou seja, ao incorporar formação geral e formação técnica 

no ensino médio é possível formar integralmente o ser humano e possibilitar ao aluno a fazer a “travessia” 

para uma nova realidade. Os autores destacam que a formação integrada é uma necessidade conjuntural – 

social e histórica – para com os filhos dos trabalhadores que secularmente foram privados de uma educação 

geral humanística.  
22 Definem-se como cursos com dupla matrícula, uma que corresponde às disciplinas da Educação Básica 

e a outra às da EPT.  
23 Na modalidade subsequente a EPT é oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Médio.  
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escolarização e da profissionalização, sendo a EPT, nesse contexto, oportunizada para 

todas as camadas da sociedade. Vejamos, então, na próxima subseção, algumas 

características dos IF, que representaram, em seu bojo, a materialização desse projeto de 

governo. 

 

1.1.3. Dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: das suas 

características e proposta político-pedagógica  

 

De acordo com o MEC (2016), nos últimos anos a Rede Federal vem 

experimentando a maior expansão da sua história. Os dados deste Ministério mostram 

que entre 2003 e 2016 foram construídas mais de 500 unidades, com um total de 644 

campi, referentes ao plano de expansão da EPT. Fazem parte desta Rede instituições que 

não aderiram aos IF, porém oferecem educação profissional em todos os níveis. São elas: 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação 

Tecnológica, Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II. 

Presentes em todo o território nacional, totalizando 38 Institutos, os IF têm uma 

concepção de EPT baseada na integração e na articulação entre ciência, tecnologia, 

cultura e conhecimentos específicos, postos em prática através de ações de ensino, 

pesquisa e extensão, que se propõem a promover no estudante a capacidade de 

desenvolver e manter a sua autonomia no universo laboral. Com isso, os IF também 

assumem um forte compromisso social para com a formação humana e cidadã, devendo 

esta não só preceder a qualificação para a laboralidade, como também garantir aos 

profissionais formados a possibilidade de manter-se sempre em desenvolvimento 

(BRASIL, 2010).  

No que se refere à proposta político-pedagógica, a Concepção e Diretrizes dos IF 

(BRASIL, 2010) preveem a oferta da educação básica, com ênfase nos cursos de ensino 

médio integrado à EPT, ensino técnico em geral, cursos superiores de tecnologia, 

Licenciatura e Bacharelado, sendo estes em sua grande maioria voltados para as áreas da 

ciência e da tecnologia, além de programas de pós-graduação lato e stricto sensu, 

assegurando, assim, a formação inicial e continuada daqueles que já trabalham e dos 

futuros trabalhadores. Desse modo, é notória a tentativa de romper com a modalidade 

anterior de ensino técnico, haja vista que esta propositura se compromete, pelo menos em 

seus documentos legais, a ofertar um acesso mais democrático e uma formação mais 



33 
 

ampla, eliminando, assim, a secular dualidade entre a formação propedêutica e a formação 

técnica.  

Logo, a proposta político-pedagógica dos IF demarca o seu diferencial e a sua 

identidade institucional sendo, ao mesmo tempo, o seu maior desafio e a sua maior 

ousadia. Dito de outro modo, me refiro ao seu regime de base educacional humanístico-

técnico-cientifico, que prevê articular educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, com especialização na oferta de EPT em distintos níveis e 

modalidades de ensino. Tal proposição, inovadora no cenário da educação profissional 

brasileira, permite que os estudantes interajam em um espaço ímpar de construção de 

saberes, uma vez que podem dialogar desde a educação básica até a pós-graduação, o que 

lhes permite, em um mesmo espaço institucional, “construir vínculos em diferentes níveis 

e modalidades de ensino, em diferentes níveis de formação profissional, buscar 

metodologias que melhor se apliquem a cada ação, estabelecendo a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2010, p. 27). 

Com isso se depreende que os IF, instituídos em sua legislação como espaços 

coletivos e democráticos de construção da cidadania e de saberes, não têm nenhuma 

relação com as antigas escolas de ensino de ofícios que, por meio da manipulação e do 

controle dos “corpos dóceis” (FOUCAULT, 2014a), estavam muito mais preocupadas em 

“adestrar”, “fabricar” e “disciplinar” os indivíduos “desprovidos de fortuna” e tendentes 

à aquisição de vícios e hábitos “nocivos”, do que em contribuir para a sua formação 

humana, ética e profissional.  

A verticalização do ensino24 aludida no parágrafo mais acima, pode ser 

visualizada de forma sintética no quadro abaixo:  

 

Quadro 1: Níveis e Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica nos IF 

 

Nível de Ensino Modalidades 

 

 

Integrado 

Concomitante 

                                                           
24 Trata-se da oferta de cursos que atendam aos diferentes níveis e modalidades de ensino. A verticalização 

do ensino está prevista na Lei nº 11.892, conforme o seu artigo 6º, parágrafo III. 
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Ensino Médio 

 

PROEJA25 

Subsequente (destinado a quem concluiu o Ensino Médio) 

 

Superior 

 

Tecnólogo 

Licenciatura 

Bacharelado 

 

Pós-graduação 

 

Especialização 

Mestrado profissionalizante 

Doutorado26 

Quadro adaptado de Labella-Sánchez (2016, p. 36) 

 

Ao observar o quadro, se percebe o quão desafiador é para o professor atuar nos 

IF, já que ele tem a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa e extensão e de 

lecionar para distintos públicos, isto é, desde o ensino médio e o ensino técnico até os 

cursos superiores de tecnologia, os cursos de Bacharelado e Licenciatura e os cursos de 

pós-graduação. Mas, como aponta Silva Júnior (2017, p. 55), esta “flexibilidade” docente 

nos IF nem sempre é oferecida ao professor, uma vez que há alguns Institutos que 

determinam previamente, antes mesmo do edital de concurso público, em quais cursos e 

níveis ele vai atuar, enquanto que em outros o professor tem uma atuação mais 

diversificada e pode experienciar as múltiplas realidades de trabalho no Instituto.    

Tendo feito esse breve histórico e considerações a respeito da EPT no sistema de 

ensino brasileiro e da constituição e características dos IF discorrerei na próxima seção, 

de forma concisa a fim de contextualizar a pesquisa, sobre o IFRJ. 

 

1.2. IFRJ: das suas origens, visão e missão institucional 

 

Após a criação da Escola Técnica de Química em 194227, ocorreu a instituição do 

curso Técnico de Química Industrial em 1945, ano este que marca o nascimento do atual 

                                                           
25 Trata-se do Programa de Integração de Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – instituído pelo MEC em 2005. 
26 Embora o doutorado não tenha sido descrito no quadro original realizado por Labella-Sánchez (2016), 

tomei a liberdade de acrescentá-lo aqui por ser esta uma realidade de alguns IF. 
27 A Escola Técnica de Química é criada conforme o Decreto-Lei nº 4.127 de fevereiro de 1942, que 

estabelecia as bases de organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial, no contexto 

da Lei Orgânica de Ensino Industrial. 
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IFRJ. Entre 1945 e 1946 este curso teve seu funcionamento nas dependências da Escola 

Nacional de Química da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, e em 1946 foi transferido para as dependências da Escola Técnica Nacional, onde 

se localiza atualmente o CEFET-RJ. Em 1956 o Curso Técnico em Química Industrial 

adquiriu autarquia e passou a ser denominado Escola Técnica de Química (doravante 

ETQ). Após décadas de funcionamento nas dependências de outras instituições, a ETQ 

conquistou seu espaço próprio em 1985 e passou a denominação de Escola Técnica 

Federal de Química do Rio de Janeiro (doravante ETFQ-RJ), localizada no bairro 

Maracanã, onde hoje está instalado o campus Rio de Janeiro (IFRJ, 2015a). 

No ano de 1999 a ETFQ-RJ é transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Química de Nilópolis (doravante CEFETQ), estabelecendo a sua sede no 

município de Nilópolis. Somente em 2008, por intermédio da Lei nº 11.892, é que o 

CEFETQ foi convertido em IFRJ, transformação esta que significou uma nova identidade 

institucional, ainda em construção mesmo após 10 anos terem se passado, e a mudança 

de sede para o município do Rio de Janeiro (IFRJ, 2015b). 

Nesse sentido, por ser uma instituição relativamente jovem e, por isso mesmo, 

ainda em construção, considero importante trazer a missão do IFRJ, que se pauta na 

promoção de “uma formação humana, ética e profissional, por meio de uma educação 

inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento regional e do país, em 

consonância com as mudanças do mundo do trabalho”, bem como a sua visão 

institucional, que se propõe a “ser uma instituição de referência em educação profissional, 

científica e tecnológica, integrando ensino, pesquisa, extensão e inovação, em 

consonância com as demandas da sociedade e com excelência da gestão (...)” (IFRJ, 

2015b, p. 42). 

Desde meados da década de 1990 que a instituição vem se expandindo, e mais 

recentemente, com a política de expansão da RFEPCT, o IFRJ se ampliou 

consideravelmente, sendo constituído atualmente por 15 campi, a saber: Arraial do Cabo; 

Belford Roxo; Duque de Caxias; Engenheiro Paulo de Frontin; Mesquita; Nilópolis; 

Niterói; Paracambi; Pinheiral; Realengo; Resende; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João 

de Meriti e Volta Redonda28. 

Ao se referir à educação profissional técnica de nível médio em seu PPI (IFRJ, 

2015b, p. 78), o IFRJ se compromete a formar integralmente o “educando para o exercício 

                                                           
28 Para maiores esclarecimentos sobre os campi, seus cursos, dentre outras informações, acessar o site do 

IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/ 
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da cidadania, possibilitando o desenvolvimento do seu potencial intelectual, do seu 

conhecimento técnico-científico e a preparação para o mundo do trabalho”29.  Vejamos, 

portanto, na próxima seção, um breve histórico sobre o ensino do espanhol no Brasil, e 

na seção seguinte de que maneira o IFRJ articula a sua missão e visão institucional para 

o ensino profissional e para o ensino da língua espanhola.  

 

1.3. Um breve panorama do ensino de Língua Espanhola  

 

Nesta seção de contextualização, a última deste capítulo, busco apresentar de 

forma concisa algumas informações que considero importantes em relação ao ensino de 

língua espanhola no Brasil e no IFRJ. Desse modo, na subseção 1.3.1 comento alguns 

acontecimentos cruciais no que diz respeito ao ensino de E/LE no nosso país, como foi o 

caso, por exemplo, da promulgação/revogação da Lei n° 11.161/2005, a Lei do Espanhol. 

Já na subseção 1.3.2, apresento um panorama sobre a trajetória do ensino de espanhol no 

IFRJ, desde 2005, na época em que o Instituto ainda era CEFETQ, quando se iniciou um 

movimento de contratação de professores temporários para atuarem em alguns campi, até 

os dias atuais, em que a instituição conta com 14 docentes efetivos de língua espanhola. 

 

1.3.1. O ensino de E/LE no Brasil 

 

A referência mais antiga que se tem em relação ao ensino de E/LE no Brasil data 

do ano de 1885 no Colégio Pedro II, com a apresentação da tese intitulada “Litteratura 

Hespanhola XVII século. Escriptores Hespanhoes do XVII século: suas produções 

principaes”, de autoria de Alfredo Augusto Gomes para o concurso para a provimento da 

cadeira de língua espanhola neste mesmo ano. No entanto, não se sabe precisamente se o 

candidato foi aprovado e quais foram os desdobramentos do concurso (VARGENS, 2012, 

p. 95). Ainda no Colégio Pedro II, após a defesa da tese de título “Um ensaio de fonética 

diferencial luso-castellana” no ano de 1919, o professor Antenor Nascentes assume a 

cátedra de língua espanhola neste colégio fluminense (DAHER, 2006; FREITAS, 2011; 

PARAQUETT, 2008, 2009a), muito embora o ensino de espanhol não fizesse parte das 

                                                           
29 Além dos documentos citados na seção 1.2 e na subseção 1.1.3, o Instituto também se rege pelos seguintes 

instrumentos normativos: Estatuto do IFRJ e Regimento Geral do IFRJ. Todos estes documentos estão 

disponíveis para consulta pelo site da instituição: http://portal.ifrj.edu.br/ 
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disciplinas obrigatórias do currículo escolar da instituição naquele período, tendo sido 

oferecido como disciplina optativa.   

Em sua pesquisa sobre o assunto, Freitas (2011) explica que com a extinção da 

cátedra de língua espanhola em função da transferência do professor Nascentes para a 

cadeira de língua portuguesa em 1925, o ensino de espanhol no Brasil e no Rio de Janeiro 

entrou em um longo período de esquecimento e só voltou a fazer parte do cenário 

educativo em 1942. Nesse ano, com a Reforma Capanema, através de uma decisão de 

política linguística do governo de Getúlio Vargas, o alemão deixou de ser ensinado nas 

escolas, tendo sido substituído pelo espanhol, que passou a fazer parte das disciplinas 

obrigatórias juntamente com o francês e o inglês, que já integravam o currículo escolar 

há bastante tempo. Na opinião de Picanço (2003), entretanto, tal política linguística revela 

a tentativa de conter o uso da língua alemã nas colônias do sul do país, cujos integrantes 

insistiam em não adotar o português e a seguir falando a língua de seus antepassados de 

forma corrente30. 

É a partir desse momento, quando a língua espanhola passou a integrar os 

currículos escolares brasileiros e começou a circular em várias áreas de conhecimento do 

meio acadêmico, que o espanhol passou a ser reconhecido como uma língua de auxílio na 

leitura de textos relevantes que não tinham tradução para o português. Desse modo, o 

espanhol era considerado “um verdadeiro instrumento, como uma ‘língua ponte’, sem ser 

em si mesma, necessariamente, alvo de interesse e de ‘cultivo’” (CELADA, 2002, pág. 

33)31. Nesse mesmo contexto as escolas, em consonância com os valores nacionalistas do 

governo de Getúlio Vargas, promoviam a leitura dos grandes clássicos da literatura da 

Espanha, que passaram a ser conteúdos obrigatórios das aulas de espanhol, fato que 

contribuiu para a consolidação da hegemonia da variante peninsular, bem como a prática 

do ensino da língua espanhola como norma, priorizando assim uma tradição metodológica 

e literária essencialmente europeias (PICANÇO, 2003).  

                                                           
30 Oliveira e Altenhofen (2011), esclarecem que o Estado Novo (1937-1945) ficou marcado pela prática da 

repressão às línguas alóctones, através do processo conhecido como Nacionalização do Ensino, cujo 

objetivo principal era acabar com as línguas de imigração no Brasil, em especial o alemão e o italiano, na 

região colonial de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Como afirmam os autores, ao olhar a história 

das políticas linguísticas no Brasil, fica evidente uma forte tendência monolingualizadora do Estado em 

relação às decisões que envolvem os usos da língua.  
31 O ensino de espanhol nesse período resumiu-se ao “método de gramática-tradução", pois o objetivo principal era que o aprendiz pudesse fazer traduções de 

fragmentos de textos e, consequentemente, para isso, ele deveria “dominar” a norma culta. Essa espécie de prática instrumental do espanhol contribuiu de certa 

forma para a ideia de que não era necessário o estudo dessa língua, e acentuou o falso efeito de transparência do espanhol em relação ao português, intensificando 

cada vez mais a sequência “espanhol – língua parecida – língua fácil” e dando lugar a estereótipos e ideologias linguísticas que foram se consolidando e se 

fortalecendo em nosso país ao longo dos anos (CELADA, 2002, p. 31 e 60).  
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A obrigatoriedade do ensino de espanhol instituída pela Reforma Capanema, no 

entanto, não duraria muito tempo. Além de excluir as línguas estrangeiras da grade das 

disciplinas obrigatórias, a primeira LDB, promulgada em 1961, não fez nenhuma 

referência, em sua textualidade, ao sintagma “línguas estrangeiras”. Em outras palavras, 

conforme explicação de Rodrigues (2012, p. 88), ocorreu um apagamento sobre o lugar 

que as línguas estrangeiras ocupavam no espaço escolar “por meio da exclusão absoluta 

desse sintagma na materialidade da lei”. Além disso, ficou estabelecido que caberia aos 

Conselhos Estaduais de Educação a escolha das disciplinas optativas a constarem nos 

currículos, a única possibilidade, portanto, de inserção de alguma língua estrangeira, 

embora não houvesse nenhuma indicação expressa sobre isso nesta legislação. A LDB de 

1971 manteve o que ficou estabelecido na lei anterior, contudo, poucos anos depois, a 

Resolução 58 de 1976, determinou que o estudo de “língua estrangeira moderna” 

integrasse o currículo das disciplinas obrigatórias no ensino de 2° grau e, no caso do 1° 

grau elas foram recomendadas “onde as condições o indiquem e permitam” (Artigo 1°, 

BRASIL, 1976).  

Com isso, houve não só um apagamento do sintagma “línguas estrangeiras” na 

textualidade dessas leis, como também uma indeterminação sobre o lugar que estas 

línguas ocupavam nos currículos escolares brasileiros, inclusive ao que se refere à LDB 

de 1996, que comentarei em alguns parágrafos mais adiante, ao que Rodrigues (2012) 

denominou como processo de desoficialização das línguas estrangeiras no Brasil: 

 

A LDB de 1961 assume, portanto, uma posição sobre o caráter do 

ensino de línguas que ainda encontra eco em certas discursividades que 

circulam na atualidade: coloca-se em funcionamento, a partir desse 

apagamento na materialidade legal, um imaginário a partir do qual os 

conteúdos de línguas estrangeiras deveriam ser tratados como 

componente extracurricular, se possível, oferecidos fora da grade 

curricular, ou até mesmo podendo passar por um processo de 

terceirização, tornando esse conteúdo completamente alheio ao projeto 

pedagógico da instituição escolar (...) (RODRIGUES, 2012, p. 88) 

 

Logo, o ensino de língua estrangeira passou a ser considerado “extracurricular”, 

“optativo”, “complementar”, o que conduziu, na rede privada, à terceirização do ensino 

das línguas estrangeiras e, na rede pública, à “desvalorização e ao fracasso”, como ocorre 

até os dias de hoje, de tais disciplinas (RODRIGUES, 2012, p. 89). Como resultado desse 

processo, as línguas estrangeiras adquiriram o status de línguas veiculares ou 

instrumentais, reforçando o imaginário popular brasileiro de que a escola não é o lugar 
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adequado para aprendê-las. Somando-se a isso, Lagares (2013, p. 186) explica que em 

decorrência de questões comerciais e socioeconômicas “relacionadas com sua hegemonia 

como língua do capitalismo mundial, o inglês passa a ser identificado como a ‘língua 

estrangeira moderna’ por excelência, sem que haja qualquer dispositivo legal para mudar 

essa realidade“.  

A preocupação com os rumos que o ensino de espanhol tomava no sistema 

educacional brasileiro, associado à mobilização docente e ao processo de abertura política 

que começava a se instaurar no país levou a criação da Associação de Professores de 

Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (doravante APEERJ) em 1981. Seus objetivos 

principais, conforme consta no estatuto de sua fundação, consistiam em promover a 

expansão do ensino de espanhol no cenário educativo nacional, viabilizar o intercâmbio 

pedagógico através da integração dos professores, além do seu caráter “exclusivamente 

cultural” (VARGENS, 2012, p. 63). Vargens destaca também que, para além do caráter 

cultural, a fundação da APEERJ representou uma importante ação no âmbito político-

educacional da língua espanhola do Brasil. De forma semelhante, Paraquett (2009a, p. 

04) ressalta que a instauração da APEERJ propiciou a criação de outras associações 

similares pelo país, o que representou e continua representando uma ação fundamental 

para a organização dos professores de espanhol que passaram “a se encontrar 

periodicamente em congressos que serviram e servem para definir questões de ordem 

política e científica de grande importância”. 

Na década de 1990 os discursos em relação ao ensino E/LE no Brasil mudaram 

completamente. Em 1991 é assinado o Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercado 

Comum do Sul (doravante Mercosul), integrado inicialmente por Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai32. Embora o Mercosul tenha um discurso de pluralidade linguística e 

de integração continental, o aspecto principal que definiu esse tratado desde o seu 

surgimento é o da integração econômica dos seus países membros. Dessa maneira, Souza 

(2005) explica que para poder cumprir parte das agendas comerciais que estavam 

previstas neste Bloco Econômico, deveria haver um investimento expressivo na formação 

de brasileiros falantes de língua espanhola, o que ocasionou o surgimento, primeiramente 

na região sudeste e depois em outras partes do país, de inúmeros cursos livres desse 

                                                           
32 Atualmente a Venezuela, que aderiu ao Mercosul em 2012, está suspensa desde 2016 por ter descumprido 

alguns de seus acordos. Todos os outros países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul na categoria 

de “Estados Associados”, sendo que a Bolívia ainda está em vias de adesão. Para mais informações acessar: 

http://www.mercosul.gov.br 
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idioma bem como o aumento da abertura de cursos de Letras com habilitação em espanhol 

em faculdades particulares, a fim de atender a uma demanda que se constituía, na 

realidade, por interesses essencialmente político-econômicos.  

No entanto, além das demandas educacionais ocasionadas pelos aspectos 

econômicos do Mercosul, o ensino de E/LE no Brasil também está relacionado com as 

políticas linguísticas implementadas entre o nosso país e a Espanha. Em seus estudos 

sobre o tema, Del Valle (2007b) relata que a partir da Constituição de 1978 a Espanha 

inicia um processo de expansão da língua espanhola a nível global. Tal processo estava 

baseado em uma ideologia linguística mercantil que via a língua espanhola como um 

recurso financeiro, o que resultou na incorporação do valor econômico à imagem pública 

desse idioma e na organização de um setor empresarial destinado à exploração desse 

recurso. Assim, essa indústria linguística envolveu iniciativas como a criação do Instituto 

Cervantes33 em 1991 para a promoção e a difusão do espanhol em vários países, as ações 

de divulgação da língua espanhola realizadas pela RAE34, a realização de cursos de 

espanhol na Espanha, movimentando assim o que ficou conhecido como El Turismo 

Idiomático, a criação do DELE35, o investimento de editoras da Espanha na publicação 

de livros e demais materiais didáticos para as aulas de espanhol, entre outras ações. No 

caso particular do Brasil, Del Valle e Villa (2007) opinam que ademais do estímulo do 

Mercosul, a chegada de multinacionais espanholas no país, bem como o incentivo de 

diferentes instâncias do governo e da sociedade brasileira parecem ter sido fatores que 

influenciaram o interesse dos brasileiros em aprender espanhol. Porém, é importante 

destacar, os discursos que acompanharam a atuação pan-hispânica36 no Brasil tiveram 

como característica a uniteralidade, isto é, se enfatizava a necessidade de que os 

brasileiros aprendessem espanhol, sem que aparecesse no discurso das instituições 

                                                           
33 O Instituto Cervantes é o órgão oficial do Ministério de Educação da Espanha, com a finalidade de 

promover o E/LE fora do território nacional. 
34 A RAE, Real Academia Española, foi um dos órgãos responsáveis pela planificação do corpus e do status 

da língua espanhola, destacando-se a criação de vários dicionários e gramáticas ao longo dos anos. A RAE 

existe desde 1713 e, junto com outras instituições semelhantes, vem se dedicando à “normalização” da 

língua espanhola.  
35 O DELE, Diplomas de Español como Lengua Extranjera, são títulos oficiais de espanhol com 

reconhecimento internacional, outorgados pelo Instituto Cervantes em nome do Ministério de Educação, 

Cultura e Esporte da Espanha. Há que se destacar também que mais recentemente, no ano de 2016, o 

Instituto Cervantes criou o SIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, exame de 

proficiência que tem maior abrangência e apelo comercial. 
36 Fanjul (2011, p. 317-320) explica que o pan-hispanismo, política linguística espanhola criada pela RAE 

e implementada a partir dos anos 90, se pautou na tentativa de um controle normativo mais centralizador. 

Com o lema “Unidade na diversidade”, esta política visa manter a “unidade” da língua espanhola por meio 

da elaboração de instrumentos normativos internacionais, tais como uma gramática, um dicionário e uma 

ortografia, com a colaboração da Asociación de Academias de la Lengua e outras instituições similares. 
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espanholas a proposta de que os hispanofalantes aprendessem o português (FANJUL, 

2011). 

Com a promulgação da LBD de 1996, ficou estabelecido que em relação à 

educação básica fosse “incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de 

pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da instituição” (Artigo 26, parágrafo 5º), enquanto que 

no ensino médio a orientação era incluir “uma língua estrangeira moderna, como 

disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 

optativo, dentro das disponibilidades da instituição” (Artigo 36,  III). Embora em um 

primeiro momento essa LDB se propusesse a dar um lugar às línguas estrangeiras, 

principalmente quando a comparamos às LDB anteriores, e se mostrasse mais 

democrática ao definir que a escolha das línguas ficaria “a cargo da comunidade escolar”, 

Rodrigues (2012, p. 99) chama atenção para o fato de que essa escolha na realidade ficou 

condicionada às “possibilidades da instituição”, isto é, continuou sendo atribuído ao 

estabelecimento escolar ou ao Estado a decisão final sobre que língua estrangeira deveria 

ser ensinada. Ademais disso, Paraquett (2008) lembra que na grande maioria dos casos a 

escolha acabou recaindo para o inglês, língua estrangeira de maior circulação global na 

contemporaneidade, limitando assim, por questões logísticas, estruturais e, 

principalmente, político-econômicas, o ensino de uma segunda língua estrangeira na rede 

pública de ensino.  

A LDB de 1996, entretanto, foi essencial para a construção de dois documentos 

importantes no ensino de língua estrangeira no Brasil: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (doravante PCN), publicados em 1998, e as Orientações Curriculares 

Nacionais (doravante OCN), publicadas em 2006. Ambos documentos modificaram 

essencialmente os discursos em relação às línguas estrangeiras, que passaram a ser vistas 

não somente como veiculares ou instrumentais, ou importantes unicamente para atuação 

no mercado de trabalho e manuseio de equipamentos eletrônicos/tecnológicos, mas 

também desde o ponto de vista do seu caráter político e humanístico e de como o seu 

aprendizado pode contribuir para a formação cultural e cidadã do estudante. Há que se 

destacar que as OCN dedicaram um capítulo específico para as línguas estrangeiras – 

“Conhecimentos de Línguas Estrangeiras” – e outro voltado para o ensino de espanhol – 

“Conhecimento de Espanhol” -  no qual se pode frisar, por exemplo, a desconstrução da 

hegemonia do espanhol peninsular, dando lugar também às variantes hispano-americanas, 

e a “proximidade” entre o português e o espanhol, mostrando que o espanhol é para o 



42 
 

brasileiro “uma língua singularmente estrangeira” (CELADA, 2002). Os dois 

documentos, portanto, se constituíram como um importante “gesto de política linguística” 

(BRASIL, 2006, p. 128) em relação às línguas estrangeiras, algo então nunca visto antes 

em nosso país, que muito contribuiu e continua contribuindo para a prática docente e para 

a reflexão do lugar que essas línguas ocupam no processo educativo.  

Em agosto de 2005 é promulgada a lei 11.161, que determinou a oferta obrigatória 

do espanhol pela escola e a matrícula facultativa por parte do estudante do ensino médio, 

facultando a obrigatoriedade da oferta também ao ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), 

tanto para a rede pública como para a rede privada de todo país (BRASIL, 2005). Assim, 

ratificando o que já dizia a LDB de 1996, ficou estabelecido que as instituições deveriam 

ofertar aos seus alunos no mínimo duas línguas estrangeiras: uma de matrícula 

obrigatória, cuja a escolha ficaria a cargo da escola e de sua comunidade, e outra de 

matrícula optativa, sendo esta necessariamente a língua espanhola. Rodrigues (2012, p. 

107-109) considera a lei 11.161 “um acontecimento discursivo que altera as rotinas de 

uma memória que se constituiu no arquivo jurídico sobre o ensino de línguas estrangeiras 

em contexto escolar no Brasil”, uma vez que foi a primeira vez na história legislativa do 

país que o governo sancionou uma lei que tratava especificamente de uma língua 

estrangeira, o espanhol. A autora esclarece que ao especificar o espanhol como língua de 

oferta obrigatória, a lei 11.161 alterou substancialmente os sentidos de uma memória 

discursiva do arquivo jurídico que se construiu a partir do que ficou estabelecido nas 

LDB, isto é, a não-determinação de uma língua estrangeira específica.     

Em sua pesquisa sobre o tema, a autora citada (2012) identifica e analisa quatro 

propostas de lei que antecederam a Lei do Espanhol, como também ficou conhecida a lei 

11.161. Em relação às leis propostas em 1958, 1987 e 1993 a pesquisadora destaca que 

entre as justificativas para a inclusão do espanhol nos currículos escolares estava a 

necessidade de integrar o Brasil na América Latina, para aumentar as nossas chances de 

comunicação com os países vizinhos, uma vez que somos o único país do sul do 

continente a não falar castelhano. A quarta lei proposta, apresentada pelo senador Átila 

Lira em 2000, foi a que deu origem à lei 11.161, nela o parlamentar chamava a atenção 

para a importância da língua espanhola no contexto mundial daquela época. Dentre os 

fatores contextuais presentes na fala do senador, Rodrigues (2012, p. 251) aponta para a 

crise pelo qual passavam os países do Mercosul, bem como o aumento dos investimentos 

da Espanha no Brasil, que se deu através da vinda de grandes empresas para o nosso país, 
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tais como o Banco Santander, a Repsol e a Telefónica, e com a instalação do primeiro 

Instituto Cervantes na cidade de São Paulo em 1991.  

Em um de seus artigos acerca desse assunto, Paraquett (2009b) alertava para o 

fato de a promulgação da Lei do Espanhol se resumir a uma oportuna negociação 

econômica entre o Brasil e a Espanha, já que a sua institucionalização é resultado do 

acordo entre esses dois países, para que o governo brasileiro pagasse parte da dívida de 

19 milhões de dólares à Espanha. O acordo para o pagamento da dívida foi assinado 

durante a XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada na 

cidade de Salamanca, Espanha, em 2005. Ficou acertado então, que a dívida seria 

convertida em investimento social, isto é, em educação, a partir da decisão do Brasil em 

tornar a língua espanhola como disciplina obrigatória no currículo escolar do ensino 

médio por intermédio da lei 11.161.  

A partir das considerações levantadas pelas duas autoras citadas acima, fica claro 

que a assinatura e legalização da Lei do Espanhol ocorreu por uma demanda 

mercadológica para a expansão da língua espanhola, parte do projeto pan-hispânico que 

viu o espanhol como um recurso financeiro. Lagares (2011, p. 188) explica que projetos 

como estes precisam ser entendidos como “uma parte importante de lutas maiores por 

mercados, por espaços de influência dos Estado-nação e dos conglomerados empresariais 

que lhe estão associados”, o que gera com frequência ações em prol da “disputa pela 

venda de métodos de idiomas, de material didático, de produtos culturais de todo tipo, de 

certificações internacionais de proficiência”. Como parte das ações do projeto pan-

hispânico no Brasil, o autor cita uma “carta de intenções” assinada em 2009 entre o MEC 

e o Instituto Cervantes, para projetos que visavam a cooperação na elaboração de material 

didático, a difusão da existência do DELE e o apoio ao seu reconhecimento pelas 

autoridades educacionais brasileiras, entre outros37 (LAGARES, 2013, p. 190).  

O posicionamento da comunidade de professores de espanhol em relação à lei 

11.161 sempre foi muito contundente. González (2016, p. 498) recorda que muito antes 

da promulgação da Lei do Espanhol grande parte dos professores se mostrava contrária a 

qualquer tipo de obrigatoriedade, já que mesmo sem nenhum tipo de lei ou imposição, o 

                                                           
37 A assinatura desta carta repercutiu negativamente na comunidade acadêmica de professores de espanhol, 

e gerou algumas iniciativas como a criação da COPESBRA, uma comissão nacional com representação de 

instituições universitárias e de associações docentes, que durante a sua existência dialogou diretamente com 

o MEC, além de ter organizado eventos, materiais, artigos, entre outros, voltados para a discussão do ensino 

de E/LE no Brasil. Graças a essa comissão, o acordo entre o MEC e o Instituto Cervantes não foi adiante 

(GONZÁLEZ, 2016, p. 506)  
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ensino de espanhol crescia naturalmente em “função de um conjunto de circunstâncias 

que configuravam o panorama sócio-econômico e também cultural de nosso país”. 

Segundo a autora, a sociedade brasileira vinha demonstrando um interesse cada vez maior 

pela língua espanhola, algo que foi se consolidando de forma espontânea e natural. Por 

outro lado, havia aqueles que acreditavam que esta lei poderia favorecer e legitimar o 

ensino do espanhol como uma língua “crucial para a formação de um bloco continental 

importante com os países que nos rodeiam, quer seja por razões econômicas, políticas ou 

culturais”. Nesse sentido, a Lei do Espanhol gerou muitas expectativas que, no entanto, 

não se realizaram, e acabou dando lugar a uma lei “permeada de inconsistências, que já 

trazia consigo todos os entraves que viriam a permitir que jamais fosse plenamente 

implantada” (GONZÁLEZ, 2016, p. 498). 

Em suma, se percebe que a motivação para a assinatura e a implantação da lei 

11.161 se deu, essencialmente, por expressos interesses político-econômicos muito mais 

do que por questões de inclusão social, educação linguística ou integração cultural entre 

o Brasil e os países envolvidos, como tão bem foi divulgado na ocasião em diversas 

mídias brasileiras e hispânicas38. O contexto e as motivações que originaram a Lei do 

Espanhol, portanto, comprovam o fato de que as políticas linguísticas se configuram em 

função das demandas econômicas, conforme explicação de Souza:  

 

Há um processo com quatro movimentos distintos: o processo 

econômico levanta as demandas, o mercado se mobiliza rapidamente 

para atender a essa demanda, a legislação educacional é modificada 

para contemplar a mudança e só então são criadas condições para que 

escolas e universidades públicas também possam atender a demanda. 

Quando o último passo acontece, geralmente a demanda inicial já não 

é mais a mesma, aumentando a disjunção entre a língua do mercado e a 

língua da escola (SOUZA, 2005, p. 187) 

 

A disjunção entre língua do mercado X língua da escola analisada por este autor, 

dialoga com as considerações de Rodrigues (2012) sobre o fato de que quanto mais o 

mercado determina o conhecimento de uma língua estrangeira específica, menos 

                                                           
38 Por exemplo no que foi noticiado nas seguintes mídias brasileira, espanhola e argentina, respectivamente: 

“Haddad discute conversão de parte da dívida com vice-presidente da Espanha”, disponível em:  

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2005-08-08/haddad-discute-conversao-de-parte-da-

divida-com-vice-presidente-da-espanha;  

“Los centros de secundaria de Brasil ofrecerán el español como asignatura”, disponível em 

https://elpais.com/diario/2005/07/08/sociedad/1120773603_850215.html;  

“Oportunidad para maestros locales. Brasil necesitará 230.000 docentes de español. Será una materia 

optativa para 10 millones de alumnos”, disponível em https://www.lanacion.com.ar/723852-brasil-

necesitara-230000-docentes-de-espanol. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2005-08-08/haddad-discute-conversao-de-parte-da-divida-com-vice-presidente-da-espanha
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2005-08-08/haddad-discute-conversao-de-parte-da-divida-com-vice-presidente-da-espanha
https://elpais.com/diario/2005/07/08/sociedad/1120773603_850215.html
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determinações há na legislação sobre o ensino de tal língua, a exemplo do que ocorreu 

com o processo de desoficialização das línguas estrangeiras ocasionado pelas LDB, 

produzindo um efeito contraditório entre um real social e um real escolar. Tal fato, explica 

ainda a autora, contribuiu não só para a produção e a cristalização da cisão entre língua 

estrangeira da escola e língua estrangeira dos cursos livres, como também “colaborou 

com a promoção do processo de capitalização linguística”, isto é, processo no qual as 

línguas se tornam ao mesmo tempo um bem de consumo e um investimento em mercado 

de futuros (RODRIGUES, 2012, p. 104).  

No caso específico da Lei do Espanhol, além de romper com a tradição 

estabelecida pelas LDB em relação à indeterminação da língua estrangeira a ser ensinada, 

a sua textualidade ocasionou desde o princípio muitas indefinições e dúvidas, tanto no 

que diz respeito ao que a lei discorria sobre a obrigatoriedade do espanhol, quanto ao 

quando e como se daria a sua aplicação efetiva na grade escolar, bem como na diversidade 

de situações que as diferentes administrações escolares espalhadas pelo país deveriam 

adotar para aplicá-la. Nesse sentido, tendo como base o que Souza (2005) explica no 

fragmento citado acima, fica claro que a legislação educacional em relação ao ensino de 

espanhol, na figura da lei 11.161, apresentou inconsistências e contradições em sua 

textualidade desde que foi instituída, e as condições necessárias para que as escolas 

pudessem atender a demanda do ensino desta língua não foram implementadas 

satisfatoriamente, e em alguns casos elas sequer existiram já que em muitas regiões do 

Brasil a Lei do Espanhol não foi aplicada, por motivos que envolveram a falta de interesse 

de certas instituições e esferas políticas, a falta de infraestrutura, a falta de verbas, o 

investimento na formação de professores devidamente qualificados e condições de 

trabalho adequadas para esses profissionais, a revisão de grades curriculares, dentre 

outros.  

Pouco tempo depois de completar dez anos de existência, a lei 11.161 foi revogada 

pela Medida Provisória nº 746 e convertida na lei 13.415 em 16 de fevereiro de 2017 pelo 

então presidente Michel Temer. Esta nova lei determina em seu artigo 3° parágrafo 4° 

que todos os currículos do ensino médio incluam obrigatoriamente o inglês, e que ofertem 

outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol (BRASIL, 

2017). Com essa política linguística instituída pela Reforma do Ensino Médio constata-

se, infelizmente, que o nosso país está caminhando na contramão das demandas da 

globalização e da inclusão cultural e linguística. Se por um lado, a obrigatoriedade do 
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inglês, como um fetiche linguístico39, se impõe pela força política e econômica, por outro 

lado, a revogação da lei 11.161 ignora todos os esforços e conquistas realizadas pela 

comunidade de professores de espanhol ao longo do tempo, através de várias iniciativas 

e ações em todo o território brasileiro, a saber: a criação de cursos de Letras com 

habilitação em espanhol para atender à demanda de professores necessários para o 

cumprimento da lei, a ampliação do mercado editorial para a criação de materiais 

didáticos, o fomento das pesquisas sobre a língua, a literatura, o ensino e a cultura dos 

países hispânicos, o surgimento de associações de professores de espanhol, a realização 

de concursos públicos para a docência em língua espanhola em diversos níveis de ensino, 

a organização de eventos acadêmicos como o Congresso Brasileiro de Hispanistas, o 

Congresso Brasileiro de professores de Espanhol, o Congresso Internacional de 

Professores das Línguas Oficiais do Mercosul, só para citar alguns exemplos. 

Não se trata, portanto, de uma discussão específica sobre o inglês e o espanhol, 

tampouco de uma discussão que vai contra o ensino do inglês nas escolas. Trata-se muito 

mais de uma discussão sobre os rumos que o ensino de línguas estrangeiras vem tomando 

nas escolas brasileiras, na medida em que se impõe obrigatoriamente o ensino de uma 

única língua estrangeira e se institui uma reforma na educação de maneira abrupta e sem 

a devida consulta e ampla participação dos principais interessados, ou seja, os alunos e os 

professores e por extensão toda a comunidade escolar. Dessa maneira, a lei 13.415, pelo 

menos no que se refere ao ensino de línguas estrangeiras, é absurdamente retrógrada, não 

só porque mantém uma antiga tradição dos nossos dirigentes em ignorar o plurilinguismo 

que nos é inerente40, como também porque caminha no sentido inverso do que se espera 

de uma educação de qualidade na contemporaneidade, isto é, uma educação ciente de que 

a construção do conhecimento e do modelo de sociedade deve estar pautado, conforme 

explicam Oliveira e Altenhofen (2011), em um democracia cultural que passa, 

inevitavelmente, pela diversidade e aprendizagem de línguas.  

                                                           
39 O termo fetiche linguístico foi criado por Bein (2012) para referir-se às ideologias linguísticas atribuídas 

ao inglês. Segundo este autor são conferidas certas “qualidades mágicas” a essa língua, como se ela fosse 

a solução de todos os problemas em relação ao sucesso profissional, ao mercado de trabalho, entre outros 

aspectos da vida humana na contemporaneidade. Para Bein, os discursos que informam os fetiches sobre o 

inglês são únicos e impedem a emergência de outras opções no que se refere às línguas estrangeiras. 
40 Não é demais lembrar que ao longo da nossa história tivemos várias tentativas e ações em prol da 

monolingualização e/ou homogeneização, a começar pela “Lei do Diretório” ou “Diretório dos Índios” 

criada em 1758 pelo Marquês de Pombal para promulgar o português como língua oficial do Brasil, 

passando pela Nacionalização do Ensino no Estado Novo (1937-1945) que proibiu o uso das línguas 

alóctones na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até o projeto de Lei Aldo Rebelo em 1999, que 

condenava o uso de estrangeirismos, só para citar alguns exemplos (OLIVEIRA, ALTENHOFEN, 2011).  
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Após essa breve descrição do ensino de E/LE no Brasil, podemos passar para a 

última subseção deste capítulo, onde apresentarei o histórico e a situação atual do ensino 

de língua espanhola no IFRJ. 

 

1.3.2. A língua espanhola no IFRJ  

 

Inicio essa subseção lembrando que o IFRJ foi criado em 29 de dezembro de 2008, 

por meio da Lei nº 11.892, quando o CEFETQ foi transformado em IFRJ. Sendo assim, 

o relato sobre o ensino do espanhol no Instituto será feito a partir deste ano, já que o 

primeiro concurso público para professor efetivo de língua espanhola nessa instituição só 

aconteceu em 2009.  

 No entanto, antes do concurso citado, é importante destacar que o IFRJ contratou 

alguns professores temporários de língua espanhola para atuarem nos campi Nilópolis e 

Rio de Janeiro. Primeiramente, de março de 2005 a janeiro de 2007, foi contratada uma 

professora para dar aula no curso de graduação de Produção Cultural41 no período noturno 

no campus Nilópolis. Com a alteração da matriz curricular, esse curso passou a ser 

oferecido no período matutino, por isso as disciplinas de línguas estrangeiras, tanto 

espanhol como inglês, deixaram de fazer parte das disciplinas obrigatórias e passaram a 

ser optativas, realidade que se vê neste campus em todos os cursos de graduação até os 

dias de hoje42. Depois, no período de março de 2007 a novembro de 2008 realizou-se a 

contratação de mais uma professora temporária para o campus Nilópolis. Interessante 

comentar que no caso desta professora o contrato de trabalho estava previsto para atender 

aos estudantes dos cursos técnicos do ensino médio, contudo a docente relatou que, a 

pedido do Instituto, ministrou aulas somente para o curso de graduação de Produção 

Cultural, já que na época o campus alegou ser esta a maior necessidade de atuação do 

docente de espanhol. Por último, este campus realizou a contratação de mais uma 

professora para atuar como temporária para o mesmo curso de graduação, no período de 

fevereiro de 2009 a dezembro de 201043.  

                                                           
41 Atualmente este curso é designado como Bacharelado em Produção Cultural. 
42 As informações sobre o modo de funcionamento do curso de Produção Cultural me foram dadas por um 

professor do campus Nilópolis que no período citado atuava como coordenador da área de Línguas 

Estrangeiras. 
43 As informações descritas neste parágrafo sobre a docência em espanhol me foram concedidas por meio 

do contato com as três professoras citadas, quando da sua atuação como docentes temporárias no IFRJ.  
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Já no caso do campus Rio de Janeiro, no período de setembro de 2006 a julho de 

2007 houve a contratação de um professor temporário para atuar no Curso Superior de 

Tecnologia em Processos Químicos Industriais44, e de fevereiro de 2010 a junho de 2011 

este campus contratou uma professora para atuar neste mesmo curso, além do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. Esta professora relatou, inclusive, que 

embora o seu contrato fosse para atuar apenas nos cursos de graduação citados, o campus 

permitiu que ela ministrasse aulas em uma turma de ensino médio técnico em 2011, pois 

na ocasião havia muitos alunos interessados em ter aulas de espanhol. Importante 

comentar que desde a época de contratação do primeiro professor temporário para este 

campus no ano de 2006 até os dias atuais o espanhol é oferecido aos estudantes dos cursos 

de graduação como disciplina optativa, assim como o inglês, no período vespertino45. 

Como se pode observar, dos cinco professores temporários, três deles foram contratados 

antes de 2008, portanto quando o IFRJ ainda era CEFETQ, antes mesmo da promulgação 

da Lei nº 11.892, que criou os IF, e antes do término do prazo de cinco anos estabelecido 

para a implantação da Lei nº 11.161, a Lei do Espanhol. Esse movimento de contratação 

de professores temporários nos campi Nilópolis e Rio de Janeiro, por conseguinte, aponta 

para uma necessidade do IFRJ em ter professores de espanhol no seu corpo docente ainda 

antes da realização do primeiro concurso oficial para professor efetivo em língua 

espanhola. 

Em setembro de 2009, em consequência da promulgação da lei 11.161 de 05 de 

agosto de 2005, que tornou obrigatório o oferecimento do espanhol nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio, sendo, porém, a matrícula facultativa para o aluno, o IFRJ 

realizou o seu primeiro concurso para professor efetivo de língua espanhola 40 horas com 

dedicação exclusiva para o campus Pinheiral (edital nº 26/2009)46. Depois da posse do 

primeiro colocado para este campus no ano de 2010, os outros docentes classificados 

foram convocados e empossados em 2011 para os seguintes campi: 2º classificado no 

campus Nilópolis, 3º classificado no campus Rio de Janeiro, 4º classificado no campus 

Duque de Caxias e 5º classificado no campus São Gonçalo. Porém, mesmo com a 

aprovação de professores no concurso de 2009, o IFRJ continuou com a sua política de 

contratação de docentes temporários, convocando em 2010, conforme relatei no parágrafo 

                                                           
44 Atualmente este curso é designado como Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos. 
45 Informações obtidas a partir do contato com os dois professores citados e com um professor de inglês, já 

aposentado, que atuou no IFRJ/CRJ junto à Diretoria de Extensão e como subcoordenador da área de 

Línguas Estrangeiras no período em que estes professores trabalharam no campus.  
46 O perfil da vaga de professor de espanhol deste edital será comentado com mais detalhe no capítulo 3. 
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anterior, uma professora para o campus Rio de Janeiro e no período de fevereiro a agosto 

de 2011 uma docente para atuar no curso Técnico em Automação Industrial no campus 

Volta Redonda47.  

Conforme estipulado pelo CAET (IFRJ/CAET, 2010), a língua espanhola foi 

inserida oficialmente nas matrizes curriculares do ensino médio de todos os cursos 

técnicos integrados ao ensino médio do IFRJ, na modalidade optativa, no primeiro 

semestre de 2011. A partir de então, a instituição optou pela seguinte organização para a 

oferta deste idioma: as disciplinas Língua Espanhola I, Língua Espanhola II e Língua 

Espanhola III são oferecidas no contraturno em regime semestral com 2 horas/aula por 

semana cada uma. A disciplina Língua Espanhola I é oferecida a todo aluno que estiver 

cursando, pelo menos, o 2º ano ou o 3º período, nos cursos de regime semestral. Em sua 

investigação sobre o tema, Caldas, Gil e Oliveira (2017) relatam que esse caráter optativo 

dado à disciplina, algo bastante singular para a realidade de alunos de ensino médio, faz 

com que muitos discentes do IFRJ não se interessem, não consigam ou não deem 

prioridade para seguir frequentando as aulas, uma vez que as disciplinas obrigatórias têm 

uma carga horária muito superior à do espanhol, o que faz com que os alunos estejam 

constantemente envolvidos com aulas práticas nos laboratórios, aulas de reforço e/ou 

aulas extras, provas, trabalhos, elaboração de relatórios, visitas técnicas, participação de 

projetos, entre outras atividades que, segundo eles, “são mais importantes” porque 

“reprovam”. Nesse contexto, é interessante perceber, conforme constatou Gil (2017, p. 

227) em sua pesquisa a partir da fala dos docentes de línguas estrangeiras sobre o seu 

trabalho no IFRJ, que circulam nesta instituição “discursos que entendem que reprovar é 

o que atribui valor de importância para uma disciplina, garante que ela seja frequentada 

pelo aluno e consequentemente dá mais poder ao professor”. 

Ainda no ano de 2011, para atender os campi que estavam sem o professor da 

disciplina, o IFRJ realizou seu primeiro concurso com perfil de professor que conjugasse 

língua portuguesa e língua espanhola (edital nº 37/2011)48. Dessa maneira, conforme 

previa o edital, o docente selecionado no regime de 40 horas semanais atuaria tanto no 

ensino de língua portuguesa como no ensino de língua espanhola. Nesse processo de 

seleção, os docentes realizaram uma prova escrita em que foram avaliados tanto em 

português como em espanhol. Não obstante, na segunda etapa da seleção, a chamada 

                                                           
47 Conforme informações da Coordenação de Pessoal do campus Volta Redonda. 
48 O perfil das duas vagas para professor de português/espanhol deste edital será comentado com mais 

detalhe no capítulo 3. 
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Prova de Desempenho Didático, foram avaliados apenas pelos conhecimentos em 

espanhol. Com isso o Instituto iniciou uma nova política linguística em relação aos 

professores de espanhol ao contratar docentes que atuassem concomitantemente no 

ensino de espanhol e no ensino de português, algo que se repetiu nos dois concursos 

seguintes. Todavia não está claro o que o IFRJ pretende ao selecionar um único 

profissional para atuar em matérias diferentes, mas não avalia com o mesmo peso o 

conhecimento desse docente nas disciplinas nas quais irá atuar. Esse é um dos 

questionamentos desta pesquisa, o qual voltarei a tratar mais precisamente no último 

capítulo, quando serão realizadas as análises discursivas dos editais nº 26/2009, nº 

37/2011 e n° 80/2015, além das suas respectivas provas. 

Os docentes aprovados em primeiro lugar no concurso do edital nº 37/2011 foram 

empossados em setembro desse ano para os campi Paracambi e Volta Redonda49, de 

acordo com o que estabelecia o edital. O segundo colocado da vaga para o campus Volta 

Redonda tomou posse para atuar no campus São Gonçalo em novembro de 201250, e em 

julho de 2013 o segundo colocado da vaga para o campus Paracambi tomou posse no 

campus Nilópolis51. Dessa maneira, o IFRJ tinha a sua primeira equipe de professores 

efetivos de espanhol, cumprindo assim a lei 11.161 que tornava a oferta do idioma 

obrigatória em instituições que ofereçam o ensino médio.  

Antes de prosseguir com as questões pertinentes ao espanhol, no entanto, é preciso 

falar também, ainda que de maneira breve, do inglês, língua estrangeira que é ensinada 

no Instituto há mais de trinta anos. De acordo com Ribeiro e Souza (2015), o IFRJ é, 

historicamente, referência nacional no que se refere à abordagem de Línguas para Fins 

Específicos52 (LINFE), particularmente no que toca ao ensino de língua inglesa, tendo 

sido citado em várias publicações e replicado em escolas com objetivos afins. Nesta 

abordagem, a proposta é que a língua seja ensinada de acordo com as necessidades de 

                                                           
49 Em março de 2019 a docente aprovada para a vaga do campus Volta Redonda foi removida para o campus 

São Gonçalo. Por isso, atualmente este campus tem dois professores de português/espanhol, ambos do 

mesmo concurso, enquanto que o campus Volta Redonda está sem professor para a docência em espanhol. 
50 O candidato tomou posse para o campus São Gonçalo uma vez que a candidata do concurso do edital n° 

26/2009, classificada em 5° lugar e empossada para este mesmo campus, pediu exoneração da vaga.  
51 O campus Nilópolis possui dois docentes de língua espanhola, um proveniente do concurso do edital n° 

26/2009 e outro do edital n° 37/2011. 
52 As autoras explicam que inicialmente a nomenclatura usada era Inglês Instrumental, porém, dada a 

necessidade de desvincular a prática apenas da noção do ensino da língua inglesa para leitura de textos 

técnicos, se adotou a nomenclatura ESP (do inglês English for Specific Purposes, em português Inglês para 

Fins Específicos). Posteriormente, uma vez que outras línguas estrangeiras adentraram as demandas 

institucionais e governamentais, se passou a usar a nomenclatura LINFE, que é utilizada atualmente 

(RIBEIRO; SOUZA, 2015). 
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aprendizagem definidas por um contexto específico e com um propósito definido, cuja 

relevância é apontada por Rossini e Belmonte (2015, p. 355) pelo “seu engajamento com 

o mundo real do trabalho e na sua capacidade de incorporar questões que vão além da 

simples conceituação do desenvolvimento de habilidades linguísticas”.  

O inglês é disciplina obrigatória de todos os cursos técnicos integrados ao ensino 

médio do IFRJ, desse modo, como coloca Gil, o Instituto, “ao definir que o espanhol é 

uma disciplina optativa de seus cursos técnicos integrados, dá ao inglês uma posição de 

destaque na formação”, ainda que na forma de apresentação desta disciplina no 

fluxograma dos cursos e nas falas dos docentes desta língua sobre o seu trabalho “no 

contexto das disciplinas obrigatórias que compõem o itinerário formativo, o inglês seja 

visto como uma matéria de menos importância” (GIL, 2017, p. 225 e 226). Dessa maneira, 

se observa a coexistência de duas disciplinas de línguas estrangeiras no IFRJ53 com 

realidades totalmente diferentes: o inglês, que é ofertado como disciplina obrigatória para 

os cursos técnicos e optativa para os cursos da graduação, e o espanhol que é ofertado 

como disciplina optativa tanto para os cursos técnicos como para os cursos de graduação 

do Instituto.   

No ano de 2012 realizou-se o primeiro encontro oficial da equipe de docentes de 

espanhol do IFRJ54, cujos professores revelaram problemas bastante singulares em 

relação ao ensino dessa disciplina. Parte dos docentes de espanhol aprovados no concurso 

de 2009 relatou estar dando aulas também de português, “a pedido” dos gestores dos seus 

campi. Esse fato chamou muito a atenção dos que estavam ali presentes, pois tais 

professores, de acordo com o edital de seu concurso, lecionariam a disciplina Língua 

Espanhola. Já os professores de português/espanhol relataram estar com uma carga 

horária de português muito superior à de espanhol, por motivos que iam desde a 

problemática que é divulgar a oferta do espanhol para os alunos, a fim de conscientizá-

                                                           
53 Além do espanhol e do inglês, o francês também é ofertado, porém com uma perspectiva totalmente 

distinta. Segundo informações da Assessoria Internacional do IFRJ, o francês foi introduzido no Instituto 

em 2015 a partir do programa “Leitores Franceses”, fruto de uma parceria entre o Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a Embaixada da França, 

na qual alguns IF são contemplados anualmente. O programa prevê a vinda de professores franceses para 

ministrar 18 horas de aulas semanais, sendo 12 horas em sala de aula e 06 horas em atividades culturais 

externas. Estes professores atuam por semestre, sendo as aulas ministradas para os servidores e os alunos 

dos campi do IFRJ. Atualmente as aulas estão sendo dadas no campus Caxias, no entanto, anteriormente os 

campi Rio de Janeiro, Nilópolis e Belford Roxo também foram contemplados com este programa. 
54 Em maio desse ano, a equipe de espanhol realizou o I Fórum de Professores de Espanhol do IFRJ no 

campus Duque de Caxias, paralelamente à realização do V Fórum de Professores de Inglês do IFRJ. Desde 

2014, ambas equipes vêm realizando conjuntamente o Encontro de Línguas Estrangeiras do IFRJ, onde 

são tratadas questões pertinentes às equipes de espanhol e de inglês dentro do Instituto.  
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los sobre o que é uma disciplina optativa no contexto do ensino médio, a pressão dos 

gestores para que eles lecionassem a disciplina de português, até a dificuldade para inserir 

a disciplina de espanhol em um horário de contraturno que não se chocasse com alguma 

matéria obrigatória dos cursos técnicos. Há que se destacar ainda o agravante fato de que 

em certos campi do IFRJ não há salas adequadas, em alguns casos inclusive não há salas 

disponíveis para dar aula, tampouco equipamentos necessários para as aulas de espanhol, 

isto é, aparelhos de multimídia, enquanto que em outros campi o sistema elétrico está 

extremamente danificado pelo uso e pela falta de manutenção, o que dificulta muito o uso 

de certos recursos didáticos como músicas ou filmes, por exemplo. 

Segundo o relato dos professores todo esse processo tinha como resultado turmas 

de espanhol esvaziadas ou até mesmo sem alunos inscritos. A partir dessa realidade, ficou 

claro que os espaços ocupados por esse professor de espanhol na instituição e para o 

ensino dessa disciplina ainda não estavam bem definidos. Tal fato me fez perceber a 

necessidade de se refletir sobre a política linguística adotada pelo Instituto em relação à 

língua espanhola, política esta que incide diretamente no espaço que é dado ao espanhol 

dentro da instituição e no papel do ensino dessa disciplina na formação dos estudantes 

dos cursos técnicos do IFRJ.  

Ainda que entre os anos de 2012 e 2016 a equipe de espanhol tenha realizado 

outros encontros e reuniões com os gestores do IFRJ, as questões que angustiam os 

docentes dessa disciplina continuaram sem um encaminhamento preciso por parte da 

instituição. A equipe continuou enfrentando problemas com relação à divulgação da 

disciplina nos campi, algo que geralmente é realizado pelos próprios professores, bem 

como com a falta de um apoio institucional mais efetivo em relação ao oferecimento do 

espanhol no Instituto de maneira geral. Além disso ainda não está claro o papel do 

professor de português/espanhol, uma vez que muitos desses docentes têm uma carga 

horária de português muito superior à de espanhol e, em alguns casos, não ministram mais 

aulas de espanhol.  

Mesmo com a não resolução dessas questões, o IFRJ prosseguiu com a sua política 

linguística de concurso público para que o docente atue nas duas disciplinas 

português/espanhol. No concurso realizado em 2015 (edital nº 80/2015), o primeiro para 

português/espanhol que exigiu em edital o regime de dedicação exclusiva com 40 horas 
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semanais, foram abertas 3 vagas para atuação nos campi Pinheiral55, Resende e Niterói56. 

Esse concurso, conforme explicitarei mais detalhadamente no terceiro capítulo, teve duas 

bancas responsáveis pela elaboração dos conteúdos programáticos e das provas do edital 

nº 80/2015. Desse modo, uma banca se ocupou da vaga para o campus Niterói, no qual 

apenas um candidato foi aprovado e empossado para este campus e a outra banca se 

ocupou da vaga para o campus Pinheiral e da vaga para o campus Resende, no qual quatro 

candidatos foram aprovados. Nesse caso, a 1ª colocada foi empossada para o campus 

Resende e a 2ª para o campus Pinheiral, conforme previa o edital. Com relação aos outros 

dois candidatos aprovados no concurso, o 3° lugar foi empossado em maio de 2016 para 

o campus São João de Meriti e o 4° lugar foi empossado em setembro de 2017 para o 

campus Engenheiro Paulo de Frontin. 

No último concurso público para professor de português/espanhol (edital nº 

44/2016), foi aberta uma vaga para o campus Engenheiro Paulo de Frontin57, também 

com regime de dedicação exclusiva para 40 horas semanais. Nesse concurso foram 

aprovados cinco candidatos, o que ficou em 1° lugar abriu mão de assumir a vaga, por 

isso em agosto de 2018 a candidata aprovada em 2° lugar foi convocada e empossada 

para o campus Paracambi58. Ainda há três candidatos aprovados, que podem ou não ser 

convocados pelo IFRJ, a depender se este edital será prorrogado, conforme consta no item 

17.17 deste documento59. Como se pode ver, o histórico de concursos públicos do IFRJ 

para professor de espanhol e para professor de português/espanhol, mostra que o Instituto 

tem uma tradição em convocar candidatos aprovados e classificados na lista de espera 

durante o período de vigência dos concursos. 

                                                           
55 Embora o concurso para professor de espanhol do edital n° 26/2009 tenha sido para o campus Pinheiral, 

a docente classificada e empossada para esta vaga foi removida para o campus São Gonçalo, tendo ficado 

aquele campus sem professor de espanhol efetivo. 
56 O perfil das três vagas para professor de português/espanhol deste edital será comentado com mais 

detalhe no capítulo 3. 
57 A vaga para o campus Engenheiro Paulo de Frontin foi aberta antes de a validade do concurso anterior 

expirar, com um candidato na lista de espera para ser chamado. Dito de outro modo, quando o edital n° 

44/2016 foi publicado o candidato aprovado em 4° lugar no concurso do edital n° 80/2015 ainda estava 

aguardando, conforme prevê o item 14.16 deste edital, para ser legalmente convocado pelo IFRJ. O 

candidato em questão, no entanto, após entrar em contato com o Instituto, conseguiu reverter a situação e 

foi convocado e empossado para o campus Engenheiro Paulo de Frontin.  
58 Como o candidato do concurso anterior foi empossado para o campus Engenheiro Paulo de Frontin, e a 

professora que atuava em Paracambi, aprovada em 1° lugar no concurso do edital n° 37/2011 foi 

redistribuída para outra instituição federal, a candidata aprovada em 2° lugar no concurso do edital n° 

44/2016 foi empossada para o campus Paracambi. 
59 Segundo informações da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRJ, a prorrogação da validade do edital n° 

44/2016 ainda está sendo discutida entre esta diretoria e o reitor da instituição. Portanto, até o presente 

momento de escrita desta tese, não há nenhuma posição definitiva do Instituto sobre essa questão. 
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Além dos casos de convocação e posse dos candidatos aprovados nos concursos 

relatados ao longo desta seção, ainda há uma situação particular de dois docentes de 

português/espanhol no IFRJ, um que está trabalhando temporariamente no campus 

Realengo, em virtude de um processo de remoção de uma instituição federal, e outro 

docente que foi redistribuído de um IF, trabalhando atualmente no campus Arraial do 

Cabo. 

Dessa forma, o IFRJ conta, até o momento de escrita desta tese, com 14 docentes 

de língua espanhola efetivos, sendo que apenas 3 destes, conforme previa o edital 

n°26/2009, foram aprovados para atuar somente com o ensino espanhol, enquanto que os 

outros 11, de acordo com o que estava estipulado nos editais n° 37/2011, n° 80/2015 e nº 

44/2016 atuam com o ensino de português/espanhol. Com relação aos 15 campi do 

Instituto, apenas o campus Belford Roxo, o campus Mesquita e o campus Volta Redonda 

não possuem professor de espanhol e/ou de português/espanhol.   

Nesse contexto é importante lembrar, como antecipei na introdução, que embora 

a lei n°11.161/2005 tenha sido revogada e convertida na lei n° 13.415/2017, o IFRJ, por 

meio da resolução n° 11 de 16 de maio de 2018 (IFRJ, 2018), decidiu manter o ensino de 

espanhol na instituição nos mesmos moldes previstos pela Lei do Espanhol, ou seja, a 

disciplina língua espanhola deve ser obrigatoriamente oferecida pelo Instituto sendo, no 

entanto, a matrícula optativa para os estudantes. 

De uma maneira geral, portanto, seja pelo fato de a língua espanhola não estar na 

grade das disciplinas obrigatórias e ser oferecida no Instituto no contraturno dos cursos 

do ensino médio técnico, seja pelo fato de alguns professores de português/espanhol 

terem uma carga horária de português muito superior a do espanhol ou pelas outras tantas 

situações que procurei demonstrar de maneira breve ao longo desta seção, com base na 

minha vivência como professora de espanhol no Instituto desde 2011 e do relato dos 

outros docentes, fica claro, por um lado, que o espanhol enquanto disciplina ocupa um 

lugar extremamente secundário no IFRJ e, por outro lado, a falta de apoio desta instituição 

para dar um encaminhamento mais contundente em relação a essa questão. 

Assim, a missão institucional do IFRJ, pautada, conforme estabelece o seu PPI, 

em “uma educação inclusiva e de qualidade” (IFRJ, 2015b, p. 42) fica um pouco 

comprometida quando se trata do ensino de espanhol, pois o Instituto não consegue 

oferecer aos professores todas as condições necessárias, tanto em um nível mais estrutural 

como em um nível mais pedagógico, para que eles ministrem satisfatoriamente as aulas 

de língua espanhola nos seus respectivos campi.  
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A forma como o IFRJ vem conduzindo a situação do ensino de espanhol desde 

que essa disciplina passou a ser ministrada, entretanto, destoa do que está previsto nos 

editais e nas provas desta instituição para a docência em língua espanhola, pois a análise 

discursiva destes documentos realizada nesta pesquisa apontou que no concurso público 

do Instituto para a docência nesta língua há uma valorização do professor que consegue 

conjugar a formação linguística, cultural, cidadã e humana do aluno sem desconsiderar a 

sua preparação para o mundo do trabalho. Esse aspecto está diretamente relacionado à 

autonomia que o IFRJ dá aos colegiados e bancas para a elaboração dos conteúdos, 

programas e provas de concurso público que garantem a construção deste perfil de 

docente de espanhol, sendo este, por conseguinte um ponto bastante positivo do Instituto.  

Para uma melhor compreensão dessa questão, portanto, no próximo capítulo 

discorrerei sobre a perspectiva teórica na qual me debrucei para construir esta pesquisa, 

e no capítulo 3 apresentarei a análise discursiva dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 

80/2015 do IFRJ e suas respectivas provas para professor de espanhol e para professor de 

português/espanhol, na tentativa de compreender os possíveis sentidos em relação à 

política linguística adotada pelo Instituto para o ensino de espanhol. 
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Capítulo 2: DIÁLOGOS ENTRE POLÍTICA LINGUÍSTICA E ANÁLISE DO 

DISCURSO  

 

Neste capítulo apresento as perspectivas teóricas nas quais me apoiei para 

construir a presente pesquisa. Para uma melhor compreensão da forma como a política 

linguística em relação ao ensino de espanhol se construiu nos editais n° 26/2009, n° 

37/2011 e n° 80/2015 do IFRJ e suas respectivas provas para professor de espanhol e para 

professor de português/espanhol, me apoiei nas teorizações de Guespin e Marcellesi 

(1986), Arnoux (2007), Arnoux e Nothstein (2014) e Lagares (2013, 2018) sobre Política 

Linguística e Glotopolítica. Para a realização da análise discursiva de tais editais e provas, 

me aproximei da perspectiva de linguagem de Maingueneau (1997, 2008, 2013, 2015), a 

partir de sua visão enunciativo-discursiva da Análise do Discurso. As contribuições de 

Bakhtin (2011, 2016) e de seu Círculo (2017) sobre o dialogismo e os gêneros do discurso 

também foram essenciais para entender os caminhos analíticos os quais me propus a 

seguir nesta tese.  Além dos teóricos citados, também me debrucei nas considerações 

filosóficas de Foucault (2010, 2013, 2014a, 2014b, 2015) sobre a forma como as relações 

de poder circulam em nossa sociedade. Tendo feito essas considerações iniciais, 

passemos para as seções, subseções e seções terciárias que constituem o capítulo 2.  

 

2.1. Política Linguística e Glotopolítica  

 

Vinculada atualmente às áreas de estudo e aplicação da Sociolinguística, da 

Linguística Aplicada e do Ensino de línguas (SAVEDRA; LAGARES, 2012), a Política 

Linguística (doravante PL) surge como campo de conhecimento/intervenção em meados 

das décadas de 1950 e 1960 como uma forma de estudo e de “resolução de ‘problemas 

linguísticos’ de nações recém liberadas da dominação colonial na África e na Ásia” 

(SILVA, 2013, p. 292). Naquela época, a grande heterogeneidade étnica e linguística que 

caracterizava essas nações era considerada um problema linguístico, pois a multiplicidade 

de etnias e línguas era visto como um impedimento para a construção de um estado-nação, 

conforme o modelo idealizado de estado monolíngue e monocultural europeu que se 

queria instaurar. Silva (2013) explica que de acordo com esse modelo, se acreditava que 

para que esses países se modernizassem e pudessem se autogerir, seria necessário que 

uma das línguas ou variantes faladas pela população fosse elevada à condição de língua 

nacional e, para que isso acontecesse, a língua/variante escolhida deveria se modernizar. 
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Em outras palavras, deveria ocorrer um processo que Calvet (2007, p. 62) chama de 

“equipamento das línguas”, isto é, a língua deveria passar por um processo de 

modernização que a dotasse de recursos para cumprir diferentes funções sociais inerentes 

às sociedades modernas, recursos que esse autor define a partir de três estágios: a criação 

de um sistema de escrita (uma ortografia), do léxico necessário (um repertório 

terminológico) e de um modelo de padronização (uma gramática padrão).  

No final dos anos de 1960, a partir dos estudos de Kloss, surge uma distinção 

utilizada por grande parte dos autores atuais ao tratarem dos estudos de políticas 

linguísticas: a noção de planejamento de corpus e de planejamento de status (SAVEDRA; 

LAGARES, 2012). De acordo com as teorizações de Calvet (2007), o planejamento de 

corpus está relacionado com a forma do código linguístico, isto é, com a elaboração das 

formas gráficas, gramaticais e lexicais das línguas. Já o planejamento de status está 

relacionado com as funções sociais da língua, ou seja, o status social da língua e sua 

relação com as outras línguas. De acordo com esse autor, portanto, a PL como área de 

conhecimento se constitui a partir da conjunção de dois eixos, a Política Linguística e o 

Planejamento Linguístico60, os quais ele define da seguinte maneira: “política linguística 

um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social e 

de planejamento linguístico, a implementação concreta de uma política linguística, de 

certo modo, a passagem ao ato” (CALVET, 2002, p. 133 – grifos do autor). Ainda sobre 

a interligação desses dois eixos, Calvet (2007, p. 15) diz que “as relações entre a política 

linguística e o planejamento linguístico são relações de subordinação: assim (...) o 

planejamento é a aplicação de uma política linguística”. 

Nesse sentido, o teórico explica que não importa muito que grupo pode elaborar 

uma política linguística, mas adverte que “num campo tão importante quanto o das 

relações entre língua e vida social, só o Estado tem o poder e os meios de passar ao estágio 

do planejamento, de pôr em prática suas escolhas políticas” (CALVET, 2002, p. 133). A 

questão do poder, portanto, está indissociavelmente ligada às decisões e às intervenções 

das políticas linguísticas. Para uma melhor compreensão da conexão entre o poder e as 

políticas linguísticas, é importante trazer as considerações de Foucault sobre as relações 

de poder61. Segundo esse autor o poder 

                                                           
60 O termo planejamento linguístico foi utilizado pela primeira vez em um artigo publicado em 1959 por 

Einer Haugen, sendo definido na época como uma atividade que consiste em preparar uma ortografia, uma 

gramática e um dicionário com o intuito de orientar escritores e falantes de determinada língua em uma 

comunidade heterogênea de falantes (COOPER, 1997). 
61 As teorizações de Foucault acerca das relações de poder serão retomadas ainda neste capítulo. 
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não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente 

e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como 

algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 

localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma 

riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os 

indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de 

sofrer sua ação; nunca são o alvo inédito e consentido do poder, são sempre centros 

de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles 

(FOUCAULT, 2015, p. 284). 

 

O filósofo defende que, de uma maneira geral, é praticamente impossível viver 

fora das malhas do poder, uma vez que o poder não é algo que se detenha, que se concentre 

nas mãos de uns em detrimento de outros, não opera apenas hierarquicamente e não está 

vinculado somente às instituições. As relações de poder atravessam todo o corpo social, 

e por isso são múltiplas, fluidas, dinâmicas e estão diretamente vinculadas à produção, 

circulação e recepção de discursos (FOUCAULT, 2015).   

Ao refletir sobre a relação entre o poder e as políticas linguísticas, Severo (2013) 

explica que o poder não se restringe somente ao poder soberano central, ao poder jurídico 

ou de Estado, mas também opera em instituições e práticas locais e regionais. Logo, em 

diálogo com as teorizações de Calvet (2002), a autora diz que a literatura sobre 

planejamento linguístico se foca em especial em um nível macro, isto é, nas decisões e 

intervenções do Estado, mas chama a atenção para o fato de que as políticas linguísticas 

e o planejamento linguístico também operam em um nível micro. Dito de outro modo, a 

autora esclarece que “pode-se aventar que a análise do poder na relação entre as línguas, 

as línguas e os sujeitos, e as línguas e o Estado pode ser feita a partir de um enfoque local” 

(SEVERO, 2013, p. 459). As considerações da autora sobre as políticas linguísticas 

operadas localmente, isto é, desde uma perspectiva do nível micro, foram importantes 

para se compreender melhor as decisões políticas sobre a linguagem realizadas pelo IFRJ 

em relação ao ensino de língua espanhola, a partir da análise discursiva dos editais e das 

provas de concurso público para professor de espanhol e para professor de 

português/espanhol que foram realizadas por essa instituição62. 

Voltando à questão da origem da PL como campo de conhecimento/intervenção, 

se percebe que os estudos e as ações em prol da resolução dos “problemas linguísticos” 

estavam voltados para a crença da língua única. Assim, naquele contexto, as primeiras 

intervenções conscientes em termos de políticas de línguas se basearam especialmente na 

                                                           
62 Essa questão será retomada ainda neste capítulo. 
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noção de monolinguismo, isto é, em políticas que “seguem a ideologia conhecida pelo 

chavão ‘um povo, uma língua’” (OLIVEIRA; ALTENHOFEN, 2011, p. 192). Conforme 

explicam Oliveira e Altenhofen (2011, p. 191), o “quadro das tentativas de 

monolingualização e/ou homogeneização mostra uma intrínseca relação entre ‘Língua’ e 

‘Estado’ e a tentativa de vincular a língua nacional como pré-requisito para a 

nacionalidade”. A despeito desta relação, Haugen esclarece que a nação e a língua se 

tornaram inextricavelmente entrelaçadas devido à ideologia que prega que “toda nação 

que se dá ao respeito tem de ter uma língua. Não apenas um meio de comunicação, um 

‘vernáculo’ ou ‘dialeto’, mas uma língua plenamente desenvolvida. Qualquer coisa a 

menos marca-a como subdesenvolvida” (HAUGEN, 2001, p. 105). 

Assim, para tentar resolver os “problemas linguísticos” e conter as situações de 

plurilinguismo inerentes aos países em processo de descolonização, os legisladores 

perceberam a necessidade de fazer um planejamento linguístico que instituísse uma única 

língua nacional. Lagares (2018, p. 22) explica que a ideia desse tipo de intervenção se 

baseava na consolidação da língua de colonização como elemento unificador da nova 

nação, e que para que tal empreendimento desse resultado era necessário colocar em 

prática políticas que objetivassem “tornar as elites do país plenamente proficientes nesse 

idioma, consolidando a hierarquia social própria da realidade colonial”. De acordo com 

esse pensamento, então, os interesses dos diferentes grupos sociais em relação à 

linguagem não deveriam ser levados em consideração. Nesse sentido, seria preciso refletir 

para quem, de fato, tais decisões em termos de política linguística estavam voltadas e a 

quem elas realmente beneficiavam. 

A noção de planejamento linguístico tem sido usada na bibliografia específica 

com sentidos diversos, conforme afirmam Savedra e Lagares (2012), entretanto estes 

autores chamam a atenção para as reflexões sobre planejamento e mudança social 

realizadas por Cooper, teórico que apresenta uma definição de planejamento linguístico 

um pouco mais abrangente e menos restritiva, uma vez que leva em consideração os 

variados agentes que podem intervir sobre a linguagem em uma situação social concreta. 

Para esse autor  

 

O planejamento linguístico compreende os esforços deliberados para influenciar no 

comportamento de outras pessoas a respeito da aquisição, da estrutura ou da 

correspondência funcional dos seus códigos linguísticos. Essa definição não limita os 

planejadores à organismos autorizados, tampouco restringe o tipo de grupo ao que 

está dirigido o planejamento, nem especifica uma forma de planejamento ideal. 
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Ademais, se formula mais em termos de comportamento do que em termos de solução 

de problemas63 (COOPER, 1997, p. 60 – tradução minha).  

 

Para Cooper, então, o planejamento linguístico deve incluir, além das intervenções 

sobre o corpus e o status da língua, os processos de aquisição de idiomas. Na tentativa de 

analisar uma determinada política linguística e identificar de que maneira o planejamento 

linguístico funciona, o autor propõe que se responda “à seguinte pergunta sintética: quem 

adota o que, quando, onde, por que e como?”64 (COOPER, 1997, p. 77 – tradução minha). 

Em outras palavras, Cooper recomenda que ao analisar uma política linguística se deve 

refletir que política é essa, por quem, em que contexto sócio histórico e em que local ela 

foi decidida, por qual motivo e de que maneira ela foi implantada. Além disso, esse autor 

reflete sobre a necessidade de se procurar saber quem sai beneficiado em relação a um 

determinado planejamento linguístico e sobre que aspecto da realidade social tal 

planejamento provoca uma mudança efetiva. Lagares (2018) ainda alerta que ao tentar 

responder as perguntas de Cooper, também se deve levar em consideração as relações 

socioeconômicas, as dinâmicas culturais e identitárias e as representações linguísticas que 

configuram o contexto concreto no qual se realiza uma determinada intervenção 

linguística.      

Em se tratando de ações planejadas sobre as línguas, Calvet elaborou alguns 

conceitos fundamentais para as reflexões do campo de conhecimento/intervenção da PL. 

Na concepção desse autor    

 

o poder político sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o 

Estado numa língua ou mesmo impor à maioria a língua de uma minoria. No entanto, 

a política linguística (determinação das grandes decisões referentes às relações entre 

as línguas e a sociedade) e o planejamento linguístico (sua implementação) são 

conceitos recentes que englobam apenas em parte essas práticas antigas (CALVET, 

2007, p. 11 – grifos do autor). 

 

Desse modo, ao entender que a política linguística consiste nas grandes decisões 

a respeito das relações entre as línguas e a sociedade, isto é, na definição de quais línguas 

seriam fomentadas, ensinadas e/ou eliminadas, que funções deveriam ter e quais espaços 

                                                           
63 Versão em espanhol: “La planificación linguística comprende los esfuerzos deliberados por influir en el 

comportamiento de otras personas respecto de la adquisición, la estrutura o la asignación funcional de sus 

códigos linguísticos. Esta definición no limita los planificadores a organismos autorizados, ni tampoco 

restringe el tipo de grupo al que está dirigida la planificación, ni especifica una forma de planificación ideal. 

Además, se formula en términos de comportamiento más que en términos de solución de problemas”.    
64 Versão em espanhol: “a la siguiente pregunta retórica: ¿quién adopta qué, cuándo, dónde, por qué y 

cómo?”. 
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sociais elas deveriam ocupar, entre outros, e que o planejamento linguístico consiste na 

implementação de uma determinada política linguística, Calvet afirma que os 

instrumentos de intervenção política devem ser aplicados “a partir do momento em que 

um Estado se preocupa em administrar sua situação linguística” (CALVET, 2007, p. 61). 

A partir desse entendimento, o autor classifica os instrumentos de intervenção política 

nas línguas da seguinte maneira: 1) o equipamento das línguas que, como já foi dito antes, 

se constitui da escrita, do léxico e da padronização; 2) as intervenções in vivo e in vitro65, 

sendo a primeira oriunda das práticas sociais, isto é, da maneira como os indivíduos 

resolvem os problemas linguísticos, e a segunda se refere à gestão das línguas como ato 

de autoridade, ou seja, a análise e aplicação de determinadas ações sobre as línguas pelos 

governantes; 3) o ambiente linguístico, que se caracteriza pela marcação linguística do 

território, ou seja, pelas línguas que são usadas para a leitura semiológica da sociedade; e 

4) as leis linguísticas, que trazem em seu bojo a ideia de que não há planejamento 

linguístico sem um suporte jurídico (CALVET, 2007). 

Uma perspectiva mais integral das políticas das línguas, que engloba também as 

noções de política linguística e planejamento linguístico, surgiu a partir das teorizações 

de Guespin e Marcellesi (1986), que propuseram a utilização do termo glotopolítica. 

Embora esse termo já tivesse aparecido na obra de alguns autores da área, como em Calvet 

e em Haugen, por exemplo, é somente com a publicação do artigo-manifesto “Em defesa 

da glotopolítica” de Guespin e Marcellesi que se pode falar de uma leitura glotopolítica 

das relações linguísticas (LAGARES, 2018). Para eles, ainda que as locuções política 

linguística e planejamento linguístico sejam normalmente utilizadas pelos estudiosos 

dessa área de conhecimento, é muito comum a ênfase no primeiro elemento da locução, 

em detrimento do segundo. Em outras palavras, o que estes pesquisadores argumentam é 

que os linguistas eventualmente são convocados a participarem das discussões e das 

decisões em políticas sobre a língua e por isso estes autores propõem a utilização do termo 

glotopolítica, neologismo que na opinião deles  

 

designa as diversas abordagens que uma sociedade faz da ação sobre a linguagem, 

tenha ela ou não consciência disso: seja sobre a língua, quando a sociedade legisla 

sobre os status recíprocos do francês e das línguas minoritárias, por exemplo; seja 

sobre a fala, quando se reprime determinado uso por parte desta ou daquela pessoa; 

seja sobre o discurso, quando a escola torna matéria de exame a produção de 

                                                           
65 Para Calvet (2007), os instrumentos de planejamento linguístico são uma tentativa de adaptação e de 

utilização in vitro dos fenômenos que se manifestam in vivo. Sendo assim, essas duas abordagens se veem 

muitas vezes em conflito, já que nem sempre as ideologias e as soluções postas em prática pelo povo estão 

de acordo com as decisões, quase nunca democráticas, tomadas pelos governantes. 
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determinado tipo textual – glotopolítica é necessário para englobar todos os fatos de 

linguagem em que a ação da sociedade reveste a forma do político (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986, p. 5 – grifos dos autores). 

 

Logo, de acordo com a definição de Guespin e Marcellesi, o termo glotopolítica 

diz respeito a toda e qualquer intervenção sobre a linguagem, em variados âmbitos e 

níveis, sem, contudo, deixar de considerar os termos política linguística e planejamento 

linguístico. Na perspectiva da glotopolítica, portanto, “toda decisão de política linguística 

terá necessariamente, se entrar em aplicação, consequências glotopolíticas” (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986, p. 6) 

Um ponto importante que os autores colocam no artigo-manifesto é que para que 

uma política verdadeiramente democrática da língua aconteça, é necessário que se realize 

um movimento em duas direções: 

 

Na direção dos “decididores”, que devem tomar consciência de que medidas 

glotopolíticas só encontram eficácia na convicção dos usuários. Isso não passa 

obrigatoriamente por um aperfeiçoamento de sua retórica: todos os usuários devem 

participar da investigação, da discussão, da decisão. Os problemas que entrarão em 

debate vão ter então, necessariamente, aspectos além dos propriamente linguísticos: 

os responsáveis deverão compreender que, longe de organizar apenas um debate sobre 

a língua, eles estão engajados forçosamente num confronto sobre as relações de 

interação entre identidade social e práticas de linguagem (GUESPIN; MARCELLESI, 

1986, p. 6 – grifo dos autores). 

 

Dessa forma, tanto os agentes, isto é, aqueles que tomam as decisões sobre as 

línguas, como os usuários devem participar das discussões e das decisões acerca das 

línguas, já que os debates sobre as línguas refletem as relações existentes entre as 

identidades sociais e as práticas de linguagem. Guespin e Marcellesi alertam, no entanto, 

que os usuários devem estar em condições de participar das discussões, isto é, de 

expressar as suas reais necessidades sobre a linguagem, de formular os seus problemas e 

a ultrapassar certas afirmações, pois “uma ampla política de informação linguística é 

necessária, portanto, a fim de abalar certezas demasiado cômodas e suscetíveis de 

bloquear o debate” (GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p. 7). 

O artigo-manifesto dos autores também chama atenção para o papel glotopolítico 

dos linguistas, que devem não só revisar certos conceitos e métodos já ultrapassados e 

integrar novos conhecimentos, como também lutar contra os seus próprios preconceitos 

para poderem participar da organização do debate glotopolítico. Nesse sentido, Guespin 

e Marcellesi propõem uma maior compreensão das condições e dos processos de mudança 

linguística, já que, conforme explicam os teóricos, as decisões em políticas linguísticas 
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são normalmente pré-fabricadas, isto é, elas não levam em consideração as dinâmicas 

sociais que operam no mercado das trocas simbólicas (BOURDIEU, 1996). Por esse 

motivo, esses autores defendem que a glotopolítica se preocupe “em agir, não mais apenas 

sobre o status das línguas, mas também sobre as práticas de linguagem e sobre as 

relações, no indivíduo social, entre pensamento e linguagem” (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986, p. 10 – grifos dos autores). 

Os autores esclarecem que enquanto a política linguística se constitui de atos mais 

discretos, tais como recomendações, decisões, criação de instâncias, etc., a glotopolítica 

atua de forma incessante e visa práticas de linguagem que são de natureza contínua. Desse 

modo, Guespin e Marcellesi consideram a política linguística um caso particular da 

glotopolítica. Acerca dessa questão eles fazem o seguinte esclarecimento: 

 

O conceito de glotopolítica dá conta de um eixo vertical, ligando o fato normativo ou 

antinormativo aparentemente mais insignificante aos fatos mais salientes de política 

linguística. Cobre também um terreno vertical, muito mais vasto do que aquele 

coberto pela noção de política linguística, pois a inovação glotopolítica nem sempre é 

percebida como tal: toda decisão que modifica as relações sociais é, do ponto de vista 

do linguista, uma decisão glotopolítica (GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p. 13).  

 

Sobre a maneira como a sociedade age em relação à linguagem, Guespin e 

Marcellesi esclarecem que há um embate epistemológico entre aqueles que defendem a 

política e o planejamento linguístico e os que apoiam a glotopolítica. Enquanto os 

primeiros se orientam pelo viés da linguística saussuriana66, voltados para a ideia da 

língua como sistema, desvinculando-a dos interesses e das necessidades dos seus 

usuários, os outros se baseiam em uma linguística da interação verbal, ou seja, na 

premissa de que linguagem e sociedade são indissociáveis, e que isto deve ser levado em 

consideração para toda e qualquer discussão, tomada de decisão e intervenção em termos 

linguísticos. Assim, por mais que a gestão de uma língua envolva intervenções da ordem 

do político, como a criação de comissões e leis, aplicação de investimentos, divulgação 

na mídia, entre outros, essa política “tem que ser iluminada por um conhecimento da 

realidade das práticas de linguagem nos países implicados, necessária para uma definição 

negociada dos objetivos” (GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p. 10). 

Com relação às práticas glotopolíticas, os autores fazem uma distinção entre o 

liberalismo glotopolítico, entendido como uma atitude conservadora que propicia a 

                                                           
66 Os autores se referem às teorizações de Ferdinand de Saussure. Para mais informações ver SAUSSURE, 

Ferdinand. Curso de Linguística Geral. 28ª edição. São Paulo: Cultrix, 2012. 
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penetração ou manutenção da ideologia dominante, e o dirigismo glotopolítico, entendido 

como uma atitude política própria de uma formação social em ascensão. Ao falar sobre a 

análise de tais práticas, Guespin e Marcellesi (1986, p. 26) chamam a atenção para o papel 

da sociolinguística como “o meio de recuperar a dimensão social”, e analisar tanto os 

parâmetros linguísticos como os parâmetros sociais das práticas de linguagem. Segundo 

os autores, é por intermédio da pesquisa sociolinguística que se pode examinar os agentes 

sociais que intervém nas práticas glotopolíticas, levando-se em consideração conceitos de 

classe e de ideologia dominantes, dentre os quais é possível descobrir as forças 

glotopolíticas que agem constantemente na sociedade67. Além dos agentes, os autores 

chamam a atenção para as instâncias glotopolíticas, sejam elas as academias, os órgãos 

governamentais ou o próprio campo dos estudos linguísticos, nas quais se realizam as 

ações.  

Logo, de uma maneira geral, Guespin e Marcellesi esclarecem que a glotopolítica 

oferece uma perspectiva mais integral das políticas das línguas. Desse modo, ela é uma 

prática social, no sentido de que todos, “seja um simples cidadão, seja o ministro da 

Economia”, podem fazer glotopolítica mesmo que não se deem conta, e além disso, ela 

também designa as análises, é uma disciplina de pesquisa, “um ramo hoje necessário da 

sociolinguística” (GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p. 13). 

A partir das teorizações de Guespin e Marcellesi, portanto, é possível 

compreender algumas das recentes questões de políticas linguísticas decididas no nosso 

país, como foi o caso da revogação da lei 11.161/2005, que desobrigou o ensino de 

espanhol com matrícula facultativa, e da promulgação da lei 13.415/2017, que estabelece 

o ensino de inglês obrigatório em todos os currículos do ensino médio, com a 

possibilidade de ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, de preferência o 

espanhol (BRASIL, 2017). Essas ações exemplificam a fala dos dois teóricos, no sentido 

de que nas discussões e decisões políticas em relação às línguas os linguistas são 

“raramente convocados, raramente se sentem implicados” (GUESPIN; MARCELLESI, 

1986, p. 5), já que a revogação e a promulgação dessas leis foram decididas de forma 

unilateral pelo governo brasileiro. Considerando que toda decisão de política linguística 

                                                           
67 Os autores explicam que essas forças podem estar voltadas para a conservação ou inovação de uma 

língua, bem como para negociação ou exclusão de determinados aspectos linguísticos, por exemplo. Ou 

ainda, podem ser expressas na forma de agentes propagadores de anti-normas, na declaração pública de 

algum “decididor” linguístico, na propagação midiática de algum neologismo, ou por outros agentes tais 

como a família, os pais, o círculo de amigos, o bairro, a escola, etc., que expressam um certo consenso 

social (GUESPIN; MARCELLESI, p. 23). 
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acarreta efeitos glotopolíticos (GUESPIN; MARCELLESI, 1986), se pode dizer que essas 

decisões caminham no sentido oposto do que se espera de um ensino democrático, pois 

uma educação de qualidade não deve se orientar somente por critérios numéricos e 

mercadológicos, mas também, e principalmente, por uma “reação coletiva positiva frente 

às novas demandas da globalização e da inclusão cultural e linguística”, através de uma 

“organização das demandas dos falantes, através das suas representações, e do seu contato 

com o legislativo, onde estas demandas se transformam em indicação de ação” 

(OLIVEIRA; ALTENHOFEN, 2011, p. 211). 

Uma outra perspectiva sobre a glotopolítica foi apresentada por Arnoux (2007), a 

partir de algumas considerações da autora acerca do panorama da abordagem política das 

línguas e sobre o que ela define como agenda glotopolítica contemporânea. Em suas 

teorizações sobre o assunto, Arnoux discorre sobre como o espaço das línguas foi 

impactado pelas demandas da globalização e pelos requerimentos dos Estados Nacionais, 

principalmente a partir dos anos de 1990. De acordo com esta autora, a agenda 

glotopolítica contemporânea foi delineada pelos desenvolvimentos tecnológicos das 

últimas décadas, que comprometeram não só os Estados e as áreas linguísticas como 

também outros espaços sociais, impulsionando assim as reflexões e as decorrentes 

mudanças no campo das políticas das línguas: 

 

A expansão de novos sistemas de comunicação e a colocação em rede em escala 

mundial de indivíduos e instituições, assim como o crescimento dos traslados e os 

movimentos migratórios e os múltiplos convênios internacionais levaram a partir dos 

anos 90 a reformular o alcance e os termos das políticas linguísticas, a considerar mais 

detidamente o espaço regional com suas próprias línguas, a atender as áreas 

linguísticas e a administrar a diversidade interior68 (ARNOUX, 2007, p. 5 – tradução 

minha). 

 

Arnoux explica que em decorrência desse processo várias transformações a nível 

global foram sendo realizadas no campo das políticas sobre as línguas. A União Europeia, 

por exemplo, em respeito ao plurilinguismo que caracteriza os países que a integram, 

passou a ter 23 línguas oficiais e a defender a pluralidade de línguas nas escolas, 

privilegiando não só a língua local, mas também a do país vizinho ou outra(s) língua(s), 

dependendo da região. Outro exemplo que a autora comenta é o fortalecimento da 

                                                           
68 Versão em espanhol: “La expansión de nuevos sistemas de comunicación y la puesta en red en la escala 

mundial de indivíduos e instituciones así como el crecimiento de los traslados y los movimientos 

migratórios y los múltiples convenios internacionales han llevado a partir de los años 90 a replantear el 

alcance y los términos de las políticas linguísticas, a considerar más detenidamente el espacio regional con 

sus lenguas propias, a atender a las áreas linguísticas y a gestionar la diversidad interior”. 
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ideologia de um inglês global, o english only, institucionalizado tanto no sistema de 

línguas dos Estados Nacionais como no das integrações regionais por meio da 

transnacionalização das empresas e do desenvolvimento da chamada sociedade do 

conhecimento. A autora também fala da situação de Quebec, que após ter defendido o 

francês como língua identitária, aceitou apresentá-la como uma simples língua comum de 

uso público (ARNOUX, 2007, p. 5). 

No caso da América Latina, Arnoux chama a atenção para o português e para o 

espanhol como línguas que, se por um lado procuraram se expandir para dar conta das 

integrações regionais e dos estímulos globais, por outro lado viram ameaçadas as suas 

antigas posições e por isso foram obrigadas a dispor de estratégias de defesa. Como 

explica a autora, tais estratégias “não só são jurídicas – como os múltiplos projetos ou leis 

de defesa aparecidos na última década (ARNOUX, 2004) – mas chegam ao campo dos 

estudos sobre políticas linguísticas”69 (ARNOUX, 2007, p. 6 – tradução minha). Como 

exemplo dessa afirmação da autora é possível fazer referência, conforme explicitei mais 

detalhadamente no capítulo 1, a algumas das ações que refletiram diretamente no campo 

das políticas linguísticas para o ensino do espanhol no Brasil, como foi o caso da 

assinatura do Mercosul, dos acordos comerciais e econômicos realizados entre a Espanha 

e o Brasil, da instalação do primeiro Instituto Cervantes na cidade de São Paulo, da 

promulgação/revogação da lei 11.161, dentre outros. 

Mais recentemente, em um livro sobre integração regional da América do Sul e 

pan-hispanismo, no qual Arnoux e Nothstein (2014) são as organizadoras, a glotopolítica 

é definida como o estudo das intervenções no espaço público da linguagem e das 

ideologias linguísticas nas sociedades nacionais ou em espaços mais reduzidos, como o 

local, ou mais amplos, como o regional e o global. Para elas a glotopolítica é uma 

disciplina que diz respeito a intervenções variadas, tais como  

 

regulamentação de línguas oficiais num organismo multinacional, criação de um 

museu da língua, elaboração e circulação tanto de instrumentos linguísticos 

(gramáticas, retóricas, ortografias, dicionários...) quanto de dispositivos normativos 

destinados aos meios de comunicação, antologias ou recopilações de textos 

considerados significativos para a circulação em determinados âmbitos, artigos 

jornalísticos ou ensaios que tematizam  as línguas, pesquisas sociolinguísticas ou 

                                                           
69 Versão em espanhol: “no sólo son jurídicas – como los múltiples proyectos o leyes de defensa de la 

lengua aparecidos en la última década (ARNOUX, 2004) – sino que llegan al campo de los estudios sobre 

políticas linguísticas”. 
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programas de ensino de línguas70 (ARNOUX; NOTHSTEIN, 2014, p. 9 – tradução 

minha).   

 

As autoras propõem que os textos de tais intervenções sejam analisados “como 

discursos, interrogando as zonas sensíveis ao contexto e estudando o jogo semiótico 

quando distintas modalidades se conjugam”71 (ARNOUX, NOTHSTEIN, 2014, p. 10 – 

tradução minha), pois é por meio da análise desses discursos que é possível perceber a 

dimensão política das instâncias sociais que incidem sobre a linguagem (LAGARES, 

2018). Nesse sentido, as considerações dessas autoras foram essenciais para a realização 

dessa pesquisa, pois elas apontam, de uma certa maneira, para a relação dialógica que se 

observa entre a perspectiva da análise discursiva, que será tratada ainda nesse capítulo, e 

os estudos das políticas linguísticas e da glotopolítica. 

Em uma perspectiva semelhante, Del Valle (2007a, p. 14 – tradução minha) 

entende a glotopolítica como “um espaço disciplinar definido por uma concepção 

fundamentalmente contextual da linguagem”, na qual se percebe “um interesse pelas 

dimensões do fenômeno (da linguagem) que se manifestam (e portanto hão de ser 

interpretadas) no terreno do político”72. O autor explica que situar a linguagem no 

domínio da ação coletiva, como é o da política, acarreta algumas consequências e que, 

por esse motivo 

 

o poder, a autoridade e a legitimidade passam a ser, imediatamente, categorias 

centrais para a análise de seu funcionamento, e a linguagem mesma, como ação 

política, exige ser definida como fenômeno ideológico-discursivo, isto é, como 

entidade dinâmica em constante relação dialógica com o contexto73 (DEL VALLE, 

2007a, p. 14 – tradução minha). 

 

                                                           
70 Versão em espanhol: “reglamentación de lenguas oficiales en un organismo multinacional, creación de 

un museo de la lengua, elaboración y circulación tanto de instrumentos linguísticos (gramáticos, retóricas, 

ortografias, diccionarios...) como de dispositivos normativos destinados a los medios de comunicación, 

antologías o recopilaciones de textos considerados significativos para la circulación en determinados 

ámbitos, artículos periodísticos o ensayos que tematizan las lenguas, encuestas sociolinguísticas o 

programas de enseñanza de lenguas”. 
71 Versão em espanhol: “como discursos, interrogando las zonas sensibles al contexto y estudiando el juego 

semiótico cuando distintas modalidades se conjugan”. 
72 Versão em espanhol: “un espacio disciplinario definido por una concepción fundamentalmente contextual 

del lenguaje” / “un interés por las dimensiones del fenómeno (del lenguaje) que se manifiestan (y por lo 

tanto se han de interpretar) en el terreno de lo político”. 
73 Versão em espanhol: “el poder, la autoridad y la legitimidad pasan a ser, de inmediato, categorías 

centrales para el análisis de su funcionamento, y el lenguaje mismo, en tanto que acción política, exige ser 

definido como fenómeno ideológico-discursivo, es decir, como entidad dinámica en constante relación 

dialógica con el contexto”. 
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Dessa maneira, o autor esclarece que ao analisar o funcionamento da linguagem 

desde a perspectiva da glotopolítica, deve-se levar em consideração, inevitavelmente, a 

dinâmica do poder, já que o poder atravessa todo o corpo social e assim “permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (FOUCAULT, 2015, p. 45). A fala 

de Del Valle também aponta para o fato de que a língua, sendo um construto social e 

discursivo, não pode ser analisada isoladamente, já que ela é “objeto de polêmicas cujo 

controle faz parte de diversas lutas de poder” (LAGARES, 2018, p. 42). Nesse contexto, 

então, a linguagem, o poder e o discurso estão indissociavelmente interligados.  

Para uma melhor compreensão desta relação, passemos para a próxima seção, 

onde são tratadas questões relativas à Análise do Discurso e as considerações 

foucaultianas sobre as relações de poder.  

 

2.2 Análise do Discurso 

 

A Análise do Discurso (doravante AD) tem a sua origem nos anos de 1960, em 

especial na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Embora o termo “análise do 

discurso” tenha sido usado em 1952 em um artigo do linguista Zelling S. Harris, foi “em 

um espaço assim restrito como de Paris de 1969, que surgiram simultaneamente visões 

muito diferentes da análise do discurso” (MAINGUENEAU, 2015, p. 20). Maingueneau 

esclarece que a partir de então a AD foi ganhando espaço em decorrência da confluência 

de disciplinas como a filosofia, a linguística, a sociologia, a psicologia, a história, a teoria 

literária, só para citar alguns exemplos, em um movimento que ficou conhecido como 

“virada linguística” (MAINGUENEAU, 2015, p. 17). Dessa forma, a AD passou a fazer 

parte das discussões não só de linguistas, mas também de historiadores, de filósofos, de 

psicólogos, entre outros, o que lhe imprimiu um caráter interdisciplinar. Logo, não é 

possível falar de um ato fundador da AD, pois ela é o resultado, ao mesmo tempo, “da 

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

de textos (retóricos, filológicos ou hermenêuticos)” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014, p. 43 – grifo dos autores). Feitos tais esclarecimentos, é preciso 

dizer, portanto, que a pesquisa que desenvolvi aqui está situada dentro do campo de 

estudos denominado como “análise do discurso francesa” (MAINGUENEAU, 2015, p. 

19), e mais especificamente em sua vertente enunciativa. 

Maingueneau, ao discorrer sobre o surgimento da AD, definida por ele como “um 

empreendimento fundamentalmente transdisciplinar, para alguns, pós-disciplinar, que, 
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atravessando o conjunto das ciências humanas e sociais e das humanidades vai contra a 

tendência da divisão do saber em domínios cada vez mais especializados”, afirma que a 

aparição deste campo está intrinsicamente associada a fenômenos como a “terceirização 

crescente da economia e o desenvolvimento das mídias audiovisuais pós-internet, que 

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

técnicas de processamento de signos.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 9). Assim, ao dizer 

que vivemos em um “mundo em que não se cessa de refletir sobre os poderes da fala” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 10), isto é, em um mundo onde há um controle e vigilância 

constantes das produções verbais, sendo estas sempre atravessadas pelos embates 

subjetivos e sociais, o autor chama a atenção para a importância dos estudos do discurso 

e de sua contribuição em diferentes áreas das ciências humanas e sociais.  

Em suas reflexões sobre a AD, Maingueneau (1997, 2008, 2013, 2015) explica 

que a noção de discurso, influenciada por distintas correntes das ciências humanas e 

sociais, trouxe um outro olhar em relação a forma de se conceber a linguagem e de se 

depreender a comunicação verbal. Segundo o autor, o emprego do termo “discurso” tem 

um duplo alcance, pois por um lado ele permite designar o objeto de análise do 

pesquisador, enquanto que por outro lado ele mostra que se adota um determinado ponto 

de vista sobre tal objeto (MAINGUENEAU, 2015, p. 29). Desse modo, ao definir que os 

discursos que circulam nos editais e nas provas do IFRJ são o objeto de análise dessa 

pesquisa, parto do princípio de que o discurso é “um sistema de regras que define a 

especificidade de uma enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p. 19). Em outras palavras, 

a análise que me propus a realizar não se restringiu somente às questões estritamente 

linguísticas, mas também procurou entender os sentidos e as condições de produção do 

dizer dos enunciados74.  

Ao discorrer sobre o discurso em suas teorizações, Maingueneau (2015, p. 25) não 

se limita a uma definição estanque, mas se refere à “ideias-força”, isto é, à determinadas 

características inerentes aos discursos que possibilitam caracterizar o conceito como tal. 

Nos parágrafos a seguir comentarei tais características associando-as a algumas das 

questões tratadas nesta pesquisa. 

O primeiro ponto destacado pelo autor é que “O discurso é uma organização para 

além da frase” (MAINGUENEAU, 2015, p. 25 – grifo do autor). Sendo organizados 

para além da frase, isto é, sendo unidades transfrásticas, os discursos estão submetidos a 

                                                           
74 A compreensão desse termo será tratada ainda nessa seção. 
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certas regras de organização pertinentes a um determinado grupo social em um contexto 

sócio histórico específico. Nesse sentido, levando em consideração a noção de prática 

discursiva como algo que integra “as duas faces, social e textual, do discurso” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 56), ou seja, que a produção de textos e a constituição de 

uma comunidade discursiva75 acontecem simultaneamente, se pode dizer que a produção 

dos editais e das provas do IFRJ resultam da interação entre os distintos sujeitos 

envolvidos na elaboração desses documentos e apresentam um modo de construir 

discursivamente o perfil do professor de espanhol e de português/espanhol do Instituto.  

Como segunda característica Maingueneau afirma que “ O discurso é uma forma 

de ação” e que “toda enunciação constitui um ato (...) que visa modificar uma situação” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 25 – grifo do autor). Conforme explica o autor, esses atos 

se apresentam por meio dos gêneros do discurso76, entendidos como “outras formas de 

atividades socialmente reconhecidas” (MAINGUENEAU, 2015, p. 26). Dessa maneira, 

ao considerar os editais e as provas para a docência em espanhol do IFRJ como gêneros 

discursivos77, se observa que estes documentos agem no mundo de modo a dar 

legitimidade à seleção de docentes.  

A teorização seguinte esclarece que “O discurso é interativo” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 26 – grifo do autor), se referindo assim à interatividade 

constitutiva78 do discurso, ou seja, ao fato de que qualquer enunciação supõe a existência 

de outra instância de enunciação, “em relação à qual alguém constrói seu próprio 

discurso”. De acordo com essa perspectiva, o autor explica que não é conveniente usar o 

termo “destinatário” para designar o interlocutor, já que esse vocábulo pode transmitir a 

ideia de que a enunciação caminha em um sentido único e que esse destinatário é passivo 

em relação ao locutor. Assim, Maingueneau (2015) opta pelo uso do conceito de 

“coenunciador”, o qual também utilizei nesta tese. Logo, a partir dessa compreensão de 

interatividade constitutiva é possível perceber que os editais e as provas do IFRJ aqui 

analisados se dirigem, constroem e dialogam com coenunciadores específicos, isto é, os 

candidatos para o concurso público para professor de espanhol e para professor de 

português/espanhol do Instituto. Também é possível notar que esses documentos 

                                                           
75 A noção de comunidade discursiva, segundo Maingueneau e Charaudeau (2014), diz respeito não só ao 

enunciador em si, mas também a todos aqueles que produzem discursos que circulam no mesmo grupo 

social e que, de alguma forma, participam de sua elaboração e/ou difusão.  
76 Conceito que será discutido na subseção 2.2.1. 
77 A concepção desses documentos como gêneros discursivos será vista ainda nesse capítulo. 
78 Ainda nessa seção veremos que Bakhtin (2011, 2016) nomeia a interatividade constitutiva como 

dialogismo.  
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dialogam com outros editais e provas da instituição, bem como com os documentos 

nacionais de educação, dentre outros que apontarei no próximo capítulo.  

No ponto seguinte Maingueneau diz que “O discurso é contextualizado” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 26 – grifo do autor), o autor nos esclarece que “fora de 

contexto, não se pode atribuir um sentido a um enunciado”. Em outras palavras, não é 

possível conceber o discurso dissociado do contexto, pois ao pensarmos no discurso 

pensamos também em seus contextos de produção e de circulação. Então, ao se refletir 

sobre os discursos acerca do perfil de professor de espanhol presentes nos editais e nas 

provas do IFRJ, por exemplo, há que se levar em consideração as circunstâncias nas quais 

tais discursos foram produzidos, com quais outros discursos estabelecem diálogo, bem 

como o seu contexto de circulação. Tais aspectos foram de extrema importância no 

momento em que se realizou a análise discursiva destes documentos, para uma melhor 

compreensão do perfil da docência em língua espanhola e da política linguística 

implementada pelo IFRJ para o ensino de espanhol. 

Outra característica destacada pelo pesquisador é a de que “O discurso é assumido 

por um sujeito” (MAINGUENEAU, 2015, p. 27 – grifo do autor). Nesse tópico 

Maingueneau fala sobre o sujeito que se coloca no discurso “ao mesmo tempo como fonte 

de referências pessoais, temporais e espaciais”. Ao se assumir como um EU-AQUI-

AGORA, em um contexto sócio histórico específico, o sujeito se posiciona tanto em 

relação ao que diz como em relação aos seus coenunciadores. Levando em conta esse 

entendimento, ao considerar por exemplo os editais do Instituto analisados nesta pesquisa, 

se percebe a presença de um sujeito enunciador que corresponde à voz do IFRJ. Se 

percebe ainda que esta voz, ao tratar das questões que se apresentam em tais editais a 

partir de suas características genéricas, pretende ser uma voz única79.   

Ao afirmar que “O discurso é regido por normas” (MAINGUENEAU, 2015, p. 

27 – grifo do autor), Maingueneau esclarece que qualquer ato de linguagem, por mais 

simples que pareça, é sempre conduzido por certas regras particulares. Tal aspecto poderá 

ser percebido, por exemplo, no capítulo em que os editais e as provas de concurso foram 

analisadas, pois tais documentos, entendidos como gêneros do discurso, apresentam um 

conjunto de normas que “suscitam expectativas nos sujeitos engajados na atividade 

verbal” (MAINGUENEAU, 2015, p. 27).  

                                                           
79 A questão do sujeito enunciador presente nos editais do IFRJ será abordada na seção terciária 2.2.1.1. 
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Em seguida o autor diz que “O discurso é assumido no bojo do interdiscurso” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 28 – grifo do autor). Com isso, Maingueneau traz a ideia de 

que o discurso só pode ser entendido a partir da sua relação com outros discursos, o 

interdiscurso, fato pelo qual se depreende que todo e qualquer enunciado está sempre 

atravessado por múltiplas vozes. Nesse sentido, a análise de um enunciado deve estar 

sempre relacionada a outros enunciados com os quais ele se apoia e dialoga 

(MAINGUENEAU, 2015). Logo, de acordo com o pesquisador “a unidade de análise 

pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos 

convenientemente escolhidos” (MAINGUENEAU, 2008, p. 20). Ao discorrer sobre essa 

concepção Maingueneau faz referência ao dialogismo, procedente dos estudos de 

Bakhtin80 e seu Círculo (2011, 2016, 2017), princípio este que recusa o fechamento do 

texto e afirma que todo enunciado está em constante diálogo com enunciados exteriores 

e anteriores a ele. O princípio de que todo enunciado é heterogêneo e tem como 

característica uma interdiscursividade constitutiva, portanto, foi essencial no momento de 

análise dos editais e das provas do IFRJ, pois os enunciados que circulam nesses 

documentos se constituem de ecos de outros enunciados que permitiram perceber alguns 

dos possíveis sentidos que se construíram em relação à docência e ao ensino do espanhol 

no Instituto. No entanto, é preciso esclarecer que estes sentidos não são os únicos 

possíveis, uma vez que qualquer análise que se pretende discursiva não deve e não dá 

conta de exaustivamente explicá-los na sua totalidade. 

Como última característica Maingueneau explica que “O discurso constrói 

socialmente o sentido” (MAINGUENEAU, 2015, p. 28 – grifo do autor). O pesquisador 

esclarece que o sentido não é algo facilmente identificável e apreensível, ao contrário, ele 

“é continuamente construído e reconstruído no interior de práticas sociais determinadas” 

por indivíduos que estão “inseridos em configurações sociais de diversos níveis” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 29). Assim, é importante dizer que os discursos presentes 

nos editais e nas provas do IFRJ, bem como os seus possíveis sentidos, foram construídos 

a partir da interação de determinados enunciadores, autorizados a representar a voz do 

Instituto, inseridos em uma conjuntura sócio histórica específica em um dado contexto de 

produção.  

Ao teorizar sobre a AD, Maingueneau diz que Foucault influenciou de maneira 

bastante expressiva os estudos dessa área, principalmente com a publicação em 1969 do 

                                                           
80 As contribuições de Bakhtin serão tratadas de forma mais detalhada ainda nessa seção. 
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livro Arqueologia do Saber, “obra que traz a noção de discurso para o centro da reflexão” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 18).  

Como já foi dito anteriormente, a principal contribuição de Foucault para essa 

pesquisa gira em torno das suas teorizações sobre as relações de poder. O filósofo explica 

que nós, como indivíduos, sofremos constante e continuamente uma vigilância que, 

através de formas de punição, recompensa e correção, nos controlam e nos conduzem a 

certas normas e formas de agir. No entanto, o poder não é algo associado a um indivíduo 

específico que o possui e o exerce. Ao contrário, o poder se configura como uma força 

que atravessa, caracteriza e constitui todo o corpo social, estabelecendo, através de 

relações de força, as relações entre indivíduos ou grupos. Desse modo, o poder não se 

configura como 

 

uma força que seria dada por inteiro a alguém e que este alguém exerceria isolada e 

totalmente sobre os outros; é uma máquina que circunscreve todo mundo, tanto 

aqueles que exercem o poder quanto aqueles sobre os quais o poder se exerce. (...) O 

poder não é substancialmente identificado com um indivíduo que o possuiria ou que 

o exerceria devido a seu nascimento; ele se torna uma maquinaria que ninguém ocupa 

o mesmo lugar; (FOUCAULT, 2015, p. 332). 

 

Foucault explica que “os discursos se transformam em, através de e a partir das 

relações de poder” (FOUCAULT, 2015, p. 252). Ou seja, é por meio do discurso que as 

relações entre desejo e poder se estabelecem, é através dele que as relações de controle 

se instauram. Todas as sociedades produzem discursos que são controlados, selecionados, 

organizados e distribuídos por meio de determinados procedimentos que têm por função 

justamente fazer circular esses discursos por toda a esfera social (FOUCAULT, 2014b). 

Sendo assim, o autor explica que o poder não é algo localizável apenas nos aparelhos de 

Estado, nas mãos de determinados governantes e soberanos, mas também se encontra 

disperso por toda a parte, nas ciências, nas várias instituições que nos cercam, nas 

organizações familiares, entre outros, através dos discursos. 

Então, ao produzir discursos, as relações de poder também produzem verdades. O 

autor define verdades como o “conjunto de regras segundo as quais se distingue o 

verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” e acrescenta 

ainda que “não se trata de um combate ‘em favor’ da verdade, mas em torno do estatuto 

da verdade e do papel econômico-político que ela desempenha” (FOUCAULT, 2015, p. 

53). Assim, cada sociedade possui o que o filósofo denomina como “regimes de verdade”, 

isto é, a verdade é veiculada “na forma do discurso científico e nas instituições que o 
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produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e política”. Para que esse 

discurso da verdade circule por todo o corpo social com êxito, ele é submetido ao controle 

de mecanismos e instâncias que diferenciam e definem os enunciados verdadeiros dos 

falsos, por meio de técnicas e procedimentos que visam a obtenção da verdade para que, 

por fim, esta possa ser consumida e circular em “aparelhos de educação ou de informação, 

cuja extensão no corpo social é relativamente grande” e sejam transmitidas de forma 

dominante sob o controle “de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos 

(universidade, Exército, escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate 

político e confronto social” (FOUCAULT, 2015, p. 52). As considerações de Foucault, 

portanto, foram essenciais para uma melhor compreensão da forma como o poder circula 

nos editais do IFRJ, e sobre como a relação saber-poder é valorizada nas provas 

discursivas do Instituto, e, ainda, em como tais questões estão associadas à política 

linguística dessa instituição em relação à docência em espanhol81. 

Como antecipei no início deste capítulo, a noção de dialogismo, princípio 

unificador da obra de Bakhtin e seu Círculo82, foi essencial para as análises discursivas 

que me propus fazer nesta pesquisa. 

A noção de dialogismo nasce a partir das reflexões e das concepções filosóficas 

do Círculo de Bakhtin que tinha como preocupação três elementos principais: “o agir do 

sujeito falante como agente dotado de um psiquismo e imerso em relações sociais que o 

constituem e em que ele constitui o outro” (SOBRAL, 2009, p. 23 – grifos do autor). O 

Círculo teorizava que o sujeito sempre age numa determinada situação concreta em torno 

de práticas sociais e históricas específicas que, de certa maneira, delimitam as 

possibilidades de realização dos seus atos83. Há que se destacar, sobretudo, que o ser e o 

agir do sujeito tem como condição essencial e primária a sua relação com outros sujeitos. 

Nessa perspectiva, esse agir do sujeito é mediado por um sistema linguístico não fechado, 

                                                           
81 Tais questões serão tratadas nas seções terciárias 2.2.1.1 e 2.2.1.2.  
82 O Círculo de Bakhtin foi um grupo multidisciplinar de intelectuais interessados especialmente por 

filosofia, que se reunia regularmente na então União Soviética entre os anos de 1919 e 1920 para debater 

ideias. As questões específicas sobre a natureza da linguagem surgem em meio às discussões deste Círculo 

a partir das reflexões de Voloshinov e, principalmente, de Mikhail Bakhtin que desenvolveu nesse contexto 

a teoria enunciativa da linguagem (SOBRAL, 2009).  
83 Sobral (2009, p. 24) se refere à filosofia do ato ético de Bakhtin. De acordo com esse pensamento, o ato 

está relacionado com o “ato ético” do sujeito, isto é, com a sua responsabilidade ética e responsiva em 

relação aos outros sujeitos. Para Bakhtin cada sujeito realiza uma sucessão de atos concretos que são 

singulares, irrepetíveis e únicos, mas que, de alguma maneira, possuem elementos comuns com outros atos. 

Por esse motivo a filosofia bakhtiniana concebe os atos a partir de dois planos que estão, inevitavelmente, 

interrelacionados: um plano de generalidade, dos atos em geral, e um plano de particularidade, de cada ato 

particular. 
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isto é, inserido na sociedade e na história, consideradas como sistemas dinâmicos 

(SOBRAL, 2009).  

Para Bakhtin (2011, 2016), a língua, considerada em sua totalidade concreta, viva, 

em seu uso real, é de natureza dialógica. O filósofo russo explica que as relações 

dialógicas não acontecem somente nos diálogos face a face, mas também nos enunciados 

que, independentemente de sua dimensão, são sempre dialógicos. Neles o dialogismo é 

percebido através da voz do outro, isto é, o enunciador sempre leva em consideração o 

discurso do outro para constituir o seu próprio discurso. Assim, todo discurso é 

inevitavelmente forjado a partir do discurso alheio: 

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno 

de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um 

grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 

consigo a sua expressão, o seu tom valorativo, que assimilamos, reelaboramos, e 

reacentuamos. (BAKHTIN, 2016, p. 54). 

 

As teorizações do Círculo de Bakhtin se baseiam na premissa de que para ser 

verdadeiramente autêntico, um pensamento deve se materializar na voz do outro e estar 

impregnado de outros tantos pensamentos. Nesse contexto, o usuário de uma dada língua 

é considerado um ser histórico e social, e deve ser compreendido a partir da forma como 

está inserido socialmente, fato que engloba condições socioeconômicas concretas e 

determinadas. Então, a partir dessa perspectiva, “o pensamento sistemático sobre a língua 

é incompatível com a sua compreensão viva e histórica” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 193). 

Dito de outro modo, nesse contexto apresentado pelo Círculo bakhtiniano, a língua não 

pode ser considerada unicamente como estrutura e fenômeno abstrato, mas sim a partir 

de seus usos, levando-se em consideração também as práticas históricas e sociais de seus 

usuários: 

 

A língua como sistema de formas normativas e idênticas é uma abstração que pode 

ser justificada de modo teórico e prático apenas do ponto de vista da decifração e 

ensino de uma língua alheia e morta. Esse sistema não pode ser a base à compreensão 

e explicação dos fatos linguísticos em sua vida e formação. Ao contrário, ele nos 

desvia da realidade viva e em formação da língua e das suas funções sociais 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 199). 

 

Conforme discorre a filosofia bakhtiniana todo enunciado é a réplica de um 

diálogo, logo, sempre que se produz um enunciado se está participando, de alguma 

maneira, de um diálogo com outros discursos. O que delimita, então, a dimensão do 

enunciado é a alternância dos falantes do discurso, isto é, o enunciador comunica o que 
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deseja em um dado momento e em certas condições e, da mesma maneira, o coenunciador 

tem a possibilidade de responder, de ocupar uma posição responsiva em relação a ele 

(BAKHTIN, 2016). Partindo da premissa de que “toda verdadeira compreensão é ativa e 

possui um embrião de resposta” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 232), o coenunciador, de 

acordo com essa perspectiva, tem um papel ativo, já que é pelos saberes que ele mobiliza 

que se constroem os sentidos. Desse modo, todo enunciado 

 

é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva. Todo enunciado deve ser visto antes 

de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo 

(aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, 

confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo os leva 

em conta. (BAKHTIN, 2016, p. 57 – grifo do autor). 

 

A partir dessas reflexões, Sobral (2009, p. 41) explica que o Círculo de Bakhtin 

desenvolve uma ideia que “fala da própria base, raiz e fundamento do sentido: a relação 

entre sujeitos”. Em vista disso o Círculo concebe o sentido como o resultado da interação, 

e apresenta, assim, o conceito de interação constitutiva, de cunho essencialmente 

dialógico. Dessa maneira, todo enunciado institui um EU que se dirige a um TU, do 

mesmo modo que todo discurso dialoga com outro discurso e que toda resposta é dada 

não só a enunciados que precederam o discurso, mas também aos que o poderão suceder 

(BAKHTIN, 2011, 2016).  

Tal concepção dialógica mostra, por conseguinte, que o sentido não tem um 

caminho único e/ou pré-estabelecido, pois ele não é “o primeiro nem o último sentido, 

ele está sempre situado entre os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos” (BAKHTIN, 

2011, p. 382). Isto posto, se se leva em consideração que tanto enunciadores como 

coenunciadores de uma dada enunciação assumem um papel ativo no ato interacional a 

produção de sentidos é infinita, conforme explica Bakhtin: 

 

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

outro sentido (do outro), ainda que seja com uma pergunta do discurso interior do 

sujeito da compreensão. Ele deve sempre contatar com outro sentido para revelar os 

novos elementos da sua perenidade (como a palavra revela os seus significados 

somente no contexto). Um sentido atual não pertence a um (só) sentido mas tão 

somente a dois sentidos que se encontraram e se contactaram. (BAKHTIN, 2011, p. 

382) 

 

Pode-se dizer, então, que baseado no princípio de que “toda compreensão é 

dialógica” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 232 – grifo do autor), o Círculo de Bakhtin propõe 
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uma teoria de enunciação que se afasta das “filosofias formalistas, próximas do 

racionalismo, em que as categorias de organização da percepção se sobrepõem ao aspecto 

empírico da percepção e a reduzem ao geral” (SOBRAL, 2009, p. 26). 

É essa concepção dialógica que norteia as análises que optam pelo viés discursivo 

de base enunciativa. A perspectiva do dialogismo, portanto, foi essencial para um melhor 

entendimento do modo como os discursos se construíram nos editais e nas provas do 

IFRJ, além de permitir observar como os efeitos de sentidos produzidos estão 

relacionados a um lugar sócio histórico específico e a um dado modo de produzir o 

discurso. Importante destacar, ainda, que além da interação com os documentos 

institucionais do IFRJ, com os documentos nacionais de educação, dentre outros, se 

estabeleceu também um diálogo entre mim, enquanto pesquisadora e professora de 

espanhol dessa instituição, e os editais e as provas analisadas na presente pesquisa84.     

Ademais da visão dialógica da linguagem, me debruço na noção de gênero de 

discurso proposta por Bakhtin, como se verá na subseção seguinte. 

 

2.2.1 Gêneros do Discurso 

 

A noção de gênero existe desde a Grécia antiga, quando os textos passaram a ser 

agrupados de acordo com as características e os traços que possuíam em comum, 

adquirindo por isso, ao longo do tempo, um caráter normativo. Estudava-se na 

Antiguidade, por exemplo, os gêneros literários levando-se em conta não o seu enunciado, 

mas sim a sua especificidade artístico-literária. Mais recentemente, da mesma forma, 

estudava-se os gêneros discursivos do cotidiano levando-se em conta somente a sua forma 

linguística. Entretanto, para o Círculo de Bakhtin as propriedades formais do gênero 

importam menos do que a compreensão do processo e das condições de sua produção 

(BAKHTIN, 2016).   

A concepção de gênero do discurso começa a ser delimitada por Bakhtin e seu 

Círculo a partir da reflexão da correlação entre a linguagem e as atividades humanas. Para 

que possam interagir no mundo, os indivíduos agem em determinadas esferas de atividade 

da sociedade. Sobral (2009, p. 121) explica que tais esferas podem ser entendidas como 

“‘regiões’ de recorte sociohistórico-ideológico do mundo, lugar de relações específicas 

entre sujeitos, e não só em termos de linguagem”. Dependendo do seu grau de 

                                                           
84 No capítulo seguinte apresento de forma mais detalhada tais diálogos. 
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formalização ou institucionalização, as esferas de atividades serão mais ou menos 

estáveis, de acordo com as conjunturas específicas que definem um dado período sócio 

histórico. Ademais, as esferas de atividades se definem por serem relações que vão desde 

uma conversa íntima entre membros de uma mesma família até contextos mais formais 

que envolvem o aparato institucional do Estado, por exemplo (SOBRAL, 2009). 

Para que possam agir em determinadas esferas da sociedade os seres humanos se 

utilizam da linguagem na forma de enunciados. Estes são concretos e únicos e, sendo 

proferidos por indivíduos de um determinado campo da atividade humana, também 

refletem as condições e as finalidades de cada campo não só por seu conteúdo temático e 

pelo estilo da linguagem, mas também pela sua construção composicional, estando, pois, 

“todos esses três elementos (...) indissoluvelmente ligados no conjunto do enunciado” 

(BAKHTIN, 2016, p. 12 – grifo do autor). O conteúdo temático é entendido como o 

domínio de sentido de que se ocupa o gênero, importante não confundir tema com 

assunto, pois se pode, por exemplo, falar de um determinado assunto e ter outro tema. 

Define-se por estilo da linguagem a seleção dos meios linguísticos – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais – a partir da imagem do interlocutor e de como se imagina 

que será a sua atitude responsiva. Já a construção composicional é o modo de organizar 

o texto, isto é, a sua forma arquitetônica, a maneira como ele é estruturado85 (BAKHTIN, 

2016). Assim, “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2016, p. 12 – grifos do autor).   

Ao reflexionar sobre essa questão, Sobral (2009) chama a atenção para a 

existência de uma mesma concepção tanto no conceito de dialogismo como no de gênero 

do discurso. Trata-se da tensão permanente, no aqui e agora ao longo do tempo, entre a 

diferença e a semelhança, entre a mudança e a estabilidade, ou seja, para Bakhtin e seu 

Círculo não existe nem o “absolutamente novo” nem o “absolutamente mesmo” no 

universo humano. Retomando a concepção bakhtiniana de dialogismo, é pertinente 

lembrar que cada indivíduo produz enunciados que são únicos e, concomitantemente, 

carregados de outras vozes. Sendo assim, o gênero do discurso possui uma natureza dúbia, 

pois ele “é estável porque conserva traços que o identificam como tal e é mutável porque 

está em constante transformação, se altera a cada vez que é empregado” (SOBRAL, 2009, 

p. 115). Para Bakhtin, portanto,  

                                                           
85 A noção de tema, estilo e construção composicional será retomada ainda neste capítulo. 
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a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis 

as possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em cada campo dessa 

atividade vem sendo elaborado todo um repertório de gêneros do discurso, que cresce 

e se diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha complexidade 

(BAKHTIN, 2016, p. 12). 

 

Conforme as teorias do filósofo russo, por conseguinte, é o gênero do discurso 

que assegura a comunicação aos falantes de uma língua, pois  

 

as formas da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, 

chegam à nossa experiência e à nossa consciência juntas e estreitamente vinculadas. 

Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (...) Nós aprendemos a 

moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, 

já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras. (BAKHTIN, 2016, p. 39). 

 

Levando em conta que os “gêneros do discurso organizam o nosso discurso” 

(BAKHTIN, 2016, p. 39), o fato de conhecer uma língua e ser capaz de usá-la em 

determinados contextos não garante que o usuário consiga comunicar-se bem em todas 

as esferas. Segundo Bakhtin, para que isso aconteça, é necessário reconhecer as 

características peculiares que distinguem um gênero discursivo de outro, pois uma fala 

situada em determinado gênero fornece pistas através das quais os usuários podem se 

situar dentro do contexto de comunicação, antecipando suas características e finalidades. 

Por esse motivo o reconhecimento de um dado gênero do discurso garante uma economia 

cognitiva entre os usuários, pois toda “uma série de gêneros sumamente difundidos no 

cotidiano é de tal forma padronizada que a vontade discursiva individual do falante só se 

manifesta na escolha de um determinado gênero”. O autor adverte, entretanto, que as 

formas dos gêneros, “bem mais flexíveis, plásticas e livres que as formas da língua” 

(BAKHTIN, 2016, p. 39), a depender do contexto de produção e daqueles que as 

produzem, estão sujeitas a alterações em sua estrutura, já que para cada discurso são 

atribuídos diferentes efeitos de sentido.  

De acordo com o filósofo russo, os gêneros do discurso estão sempre em mudança, 

pois a forma como percebemos e conceptualizamos a realidade na qual interagimos está 

em constante transmutação, o que propicia ora o surgimento de novos gêneros, ora a 

alteração de sentidos dos já existentes. Para explicitar melhor essa questão, e para 

entender a extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos, o filósofo divide os gêneros 

em primários, mais simples, e secundários, mais elaborados. Bakhtin explica que estes 

surgem em situações de convívio cultural mais complexo, desenvolvido e organizado, 



80 
 

nos quais predomina o escrito – o jornalístico, o ficcional, o científico, o sociopolítico, 

entre outros. Ao se formarem, os gêneros secundários incorporam e reelaboram vários 

gêneros primários, que geralmente se formam em situações de comunicação discursivas 

mais imediatas, pertencentes à vida cotidiana, nos quais há a predominância do oral – a 

conversa telefônica, o bate papo, o e-mail, o chat, etc. (BAKHTIN, 2016).  

Nas duas seções terciárias a seguir continuo a discorrer sobre as teorias de Bakhtin 

acerca dos gêneros a partir da concepção dos editais e das provas de concurso público do 

IFRJ como gêneros discursivos. Também recupero as teorizações deste autor acerca da 

orientação dialógica, bem como a visão enunciativo-discursiva de Maingueneau e as 

considerações de Foucault sobre as relações de poder explanadas anteriormente. Esse 

encaminhamento foi essencial para uma melhor compreensão da política linguística 

adotada pelo Instituto em relação ao ensino de espanhol, através da análise das 

características genéricas e da forma como se construíram discursivamente os editais do 

Instituto e suas respectivas provas para professor de espanhol e para professor de 

português/espanhol.  

 

2.2.1.1. O gênero do discurso edital de concurso público 

 

Conforme explicitado na introdução dessa pesquisa, os objetivos em analisar os 

discursos que circulam nos editais de concurso público do IFRJ consistem no fato de que 

esses documentos mostram o que essa instituição considera relevante para a construção 

do perfil do professor de espanhol e de português/espanhol, já que os editais, como 

explicarei com mais detalhes nos próximos parágrafos, estabelecem todas as diretrizes 

que norteiam a realização do concurso público. Além disso, a construção discursiva do 

perfil de docência em espanhol que se observa nos editais do IFRJ, também aponta para 

a política linguística valorizada pelo Instituto para o ensino dessa língua. Logo, nesta 

seção terciária, a fim de uma melhor compreensão da maneira como foram produzidos 

discursivamente os editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 do IFRJ, apresentarei, de 

acordo com as teorias de Bakhtin (2016), as características que definem o edital de 

concurso público como gênero do discurso.  

Vimos na subseção anterior que a interação entre os sujeitos se desenvolve no 

interior de determinadas esferas da sociedade através da linguagem na forma de “tipos 

relativamente estáveis” de enunciados, os quais Bakhtin (2016) denomina como gêneros 

do discurso. O filósofo russo explica que os gêneros do discurso refletem as condições e 
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as especificidades da atividade humana, logo, é possível compreender a conexão entre os 

gêneros, a linguagem e a vida social ao analisar a forma de emergência e de estabilização 

dos gêneros.  

Segundo as teorias deste autor, em cada esfera da atividade humana existem e são 

empregados certos gêneros do discurso, estes gêneros surgem a partir de determinadas 

condições de comunicação discursiva específicas de cada esfera, as quais determinam 

“tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis” 

(BAKHTIN, 2016, p. 18). O edital é um gênero discursivo que se estabilizou em nossa 

sociedade na esfera de atividade da gestão pública, mais especificamente da prática do 

concurso público. De acordo com os estudos de Giorgi (2005, p. 43), o edital de concurso 

público é um “documento constitutivo do concurso público, que prescreve regras gerais 

e específicas para a sua realização, pressupõe a homogeneidade do lugar do qual se 

enuncia, o lugar da lei”. Por conseguinte, por seguir “formas rigorosamente oficiais, com 

alto grau de estabilidade” em sua composição, o edital de concurso público “não seria 

‘criado’ a cada concurso, mas apenas ‘reelaborado’ a partir de um modelo ‘padronizado’ 

visando a atender a exigências jurídicas, no qual somente se ‘preenchem lacunas’” 

(GIORGI, 2005, p. 43). Nesse sentido, o edital também se assemelha ao que Maingueneau 

(2015, p. 110) chama de gêneros ritualizados, ou seja, aqueles “que deixam uma margem 

de variação mínima”. 

Para dar início à análise dos editais, me parece importante trazer a noção de tema, 

resultante das reflexões de Bakhtin e seu Círculo. Em seus estudos sobre tal noção, Sobral 

(2009) explica que o tema não se restringe simplesmente ao “assunto” ou “tópico”, mas 

sim ao sentido concreto e contextual do enunciado. Para o autor a ideia de tema pode ser 

definida como “o conjunto integrado de elementos únicos que se manifestam na 

enunciação concreta, os elementos não reiteráveis e não idênticos da enunciação” 

(SOBRAL, 2009, p. 75). Por isso, o tema é “individual e irrepetível como o próprio 

enunciado. Ele expressa a situação histórica concreta que gerou o enunciado” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 228). Dessa maneira, ainda que os editais nº 26/2009, nº 

37/2011 e n° 80/2015 tenham sido elaborados por meio de um modelo “padronizado”, 

eles foram produzidos em uma situação sócio histórica específica e apresentam, por esse 

motivo, elementos que os tornam únicos. Tais elementos podem ser identificados, por 

exemplo, através do perfil solicitado e do número das vagas para docência, das vagas que 

são oferecidas à diferentes campi, aos conteúdos programáticos e bibliografia inerentes 

às vagas, aos membros que compõem as bancas examinadoras do concurso, às tabelas de 
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remuneração, ao cronograma, ao fato de o concurso ser para professor substituto ou para 

professor efetivo, entre outros tantos elementos que variam conforme o contexto e as 

condições de produção de cada edital.  

Tanto o edital nº 26/2009 como o nº 37/2011 são compostos de oito páginas além 

dos anexos, já o edital n° 80/2015 é mais extenso, possui 15 páginas, ademais dos 

anexos86. Em relação à sua construção composicional (BAKHTIN, 2016), isto é, a forma 

como se estruturam, os três editais trazem informações e normas sobre todas as etapas do 

concurso, e apresentam, em geral, a seguinte divisão: 

 

I – Das vagas – especifica o número de vagas e áreas que serão oferecidas para o 

cargo de Professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica87; 

II – Dos requisitos para a investidura no cargo – dispõe sobre as condições para o 

candidato tomar posse, em caso de aprovação no concurso; 

III – Do regime jurídico, do regime de trabalho e da remuneração – fornece 

informações sobre a lei nº 8.112/9088, além de uma tabela com a descrição da 

remuneração de acordo com a carga horária semanal e a formação acadêmica do 

candidato89; 

IV - Das inscrições – orienta sobre locais, datas, período e horário das inscrições, 

como efetuar o pagamento, da documentação necessária e do preenchimento de 

formulário, entre outros; 

V – Das provas – especifica as 3 fases nas quais se dividem as provas e suas 

características, tais como data e local de realização e resultado, pontuação, número de 

questões, como o candidato deve proceder, etc.; 

VI – Dos títulos – descrimina quais são os títulos acadêmicos aceitos no concurso 

e explica como os mesmos serão avaliados; 

VII - Dos recursos – estabelece os procedimentos dos recursos; 

VIII – Da classificação – explica os critérios adotados para classificar os 

candidatos; 

                                                           
86 Todos os editais e seus respectivos anexos estão disponíveis para visualização na seção ANEXOS. 
87 O edital n° 80/2015 optou por colocar essa informação no Anexo I. 
88 Esta lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais.  
89 O edital n° 80/2015 optou por colocar essa informação no Anexo II. 
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IX – Do cronograma – apresenta a data de realização de todas as etapas do 

concurso90; 

X – Da homologação dos resultados, nomeação, posse e prazo de validade – 

estabelece o passo a passo da homologação do concurso realizada pelo reitor e a posse, 

bem como da validade do mesmo de acordo com a sua publicação no Diário Oficial; 

XI – Das disposições gerais – complementa, de forma sucinta, todas as 

informações dadas; 

XII - Anexos. 

 

Como comentado mais acima, o edital de concurso público tem como 

característica estabelecer as regras do concurso ao longo de todo o seu processo, 

demarcando e determinando as ações dos candidatos. Os estudos de Giorgi (2005) 

mostram que o edital se desenha como uma espécie de instrumento do universo jurídico, 

e como um norteador do que se pode ou não fazer, delimitando dessa forma os papéis 

espaço / tempo da interlocução. Dessa maneira, ainda que o IFRJ seja mencionado nos 

editais, estes documentos continuam no âmbito da lei, do dever e do Direito, como se 

pode ver em alguns de seus fragmentos: 

 

3. DO REGIME JURÍDICO, DO REGIME DE TRABALHO E DA 

REMUNERAÇÃO 

3.1. O candidato aprovado será nomeado para exercer, em caráter efetivo, o cargo de 

Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro Permanente do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, sob o regime 

jurídico da Lei Nº. 8.112/90 e suas alterações, em regime de trabalho de 40 (quarenta) 

horas com Dedicação Exclusiva (IFRJ, 2009d, p. 02 – grifos no original). 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.6. O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao 

disposto no Art. 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 

Constitucional N° 019, de 04 de junho de 1998, e no Art. 20 da Lei N° 8.112/90. 

(IFRJ, 2011b, p. 08). 

 

2. DOS CARGOS PÚBLICOS 

2.6. Durante o estágio probatório, os professores nomeados para o IFRJ serão 

submetidos à avaliação especial de desempenho que considerará os fatores previstos 

no capítulo VI da Lei Federal n° 12.772/12, de 28 de dezembro de 2012. (IFRJ, 2015c, 

p. 02 – grifo no original). 

 

O fato de os editais estarem vinculados ao campo do universo jurídico, o que pode 

ser observado pelo uso de determinados meios linguísticos que aludem a essa área, como 

a referência a determinadas leis, por exemplo, traz à tona a questão do estilo, pois, de 

                                                           
90 O edital n° 80/2015 optou por colocar essa informação no Anexo VIII. 
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acordo com Bakhtin (2016, p. 17), o estilo pode ser entendido como uma seleção de certos 

meios lexicais, fraseológicos e gramaticais que estão indissoluvelmente ligados “ao 

enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso”. Assim, o 

estilo indica ao mesmo tempo a “expressão da comunicação discursiva específica do 

gênero e expressão pessoal, mas não subjetiva, do autor ao criar uma nova obra no âmbito 

de um gênero” (SOBRAL, 2009, p. 118). 

Conforme as teorizações de Maingueneau (2015), toda enunciação supõe um 

enunciador e um coenunciador. Assim, se percebe nos editais nº 26/2009, nº 37/2011 e nº 

80/2015 um arquienunciador, isto é, uma voz coletiva que fala por toda uma comunidade 

discursiva. Este arquienunciador se dirige à um coenunciador que, nesse contexto, pode 

ser entendido como a sociedade em geral, já que os editais de concurso público, 

divulgados via Diário Oficial da União, estão dirigidos para todo o corpo social. E, mais 

especificamente, esta voz coletiva se volta para os potenciais candidatos interessados em 

realizar o concurso e se tornarem servidores públicos do IFRJ. 

Não obstante, ao examinar os editais mais detalhadamente se observa que o 

enunciador se dirige à coenunciadores distintos, isto é, ora ao grupo total de candidatos, 

ora a um subgrupo específico destes. Por exemplo, enquanto que o subitem 4.6 do edital 

nº 26/2009 informa que no ato da inscrição todos os candidatos receberão o anexo com a 

relação dos programas das áreas de atuação e das referências bibliográficas, o subitem 4.7 

do mesmo edital se refere especificamente aos candidatos cujo perfil se encaixa ao que 

está estabelecido nos seguintes decretos91 citados no fragmento a seguir: 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.7. O candidato que se enquadrar nos casos dispostos nos Decretos nº 6.135, de 26 

de junho de 2007, e nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, poderá solicitar isenção do 

pagamento da taxa de inscrição, preenchendo requerimento próprio da Instituição, no 

período de 06 a 08 de julho de 2009, das 10 às 16 horas, no Campus Pinheiral (IFRJ, 

2009d, p. 02 – grifos no original). 

 

Outro exemplo está no edital nº 37/2011, ao se referir estritamente às candidatas 

lactantes: 

 

6. DAS PROVAS 

                                                           
91 O Decreto nº 6.135 “Dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e dá 

outras providências”, enquanto que o Decreto nº 6.593 “Regulamenta o art. 11 da Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, quanto à isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados 

no âmbito do Poder Executivo Federal”. 
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6.2.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá comunicar o fato, através do correio eletrônico concursos@ifrj.edu.br, à 

Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, com antecedência mínima de 72 

(setenta e duas) horas, e levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para 

essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. Sem a presença do 

acompanhante, a candidata não poderá amamentar durante a realização da prova 

(IFRJ, 2011b, p. 04). 

 

Da mesma forma, se veem coenunciadores distintos no edital nº 80/2015, cujo 

subitem 6.4.1 determina que todos os candidatos optem, no ato da inscrição, pelo cargo 

público da vaga especificada no anexo I, mas no subitem 6.4.9 estabelece procedimentos 

voltados somente aos candidatos que precisam de atendimento especial para fazer as 

provas: 

 

6.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO 

PÚBLICO 

6.4.9. O candidato que necessitar de Atendimento Especial para a realização das 

provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, 

ainda, enviar, (...) via SEDEX, para a Central de Atendimento da FBR – Concurso 

IFRJ PEBTT 2015 (...) cópia simples do CPF e do Laudo Médico que justifique o 

atendimento especial solicitado (...) (IFRJ, 2015c, p. 06 – grifos no original). 

 

Tendo em vista que “todo enunciado é repleto de variadas atitudes responsivas a 

outros enunciados de um dado campo da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2016, p. 

57), se observa que os fragmentos destacados acima demostram que o gênero edital de 

concurso público dialoga com um contexto muito maior, isto é, com a própria 

Constituição Federal e alguns decretos (GIORGI, 2005), pois é possível identificar a 

presença de vozes do âmbito da lei. Essas vozes se referem aos direitos das lactantes, ao 

estatuto do idoso, aos portadores de deficiência, dentre outros, e também há a menção a 

leis que dizem respeito aos servidores públicos, como é o caso da lei que dispõe sobre o 

Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, por exemplo. Entretanto, chama a 

atenção constatar que dos três documentos aqui analisados somente o edital n° 80/2015 

fala sobre uma legislação específica do plano educacional92. Em outras palavras, ainda 

que os editais estabeleçam o provimento de cargos de Professor de Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico do IFRJ, é notória a ausência de vozes da esfera da Educação, 

prevalecendo as vozes do Direito. Somente em alguns dos anexos desses editais é possível 

identificar um diálogo mais próximo com o plano educacional, a saber, no anexo que 

                                                           
92

 O edital faz referência no subitem 2.6.1 à Resolução CNE/MEC nº 02, de 26 de junho de 1997 e ao Art. 

62 da Lei Federal nº 9.394/96, que tratam da habilitação legal para o exercício da docência na Educação 

Básica em Nível Médio e Nível Médio Técnico (BRASIL, 1997). 

mailto:concursos@ifrj.edu.br
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informa as vagas do concurso, ao descrever a área de atuação/conhecimentos e os 

requisitos exigidos, e o anexo que apresenta o programa e a bibliografia indicada para as 

vagas. Por esse motivo, a fim de compreender melhor a questão que envolve a docência 

em espanhol como me propus nessa pesquisa, me voltarei no próximo capítulo 

especialmente para a análise discursiva dos anexos que apresentam os conteúdos 

programáticos das vagas para professor de espanhol e de português/espanhol.       

Interessante observar que os três editais prestam, de maneira bastante semelhante, 

o seguinte esclarecimento a todos os candidatos: 

 

1. DAS VAGAS 

1.2. De acordo com o interesse e a necessidade da Administração Geral, o professor 

poderá ser deslocado do Campus Pinheiral para atuar, parcial ou integralmente, em 

qualquer um dos demais campi do IFRJ (IFRJ, 2009d, p. 01 – grifos meus). 

 

2. DAS VAGAS 

2.2. De acordo com o interesse e a necessidade da Reitoria, o professor classificado 

poderá ser convocado para atuar, de forma parcial ou integral, em campus diferente 

daquele para o qual se candidatou (IFRJ, 2011b, p. 01 – grifos meus). 

 

2. DOS CARGOS PÚBLICOS 

2.5. Em função das demandas da Instituição ou insuficiência de carga horária mínima 

em atividades de ensino, o docente poderá ser designado a atuar em outro campus 

do IFRJ (IFRJ, 2015c, p. 02 – grifos meus). 

 

Tal determinação expressa nos editais do IFRJ demonstra que essa “flexibilidade” 

oferecida ao docente gera muitas incertezas, pois a possibilidade de atuar em campi 

diferentes dos quais se candidatou não é algo tão simples, já que geograficamente falando 

os campi são muito afastados uns dos outros e possuem estruturas autônomas bastante 

diferenciadas entre si. Por outro lado, entretanto, é possível perceber que o edital n° 

80/2015 traz em alguns momentos informações mais elucidativas aos candidatos, ao 

contrário dos outros dois editais, como se pode ver, por exemplo, nos seguintes 

fragmentos retirados dos três editais:  

 

3. DO REGIME JURÍDICO, DO REGIME DE TRABALHO E DA 

REMUNERAÇÃO 

3.3. Os professores nomeados para o IFRJ poderão atuar no ensino médio, na 

educação profissional técnica de nível médio, na graduação ou pós-graduação, de 

acordo com as necessidades da Instituição (IFRJ, 2009d, p. 02 – grifo meu). 

 

4. DO REGIME JURÍDICO, DO REGIME DE TRABALHO E DA 

REMUNERAÇÃO 

4.3. Os professores nomeados para o IFRJ poderão atuar no ensino médio, na 

educação profissional técnica de nível médio, na graduação ou pós-graduação, de 

acordo com as necessidades da Instituição (IFRJ, 2011b, p. 02 – grifo meu). 
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2. DOS CARGOS PÚBLICOS 

2.3. Os professores nomeados para o IFRJ deverão atuar em cursos, presenciais e/ou 

à distância, nos diferentes níveis de ensino de atuação da instituição: Formação Inicial 

e Continuada (FIC), Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de nível médio 

(inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos), graduação, pós-graduação 

lato sensu ou stricto sensu, de acordo com as necessidades da Instituição, 

desenvolvendo atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, com 

atendimento prioritário às demandas de ensino (IFRJ, 2015c, p. 02 – grifo meu). 

 

Enquanto que nos editais n° 26/2009 e n° 37/2011 não fica claro com quais níveis 

de ensino o futuro docente vai trabalhar, já que esse dado está no campo da possibilidade 

- “poderão atuar” – o edital n° 80/2015 não só afirma – “deverão atuar” – e descreve quais 

são esses níveis, como também diz que o professor nomeado realizará atividades 

acadêmicas de pesquisa e extensão. Essa informação expressa no edital n° 80/2015 é de 

suma importância, pois geralmente esse tipo de esclarecimento não era discriminado nos 

editais de concurso público do IFRJ, dessa maneira, era muito comum o candidato realizar 

o concurso sem saber exatamente em que nível de ensino atuaria. Tal fato tem gerado 

sérios questionamentos, tais como, a indefinição da atuação do docente na Carreira de 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a forma de atuação do docente em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, a presença de professores concursados sem 

formação pedagógica ministrando aulas nos cursos de licenciatura, entre outros93. De 

todos modos, essa flexibilidade oferecida ao docente, no sentido de que ele pode vir a 

atuar em mais de um campus e trabalhar com diferentes níveis de ensino além da 

realização de atividades de pesquisa e extensão, ocasiona muitas indefinições, 

características da política de expansão da RFEPCT, conforme comentei no capítulo 1. 

Dessa forma, como aponta Silva Júnior (2017), não fica claro qual é o perfil de professor 

desejado pelos IF para dar conta da complexa realidade desses Institutos. 

A problemática que envolve essa flexibilização docente pode ser associada ao que 

Foucault (2010, p. 57) chamou de aspecto jurídico do poder: “o poder vincula pela 

obrigação, pelo juramento, pelo compromisso, pela lei (...)”. Assim, ao considerar o 

gênero edital um documento pertencente ao universo do Direito, que organiza o concurso 

público e “estabelece normas relativas à sua realização" (IFRJ, 2009b, p. 01), se observa 

a representação de um mecanismo que Foucault (2010) denomina como biopoder. 

Diferentemente do poder disciplinar (FOUCAULT, 2014), isto é, da fabricação e do 

                                                           
93 Sendo professora do Instituto desde 2011 e tendo exercido o cargo de subcoordenadora e de coordenadora 

da área de Linguagens e Códigos do campus Rio de Janeiro, tive a oportunidade de participar de muitas 

reuniões nas quais tais questões foram levantadas, além de ter conversado, informalmente, com colegas de 

diferentes campi a respeito do assunto. 
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controle dos “corpos dóceis”94, o filósofo define o biopoder como uma tecnologia de 

poder que aplica mecanismos reguladores não somente do corpo individualizado, como 

acontecia com o poder disciplinar, mas também do corpo coletivo. Ao discorrer sobre o 

poder disciplinar e o biopoder, respectivamente, Foucault (2010, p. 204 – grifo meu) faz 

o seguinte esclarecimento: “(...) depois de uma primeira tomada de poder sobre o corpo 

que se fez consoante o modo de individualização, temos uma segunda tomada de poder 

que, por sua vez, não é individualizante mas que é massificante (...)”. 

Se verificam, então, dois conjuntos de mecanismos que agem concomitantemente, 

o poder disciplinar e o biopoder. Nesse sentido o filósofo traz a noção de norma e de 

sociedade de normalização, na qual a primeira se aplica tanto a um corpo que se deseja 

disciplinar quanto a uma população que se quer regimentar, enquanto que a segunda se 

configura como uma sociedade em que se cruzam a “norma da disciplina e a norma da 

regulamentação” (FOUCAULT, 2010, p. 213). Ao considerar, pois, que os professores 

fazem o concurso para atuar em um determinado campus do IFRJ, mas que, em “função 

das demandas da Instituição” (IFRJ, 2015c, p. 02), eles poderão ser designados a exercer 

as suas atividades em um outro campus, se pode entender que o gênero edital de concurso 

público é uma forma de exercer o biopoder, já que esta forma de poder “procura controlar 

a série de eventos fortuitos que podem ocorrer numa massa viva; uma tecnologia que 

procura controlar (eventualmente modificar) a probabilidade desses eventos” 

(FOUCAULT, 2010, p. 209). Em outras palavras, de acordo com o contexto apresentado, 

se percebe que os professores concursados perdem de certo modo o controle sobre suas 

próprias vidas consoante as necessidades e os interesses do Instituto.  

O fato de o gênero edital ser considerado um instrumento jurídico da lei que 

estabelece todas as diretrizes do concurso público (GIORGI, 2005), dialoga com as 

considerações tecidas por Foucault sobre o Direito. O filósofo esclarece que o Direito não 

deve ser compreendido somente como a lei em si, mas também como o conjunto de 

aparelhos, instituições e regulamentos que aplicam essa lei, ou seja, com as “múltiplas 

formas de dominação que podem se exercer no interior da sociedade”, e agrega ainda que 

é importante examinar o Direito “sob o aspecto dos procedimentos de sujeição que ele 

põe em prática” (FOUCAULT, 2010, p. 24). Assim, vemos que o gênero edital de 

concurso público ao mesmo tempo em que legisla, instrui e prescreve, também estabelece 

                                                           
94 A questão foucaultiana sobre o poder disciplinar foi abordada no primeiro capítulo desta tese. 
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relações de sujeição, na medida em que determina como, quando e o que os candidatos 

devem fazer para participar do concurso. 

Essas formas de dominação e relações de sujeição das quais se refere Foucault 

(2010) podem ser percebidas, por exemplo, no que diz respeito à titulação exigida dos 

candidatos, conforme se vê na “Especificação de Títulos”95 do edital nº 80/2015:  

 

 
(IFRJ, 2015c, p. 81) 

 

Primeiramente, se observa uma voz que demonstra o poder conferido à formação 

acadêmica dos candidatos que realizam a chamada “Prova de Títulos”96. Em 

consequência disso, depreende-se que a titulação exigida no concurso configura o que 

Foucault (2010, p. 38) denominou como “operadores de dominação”, elementos que 

estabelecem as “relações de sujeição efetivas que fabricam sujeitos”. Assim, conforme se 

pode ver no quadro destacado acima, para poder ter chances de ser classificado no 

concurso do IFRJ o candidato deve possuir, ao menos, o título de especialista, de mestre 

ou de doutor97. Para melhor entender como esses operadores de dominação funcionam, é 

importante trazer a lei n° 12.772/2012, que dispõe sobre o sobre o Plano de Carreira e 

Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. De acordo com seu 

artigo 10, parágrafo 3°: 

 

Art. 10.  O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor da Carreira de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da Carreira do Magistério do 

                                                           
95 Essa tabela apresenta uma especificação geral de títulos. Os títulos referentes ao perfil para professor de 

espanhol e de português/espanhol, de acordo com cada um dos três editais analisados nesta pesquisa, serão 

comentados no próximo capítulo.   
96 Ainda nesse capítulo falarei com mais detalhes sobre as provas dos editais de concurso público do IFRJ. 
97 Em relação aos títulos, o subiten 9.3.13 desse edital estabeleceu o seguinte: “Somente será considerado 

o título de maior formação acadêmica. Não será considerada a pontuação cumulativa da mesma titulação 

ou de titulações diferentes” (IFRJ, 2015a, p. 09). Essa especificidade em relação aos títulos, inclusive, é 

característica também dos editais n° 26/2009 e n° 37/2011, como comentarei no próximo capítulo. 
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Ensino Básico Federal ocorrerá sempre no Nível 1 da Classe D I, mediante 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

§ 3° O edital do concurso público de que trata este artigo estabelecerá as 

características de cada etapa do concurso público e os critérios eliminatórios e 

classificatórios do certame. (BRASIL, 2012 – grifos meus). 

 

Dito de outro modo, a própria lei que regulamenta a carreira e os cargos EBTT 

deixa a cargo de cada edital a criação dos critérios eliminatórios e classificatórios do 

concurso público. Dessa maneira, se percebe que ao estipular como critério classificatório 

o título de especialista, de mestre ou de doutor, o edital n° 80/2015 do IFRJ valorizou um 

perfil docente específico, e com isso estabeleceu certas relações de “saber-e-poder, poder-

e-saber” (FOUCAULT, 2013, p. 54), isto é, relações onde um determinado saber, a 

titulação, está relacionado a um determinado poder, a classificação no concurso púbico98.  

Longe de ter esgotado as considerações acerca do gênero edital de concurso 

público, na próxima seção terciária continuarei a discorrer sobre as teorias de Bakhtin 

conforme a concepção das provas de concurso público como gênero do discurso. As 

teorizações desse autor sobre o dialogismo, a visão enunciativo-discursiva de 

Maingueneau, bem como as reflexões de Foucault sobre as relações de poder também 

serão retomadas.  

 

2.2.1.2. O gênero do discurso prova de concurso público  
 

Ao iniciar essa subseção é importante lembrar, conforme já foi dito na introdução 

desta tese, que os objetivos em analisar discursivamente as provas de concurso público 

do IFRJ para o cargo de professor de espanhol e de professor de português/espanhol se 

baseiam na premissa de que essas provas avaliam os conhecimentos e as competências 

dos candidatos, logo, elas demonstram quais são os saberes estabelecidos por esse 

Instituto para a atuação do docente no ensino de língua espanhola. Desse modo, a forma 

como as provas foram estruturadas contribui para uma melhor compreensão não só de 

como esse perfil de professor se construiu discursivamente, como também aponta para a 

política linguística valorizada pela instituição para o ensino de espanhol. Desse modo, 

nesta seção terciária, com a finalidade de compreender melhor a maneira como foram 

produzidas discursivamente as provas referentes aos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 

                                                           
98 Embora neste trecho me refira especificamente ao edital n° 80/2015, a exigência da titulação de 

especialização, de mestrado ou de doutorado na “Prova de Títulos” também foi feita pelos editais n° 

26/2009 e n° 37/2011, como se verá mais detalhadamente no capítulo 3. 
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80/2015 do IFRJ, apresentarei, conforme as teorizações de Bakhtin (2016), as 

características que definem as provas de concurso público como gênero do discurso.  

De acordo com as teorizações de Bakhtin (2016), os discursos que circulam na 

sociedade configuram uma certa maneira de ver o mundo, maneira esta que reflete a 

posição relativa de determinados grupos sociais através de formas ou tipos de enunciados 

que são definidos por este autor como gêneros do discurso. Dessa maneira, por se 

constituírem de enunciados concretos, originados de uma situação de produção empírico 

discursiva específica, as provas de concurso público são, assim como o edital, gêneros 

discursivos. 

Em seus estudos sobre o assunto, Giorgi (2005) explica que as provas de concurso 

público funcionam como um indicativo daquilo que os profissionais precisam saber, isto 

é, as provas são entendidas como um padrão a ser seguido por aqueles que desejam 

ingressar na rede pública. Por esse motivo, as provas se configuram como uma forma de 

avaliar consensualmente institucionalizada em nossa sociedade, e estabelecem um 

estreito diálogo com a memória, pois quando as provas determinam os saberes que se 

consideram necessários em um determinado momento, estes remetem ao passado, 

mantendo e reproduzindo saberes privilegiados e descartando aqueles que já não o são. 

Ao mesmo tempo as provas apontam para o futuro, em um movimento de dupla memória, 

pois indicam não só o que se considera importante para a realização da prova em um dado 

momento, como também sugerem e antecipam quais saberes devem ser privilegiados e 

reproduzidos em futuras seleções de concurso público (DAHER; ALMEIDA; GIORGI, 

2009). 

Dentro dessa perspectiva, portanto, as provas podem ser apreendidas a partir da 

concepção bakhtiniana de dialogismo da linguagem, ou seja, ao fato de que toda 

enunciação é, de certa forma, uma resposta a enunciações passadas e possíveis 

enunciações futuras, o que comprova que “um enunciado absolutamente neutro é 

impossível” (BAKHTIN, 2011, p. 289). Assim, as provas de concurso público permitem 

identificar as marcas linguístico discursivas inscritas pelo enunciador, apontando para os 

conhecimentos que a banca acredita ser importante, a partir do processo dialógico que se 

estabelece entre a sua experiência, os seus valores, as orientações recebidas pela 

instituição, dentre outros aspectos (GIORGI, 2005). 

Assim como o edital, as provas também se definem como um gênero do discurso 

que mantém uma certa estabilidade, já que elas são formadas de certos tipos estáveis de 

textualização e pressupõem determinadas normas e um padrão a ser seguido por aqueles 
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que desejam ingressar na rede pública. Contudo, da mesma forma como ocorre com 

outros gêneros, a prova também é mutável, pois a cada vez que ela é elaborada lhe são 

atribuídas novas textualizações, isto é, novos enunciados que, tendo sido produzidos em 

uma situação histórica concreta e específica, lhe imprimem outras características e a 

tornam, por esse motivo, única. Desse modo, o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional, elementos que integram o todo que compõe os enunciados e os constituem 

como gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016), variam de acordo com as exigências das 

instituições que aplicam as provas, sobre o que se espera e o que precisa saber o candidato, 

e conforme a modalidade das provas, ou seja, se são provas de múltipla escolha ou 

discursivas, se são provas de aula ou de currículo/títulos, etc., ademais de outros fatores 

que determinam as condições de enunciabilidade deste gênero discursivo.      

É preciso chamar atenção também, conforme esclarecem os estudos de Giorgi 

(2005), que a dinâmica de funcionamento das provas de concurso público não é a mesma 

da dos outros tipos de prova. Nas provas que se realizam na escola ou na universidade, 

por exemplo, cuja finalidade está direcionada para o processo formativo do indivíduo, 

tanto os professores como os alunos já se relacionam no âmbito da sala de aula, o que 

permite que o aluno possa tirar alguma dúvida com o professor depois ou até mesmo 

durante a prova. Nas provas de concurso público, cuja finalidade é selecionar o indivíduo 

para determinado cargo da esfera pública, o diálogo entre a banca e o candidato não 

acontece face a face, ou melhor, a interação entre eles se limita ao texto escrito e à 

produção discursiva. Desse modo, ainda que alguns editais permitam que o candidato 

peça revisão da correção da prova, não há nenhum tipo de interação posterior entre a 

banca e o candidato. Outra diferença apontada pela pesquisadora é que a prova aplicada 

em sala de aula tem, pelo menos de maneira geral, um interlocutor que já é conhecido 

pelos alunos, o professor, enquanto que na aplicação das provas de concurso público isso 

não acontece. 

De acordo com Maingueneau (1997), os discursos se definem como espaços de 

regularidades que, associados a determinadas condições de produção, caracterizam a 

especificidade de uma enunciação. Logo, considerando que os enunciados se apresentam 

como amostras de um certo gênero do discurso, cuja circulação só é possível quando 

certas condições sócio-históricas estão presentes (MAINGUENEAU, 2013), e que “um 

enunciado ‘livre’ de qualquer coerção é utópico” (MAINGUENEAU, 1997, p. 38) pode-

se compreender as provas de concurso público como um gênero discursivo que se 

configura como um poderoso mecanismo para o exercício do poder. No caso das provas 
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que são analisadas nesta pesquisa o exercício do poder está diretamente relacionado com 

a política linguística para o ensino de espanhol no IFRJ, conforme explicito com mais 

detalhes no próximo capítulo. A semelhança do edital, portanto, a prova de concurso 

público constitui um dispositivo de poder que a partir de um funcionamento discursivo 

específico delimita papéis, lugares e modos de poder dizer. Em outras palavras, ao olhar 

mais detidamente para essas provas é possível perceber “quem está autorizado a 

perguntar, assim como a quem cabe responder, o quê e de que modo. Onde e quando” 

(DAHER, 2012, p. 144). 

Seguindo essa linha de pensamento, se depreende que as provas de concurso 

público apontam para aquilo que os candidatos precisam saber para ingressar na rede 

pública, saber este que é definido por uma determinada instituição em um dado local e 

contexto sócio histórico específico. Nesse sentido, a relação “saber-e-poder, poder-e-

saber” (FOUCAULT, 2013, p. 54) atravessa a todos aqueles que estão envolvidos neste 

processo, tanto a instituição responsável pela elaboração/aplicação da prova como 

aqueles que a realizam, do que se conclui que a prova é um dispositivo de controle 

normalizante “que permite qualificar, classificar e punir” os sujeitos. Assim, as provas 

estabelecem “sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados 

e sancionados”, e por esse motivo elas são altamente ritualizadas, isto é, nelas se reúnem 

“a cerimônia de poder e a forma de experiência, a demonstração da força e o 

estabelecimento da verdade” (FOUCAULT, 2014, p. 181).  

Sobre o estabelecimento da verdade é importante destacar que a relação 

foucaultiana saber-e-poder e o poder-e-saber pode ser entendida como uma maneira de 

construir a verdade. Melhor dito, Foucault (2013) explica que é possível perceber na 

sociedade e em suas instituições a circulação de certas formas de subjetividade, de certos 

domínios do objeto e de certos tipos de saber que possibilitam a constituição de certas 

formas de verdade. Em suma, para este filósofo, a vontade de verdade, isto é, o desejo de 

fazer circular um determinado tipo de verdade, quando apoiada sobre um suporte e uma 

distribuição institucional, “tende a exercer sobre os outros discursos (...) uma espécie de 

pressão e como que um poder de coerção” (FOUCAULT, 2014b, p. 17), constituindo-se 

a verdade, portanto, como uma maneira de aplicar, valorizar, distribuir, repartir e fazer 

circular o saber na sociedade.  

 Segundo Silva Júnior (2014), o professor que atua na RFEPCT, a diferença do 

professor que leciona somente na educação básica, precisa colocar em prática mais 

saberes e diálogos entre o conhecimento específico da área, a formação humana do sujeito 
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e o diálogo com a formação técnica e profissional. Este perfil docente está em 

conformidade com o que preveem as concepções e diretrizes dos IF, institutos entendidos 

como espaços os quais se “constroem uma rede de saberes que entrelaça cultura, trabalho, 

ciência e tecnologia em favor da sociedade” (BRASIL, 2010, p. 19). Como explicitei 

anteriormente, a atuação dos docentes dos IF permite que os professores tenham contato 

com diferentes públicos, níveis de ensino e cursos, o que viabiliza o trabalho com o ensino 

médio, o ensino técnico, os cursos superiores de tecnologia, os cursos de Licenciatura e 

bacharelado, e os cursos de pós-graduação. Entretanto, apesar dessa flexibilidade dada ao 

docente, não há ainda institucionalmente, conforme mostram as pesquisas de Silva Júnior 

(2014, 2017), um estudo ou levantamento que permita traçar perfis de professor que 

atendam à polivalência docente exigida pela RFEPCT.  

Quando se trata da docência para o ensino de português/língua estrangeira a 

situação não é diferente, ou seja, ainda não há um perfil definido para o profissional que 

atua, ao mesmo tempo, como professor de português e como professor de língua 

estrangeira, perfil este que vem se tornando recorrente em grande parte dos concursos 

públicos realizados pelos IF99. Como professora de espanhol do IFRJ, observo que na 

prática, em se tratando do caso específico do professor de português/espanhol, a língua 

espanhola ocupa um espaço muito restrito no Instituto, já que é imposto a esse profissional 

um excesso de carga horária de aulas de português e poucas aulas de espanhol. Cabe a 

esse profissional, então, identificar-se tanto como professor de português quanto como 

professor de espanhol, o que demanda um grande tempo para o planejamento das aulas 

dessas duas disciplinas, na maioria das vezes para diferentes cursos e níveis de ensino, 

como acontece em alguns campi. Além das atividades de ensino, esse docente ainda 

precisa realizar atividades de pesquisa e extensão, pois ensino-pesquisa-extensão 

constitui a tríade necessária para a formação de técnicos, tecnólogos, graduados e 

profissionais graduados, conforme prevê o PPI do Instituto (IFRJ, 2015b). Logo, não está 

muito claro o que o IFRJ pretende em termos de política linguística ao selecionar um 

                                                           
99 Ainda que não seja o foco desta pesquisa, é importante comentar que todas as vagas para a língua inglesa 

ofertadas nos editais n° 80/2015 e n° 44/2016 do IFRJ, solicitaram perfil de professor com licenciatura em 

Letras – Português/Inglês para atuar ao mesmo tempo nessas duas disciplinas. O edital n° 44/2016, 

inclusive, solicitou também licenciatura em Letras – Português/Libras. Como apontou Silva Júnior (2018), 

há casos de instituições pertencentes à RFEPCT que solicitaram perfil de professor com formação em Letras 

com tripla habilitação: Espanhol, Português e Inglês ou Espanhol, Português e Libras. Interessante notar 

que essa polivalência de conhecimentos não é exigida aos docentes de outros componentes curriculares. É 

evidente, portanto, que há um tratamento diferenciado em relação ao perfil de professores de línguas dos 

IF e de outras instituições da RFEPCT, algo que merece ser detidamente discutido e investigado. 
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professor para dar aulas de português e espanhol de forma concomitante em meio a uma 

realidade institucional tão complexa.  

Antes de voltar ao tema das provas de concurso público vale destacar que 

historicamente, as escolas da RFEPCT demonstraram preferência pelos saberes das áreas 

exatas e industriais, já que estes eram mais valorizados nos currículos dos cursos. A língua 

portuguesa sempre esteve presente nas matrizes com disciplinas como “Português 

Instrumental” ou “Redação Técnica”, por exemplo, da mesma forma que o inglês sempre 

se inseriu na grade dos cursos técnicos como língua oficial do ensino médio/técnico. A 

partir dos anos de 1990, o espanhol começou a ser inserido em algumas escolas da 

RFEPCT, geralmente como disciplina dos cursos técnicos de Turismo, e somente em 

2010, possivelmente em decorrência da lei n° 11.161/2005, começaram a realizar-se mais 

concursos para a implantação desse idioma como disciplina da grade comum dos cursos 

de ensino médio/técnico ou como matéria optativa na forma de oficinas e/ou projetos de 

ensino/extensão (SILVA JÚNIOR, 2014). Com a publicação das OCN e dos PCN, 

documentos que propõem uma educação mais crítica, humana e cidadã, e com o Decreto 

nº 5.154/04, que instituiu a educação integrada no âmbito do ensino profissional, as 

disciplinas citadas acima começaram a ser vistas de uma outra perspectiva, isto é, 

passaram a ser consideradas importantes não somente para a atuação do indivíduo no 

mundo do trabalho, mas também para a sua formação como cidadão. 

Retornando à questão das provas de concurso público, mais especificamente das 

provas que me propus a analisar, referentes aos concursos dos editais n° 26/2009, n° 

37/2011 e n° 80/2015 do IFRJ, percebe-se que o diálogo entre a banca e o candidato se 

dirige para aqueles candidatos que cumpriram com todas as exigências contidas nestes 

documentos em relação à inscrição, tais como inscrever-se pessoalmente ou pela internet 

bem como pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estipulado, entregar os documentos 

necessários para realizar a inscrição, possuir a formação acadêmica exigida para poder 

participar do concurso, dentre outros, e estão por esse motivo devidamente inscritos e 

aptos para fazer a prova do concurso público para provimento de cargos de Professor de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRJ, especificamente para o provimento de 

cargo de professor de espanhol para o campus Pinheiral e de professor de 

português/espanhol para os campi Paracambi, Volta Redonda, Niterói, Resende e 

Pinheiral, conforme previram tais editais.  

Ademais de refletir os saberes acumulados ao longo do tempo, a partir de uma 

memória compartilhada entre cada indivíduo e o coletivo, as provas de concurso público 
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para o ensino de línguas, como é o caso das provas que são analisadas nesta pesquisa, 

permitem depreender as visões de língua e de ensino valorizadas por determinados grupos 

(GIORGI, 2005).  Logo, ao analisar discursivamente as provas para professor de espanhol 

e para professor de português/espanhol dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 

do IFRJ, respectivamente, foi possível perceber os saberes e visões de língua que essa 

instituição valoriza para compor o seu corpo docente para o ensino dessas disciplinas e 

para a formação de seus alunos. Também foi observado a forma como essas provas 

refletem o perfil do docente que atua na RFEPCT, um professor que deve articular mais 

diálogos com o universo laboral e a educação geral, além de ter que desenvolver práticas 

pedagógicas interdisciplinares e interculturais que venham a dialogar com as demandas 

de uma instituição de articula educação, ciência, tecnologia e cultura.  

Além de todas essas questões levantadas, tais provas também são uma amostra 

das intervenções políticas sobre a linguagem realizadas pelo IFRJ. Segundo Severo 

(2013), é possível perceber a partir de um enfoque local as políticas linguísticas que são 

adotadas em relação a determinada(s) língua(s). O IFRJ, de acordo com o seu Estatuto 

(IFRJ, 2009a, p. 01), é uma instituição “vinculada ao Ministério da Educação, possui 

natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar”, contudo, levando em conta que o IFRJ é 

administrado de forma descentralizada e que os seus campi possuem uma estrutura 

organizacional própria definida a partir do regimento interno de cada campus, conforme 

estabelece o seu Regimento Geral (IFRJ, 2011a), é possível entender cada campus do 

Instituto como uma unidade local e autônoma.  

Então, considerando os níveis macro e micro de intervenção em políticas 

linguísticas (SEVERO, 2013, p. 459), pode-se entender desde o nível micro, a partir de 

um enfoque mais local, que a prova de espanhol para o campus Pinheiral e a prova de 

português/espanhol para os campi Paracambi, Volta Redonda, Niterói, Resende e 

Pinheiral são exemplos de políticas linguísticas que possibilitam “a compreensão da 

maneira pela qual os significados sociais vinculados às escolhas linguísticas são 

construídos e reforçados localmente”. Nesse sentido, é preciso lembrar que poder e 

políticas linguísticas são indissociáveis e que as provas, dentro desse contexto, se 

configuram como um dispositivo de controle normalizante que qualifica, classifica e pune 

aqueles que as realizam (FOUCAULT, 2014). 

Tendo apresentado a concepção teórica na qual me apoiei para desenvolver esta 

pesquisa, apresento na próxima seção, a última etapa deste capítulo, o percurso 



97 
 

metodológico que foi construído para que se pudesse analisar discursivamente os editais 

e as provas do IFRJ, a fim de uma melhor compreensão da política linguística adotada 

pelo Instituto em relação à docência em espanhol.  

 

2.3. Trajetória metodológica e marcas de análise 

 

O corpus desta pesquisa está composto pelos documentos institucionais do IFRJ 

e pelos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 do Instituto e suas respectivas provas 

de espanhol e de português/espanhol. A coleta dos documentos institucionais, a saber, o 

PPI, o PDI, o Regimento Geral, o Estatuto, a ata do CAET e a Resolução n°11 de 

maio/2018 foi realizada através do site do IFRJ100. Os editais e as provas foram coletados 

da seguinte maneira: o edital nº 26/2009 e seu anexo estavam em meu arquivo pessoal, já 

que participei deste concurso como candidata ao cargo de professora de língua espanhola. 

O edital nº 37/2011 e anexos me foram concedidos via e-mail pela Diretoria de Concursos 

e Processos Seletivos (doravante DCPS) do IFRJ. Já o edital n° 80/2015 e anexos foram 

retirados diretamente do site do Instituto. As provas dos três editais me foram concedidas 

via email pela DCPS. 

Em relação aos documentos institucionais, é necessário esclarecer que o PPI e o 

PDI, especificamente, são produzidos de quatro em quatro anos, de acordo com o que 

está estipulado no Regimento Geral do IFRJ (2011a). Dessa maneira, em seu contexto de 

criação como instituição, por intermédio da promulgação da Lei nº 11.892/2008, o IFRJ 

elaborou o PPI e o PDI com vigência de 2009-2013 e depois com vigência de 2014-2018. 

Por esse motivo, quando me refiro ao diálogo dos editais e das provas com esses 

documentos, é preciso especificar que os editais nº 26/2009 e nº 37/2011 e suas provas 

dialogam com o PPI e o PDI de 2009-2013 e que o edital n° 80/2015 e suas duas provas101 

dialogam com o PPI e o PDI de 2014-2018. 

Uma colocação importante a ser lembrada em relação aos editais, conforme já 

comentado anteriormente, é que embora estes documentos estipulem o provimento de 

cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRJ, há uma 

prevalência de vozes do Direito, em detrimento de vozes do âmbito da Educação 

(GIORGI, 2005). Estas últimas são mais perceptíveis em alguns dos anexos dos três 

                                                           
100 Os documentos podem ser visualizados na aba “Documentos Institucionais” do site do IFRJ: 

https://portal.ifrj.edu.br/. 
101 Como detalharei no capítulo 3, o edital nº 80/2015 estipulou duas provas de português/espanhol para 

diferentes campi do IFRJ.  

https://portal.ifrj.edu.br/
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editais, mais especificamente nos anexos I, III e IV dos editais nº 26/2009, nº 37/2011 e 

n° 80/2015, respectivamente, que apresentam o conteúdo programático do concurso, e os 

anexos I do edital nº 37/2011 e n° 80/2015, que informam o perfil e o número de vagas102. 

Desse modo, apresentei de uma maneira mais geral, desde a perspectiva do gênero 

discursivo, os três editais na seção terciária 2.2.1.1 deste capítulo, no entanto, as 

especificidades do perfil das vagas para professor de espanhol e de português/espanhol 

foram analisadas de acordo com os anexos citados, como se verá no capítulo seguinte. Os 

anexos, nesse sentido, podem ser compreendidos como gêneros discursivos relativamente 

estáveis, assim como os editais de concurso público, com a função de sintetizar 

informações expostas nestes documentos, além de servir como uma espécie de catálogo 

de informações gerais para o candidato (GIORGI, 2005). 

Com relação às provas, é preciso esclarecer que a análise discursiva realizada 

levou em consideração a maneira como as questões foram construídas, ou seja, a pesquisa 

não se propôs a analisar a resposta dos candidatos, mas sim o modo como os enunciados 

foram construídos discursivamente pela banca de concurso público do IFRJ, conforme 

explicarei mais detalhadamente ainda nesta seção. A opção por fazer este tipo de análise 

se baseou no fato de que os conteúdos das provas “indicam uma possibilidade de futuro, 

pois refletem o que é e deverá continuar sendo considerado importante no contexto da 

educação, isto é, aquilo que o professor precisa conhecer para poder trabalhar com a 

disciplina” (GIORGI, 2005, p. 58). A análise discursiva da forma como a prova foi 

construída, portanto, permitiu identificar quais são os saberes, as visões de língua e de 

ensino de espanhol que os professores devem ter para atuar no IFRJ. Assim, apresentei 

na seção terciária 2.2.1.2 as provas desde a perspectiva do gênero do discurso, e 

apresentarei no próximo capítulo de forma detalhada as questões das quatro provas dos 

editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 do Instituto.    

A análise discursiva dos três editais e suas provas se fundamentou na perspectiva 

dos gêneros do discurso e da relação dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2011, 2016; 

VOLÓCHINOV, 2017). Logo, foi considerado o diálogo dos conteúdos programáticos e 

das provas com vozes do âmbito da Educação, como é o caso dos PCN e das OCN, que 

estão na bibliografia dos concursos, além de outras referências de leitura que estão 

relacionadas com a área de ensino de espanhol. Também foi levada em consideração a 

relação dialógica desses elementos entre si, isto é, entre os conteúdos programáticos dos 

                                                           
102 O perfil e número de vagas do edital nº 26/2009 são informados na primeira página do próprio edital, 

conforme comentarei mais detalhadamente no próximo capítulo. 
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editais e as questões das provas, bem como o diálogo destes com os documentos 

institucionais do IFRJ, que se dispõem a proporcionar ao estudante uma educação 

humana, ética e profissional e, ao mesmo tempo, promover no educando o 

desenvolvimento intelectual, o conhecimento técnico-científico e a preparação para o 

universo laboral (IFRJ, 2015d).  

Especificamente no que se refere à análise discursiva dos conteúdos 

programáticos, a categoria de análise utilizada se baseou nas teorizações de Maingueneau 

(2008, 2013) a respeito de uma semântica global e, mais notadamente, dos tipos de 

designações. De acordo com o teórico, um procedimento de análise que se baseia em 

“uma semântica ‘global’ não apreende o discurso privilegiando esse ou aquele dentre seus 

‘planos’, mas integrando-os todos ao mesmo tempo, tanto na ordem do enunciado quanto 

na da enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p. 75 e 76 – grifo no original). Essa 

perspectiva de análise, portanto, pretende olhar o discurso “na multiplicidade de suas 

dimensões” (MAINGUENEAU, 2008, p. 76). No que se refere aos tipos de designações, 

o teórico faz um esclarecimento a respeito do que ele define como designação definida, 

isto é, grupo nominal com artigo definido, utilizada de modo que o coenunciador escolha 

“um indivíduo (no sentido de ‘ser singular’, não necessariamente humano) ou um 

conjunto de indivíduos, caracterizando-o(s) por intermédio de uma ou várias 

propriedades”, ou que mobilize outros recursos para identificar o referente, recorrendo, 

“em particular, ao contexto” (MAINGUENEAU, 2013, p. 244 – grifos no original). O 

autor também explica o caso da designação indefinida que, ao contrário do grupo nominal 

com artigo definido, não pode ser interpretada com base no contexto, pois esse tipo de 

designação é utilizada para “introduzir novos referentes no discurso” (MAINGUENEAU, 

2013, p. 252 – grifos do autor). 

Ainda sobre os tipos de designações, Maingueneau faz um esclarecimento a 

respeito do que ele define como encaixamento das designações. Segundo o autor, em 

alguns enunciados há certos grupos nominais dentre os quais há um encaixamento de 

designações, que ocorre a partir de componentes hierarquizados, isto é, “as referências se 

encaixam uma na outra segundo uma ordem estrita, para, finalmente, chegar a um grupo 

que tem apenas um único referente, anulando-se os constituintes de níveis inferiores” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 242). Essa conceituação de Maingueneau, por conseguinte, 

foi essencial para se compreender o encaixamento das designações, bem como os tipos 

de designações que se percebem nos conteúdos programáticos dos editais, o que apontou 

para um determinado perfil de docência em espanhol valorizado pela banca do IFRJ. 
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No que toca especificamente às provas dos editais, a análise se focou na relação 

dialógica da banca com o candidato, os quais denomino nesta pesquisa, de acordo com os 

termos enunciador e coenunciador propostos por Maingueneau (2015), como enunciador 

banca e coenunciador candidato. Esta relação dialógica foi analisada discursivamente 

com base nos comandos dados pela banca ao candidato para realizar as questões, já que 

estes comandos, próprios do gênero discursivo prova, mostram que para se tornar 

professor do IFRJ o candidato deve ir mais além dos seus conhecimentos teóricos e 

didático-pedagógicos. Em outras palavras, o candidato precisa “construir um lugar de 

enunciação legítimo, a partir do qual podem ser expostos os ‘saberes’ em variadas 

situações enunciativas (...) pressupõe conhecer o funcionamento desse dispositivo 

dinâmico” (DAHER, 2012, p. 146 – grifo no original). Dessa forma, de acordo com as 

coerções características do gênero prova, o coenunciador candidato é condicionado a se 

posicionar de uma determinada maneira, de modo que o seu discurso se torne um “objeto 

descritível, analisável”, já que a prova é um espaço onde ele deve mostrar os “seus traços 

singulares (...), suas aptidões ou capacidades próprias” (FOUCAULT, 2014, p. 186). 

Ao falar sobre o vocabulário, um dos planos discursivos de análise categorizados 

por Maingueneau, esse autor explica que entre “vários termos a priori equivalentes, os 

enunciadores são levados a utilizar aqueles que marcam sua posição no campo 

discursivo” (MAINGUENEAU, 2008, p. 81), devendo o enunciador, através de seu 

enunciado, “passar ao coenunciador as instruções necessárias para identificar os 

referentes por ele visados em um determinado contexto” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

240 – grifo do autor). Levando em consideração essa premissa, os comandos dados pelo 

enunciador banca ao coenunciador candidato para a realização das questões das provas, 

comandos os quais se utiliza majoritariamente verbos no modo imperativo, como veremos 

no próximo capítulo, se constituíram como elementos de análise relevantes para se 

compreender a forma como o candidato deveria desenvolver as questões e o que a banca 

do IFRJ esperou que ele respondesse. Após muitas leituras do corpus de análise, percebi 

que estes comandos apontam para determinados saberes docentes que são recorrentes nas 

questões das provas. Assim, na tentativa de organizar estes saberes docentes na relação 

teoria e prática criei três de categorias de análise, são elas: 1) saber-reproduzir teorias, 

onde se percebe que o candidato deve apenas reproduzir uma ou mais de uma teorização; 

2) saber-articular teorias, onde se observa que o candidato deve ser capaz de 

argumentar/discutir/problematizar/criticizar sobre determinada(s) teoria(s) e 3) saber-

fazer docente, onde se vê que o candidato deve propor/apresentar/elaborar uma atividade 
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didático-pedagógica específica com base em certas teorizações. Estas três categorias 

analíticas que elaborei a partir de muitas leituras do corpus da pesquisa, portanto, foram 

utilizadas para analisar discursivamente os comandos das questões das provas, o que 

contribuiu, desse modo, para um melhor entendimento dos possíveis saberes docentes 

valorizados pelo IFRJ para o ensino de espanhol. 

 A análise discursiva dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 e suas 

provas a partir do que foi explicitado nos parágrafos acima, por conseguinte, possibilitou 

observar como as relações de poder se configuram nesses documentos, tendo em vista as 

teorizações de Foucault (2010, 2013), especialmente a respeito do biopoder e da relação 

entre saber-poder. As análises também possibilitaram perceber os possíveis sentidos em 

relação à política linguística implementada pelo IFRJ no que se refere à docência em 

língua espanhola, além dos seus possíveis efeitos glotopolíticos (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986; ARNOUX, 2017; ARNOUX; NOTHSTEIN, 2014; LAGARES, 

2018), ou seja, o fato de que qualquer mudança política na língua acarreta modificações 

nas relações linguísticas, sejam elas no sistema da língua ou nas práticas enunciativas 

concretas.  

Nesse contexto, um outro aspecto relevante levado em consideração nas análises 

é o que se refere, de acordo com as considerações de Lagares (2018), à importância do 

papel dos docentes como agentes glotopolíticos. Segundo esse autor   

 

professoras e professores são agentes glotopolíticos fundamentais, não apenas por agir 

em favor da extensão de um modelo de língua, (...) mas também em favor da difusão 

de uma cultura linguística determinada, isto é, de um conjunto de ideias e atitudes 

em relação às práticas de linguagem e a seu sentido social (LAGARES, 2018, p. 96 – 

grifo do autor).  

 

Desse modo, Lagares alerta que o docente deve ter consciência da sua 

responsabilidade ao elaborar um determinado material didático, ao escolher um texto para 

ser lido ou um tema para ser discutido em sala de aula, ao aplicar um certo tipo de prova 

ou trabalho para avaliar os conhecimentos dos alunos, etc., pois tais ações devem sempre 

estar em consonância com “a própria função social do seu trabalho, questionando seus 

objetivos, métodos e práticas” (LAGARES, 2018, p. 96). O papel do docente como agente 

glotopolítico, portanto, é de extrema relevância porque reflete um profissional que é 

crítico com aquilo que se propõe a fazer e ao mesmo tempo é consciente da sua função 

social. Por esse motivo esse aspecto também foi levado em consideração nesta pesquisa, 

a partir da análise dos conteúdos programáticos e dos comandos das questões das provas 
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dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 do IFRJ para professor de espanhol e 

para professor de português/espanhol. 

Após ter feito esses esclarecimentos, prossigo no capítulo seguinte com a análise 

discursiva dos conteúdos programáticos e das provas dos referidos editais, sendo que nas 

três primeiras seções serão apresentadas as análises dos conteúdos e nas três seções 

posteriores as análises das questões das provas. Na última seção apresento uma síntese 

das análises realizadas ao longo de todo o capítulo 3.  
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Capítulo 3: O PERFIL DA DOCÊNCIA EM ESPANHOL NOS EDITAIS E NAS 

PROVAS DO IFRJ 

 

Neste capítulo apresento as análises dos conteúdos programáticos dos editais de 

concurso público do IFRJ nº 26/2009, nº 37/2011 e nº 80/2015 e das questões das provas 

para professor de espanhol e professor de português/espanhol. As análises foram 

realizadas com base nos pressupostos teóricos de Maingueneau (1997, 2008, 2013, 2015), 

a partir da sua visão enunciativo-discursiva da AD. As teorizações de Bakhtin (2011, 

2016) e de seu Círculo (VOLÓCHINOV, 2017) sobre o dialogismo e os gêneros do 

discurso também foram essenciais para entender os caminhos os quais me propus a seguir 

nesta tese. Desse modo, a partir da análise discursiva dos referidos editais e provas do 

IFRJ, procurei identificar os possíveis sentidos relativos à política linguística adotada pelo 

Instituto em relação ao ensino de espanhol.    

 

3.1. Conteúdo programático do edital n° 26/2009 

 

Para dar início a essa seção é importante lembrar, conforme explicitado no 

primeiro capítulo, que o IFRJ nasce como instituição federal a partir da promulgação da 

lei nº 11.892/2008, que criou toda a RFEPCT. Embora o IFRJ tenha contratado 

professores temporários de espanhol para atuar em alguns dos seus campi, como relatei 

no primeiro capítulo, foi somente a partir da publicação do edital nº 26/2009 que ocorreu 

o primeiro concurso público do IFRJ para professor efetivo de língua espanhola. Por esse 

motivo nesta pesquisa, as questões que se referem ao perfil da docência em espanhol e à 

política linguística em relação ao ensino dessa língua foram feitas a partir do ano de 

2009103.  

No mês de junho de 2009, aproximadamente um ano antes de a promulgação da 

lei nº 11.161 completar cinco anos, prazo estabelecido nesta legislação para que as 

instituições de ensino implantassem o espanhol nos currículos do ensino médio, o IFRJ 

publicou o edital nº 26/2009 com vaga para docente efetivo de língua espanhola.  Este 

edital possui 8 páginas e apresenta em sua primeira página, no item 1. DAS VAGAS, 

subitem 1.1, um total de 13 vagas para professor da Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica, todas destinadas ao campus Pinheiral, para o regime de trabalho de 40 horas 

semanais com dedicação exclusiva, conforme especificado no subitem 3.1 deste 

                                                           
103 Na subseção 1.3.2 do primeiro capítulo foi feito um breve histórico acerca da língua espanhola no IFRJ.  
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documento. Dentre as vagas oferecidas no edital nº 26/2009, apenas uma delas foi para 

professor de espanhol, como se vê no quadro abaixo que está dividido da seguinte forma: 

1) o código da vaga; 2) a área de atuação/conhecimento; 3) a formação exigida para 

ocupar o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de acordo com o 

item anterior104; 4) o número de vagas disponíveis:  

 

Quadro 2: Quadro de vagas para professor de espanhol edital nº 26/2009 

 

Cód. Áreas de Atuação / 

Conhecimento 

Formação Exigida Vagas 

S – 03 Espanhol Licenciatura em Letras: 

Português/Espanhol 

1 

(IFRJ, 2009d, p. 01) 

 

Como comentei no capítulo anterior, é somente em alguns dos anexos dos editais 

do IFRJ que é possível observar um diálogo mais voltado para o âmbito do plano 

educacional. No caso do edital nº 26/2009 esse diálogo está presente no único anexo deste 

documento, o ANEXO I – PROGRAMAS, que apresenta o conteúdo programático 

indicado para a realização da prova do concurso, a saber, os conhecimentos específicos e 

a bibliografia. Este anexo é a parte do edital nº 26/2009 que mais interessa para a presente 

pesquisa, já que ele traz elementos que permitem perceber de que maneira o perfil de 

professor de espanhol foi construído discursivamente, conforme veremos nos próximos 

parágrafos. O anexo I possui 17 páginas, sendo que a parte inerente à vaga de espanhol, 

código S-03, se encontra na página 04, como se pode ver abaixo: 

 

                     

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
                    SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
                     INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
                   
 

Edital n° 26/2009 
Concurso Público para Provimento de Cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico 
 

 
ANEXO I 

                                                           
104 Vale ressaltar que embora a formação exigida para a vaga de professor de espanhol tenha sido a 

Licenciatura em Letras, Português/Espanhol, o subitem 6.1.1 deste edital definiu como critério de 

classificação na Prova de Títulos a apresentação do título de especialista, de mestre ou de doutor, sendo 

considerado para a classificação no concurso apenas o diploma de maior titulação.  
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PROGRAMAS 
 
 
S-03-ESPANHOL 
 
Conhecimentos específicos 
 
Conteúdos: 

1.Aspectos lingüístico-discursivos no ensino de espanhol língua estrangeira (E/LE); 
2.Ensino/aprendizagem de espanhol mediado pelas novas tecnologias da comunicação; 
3.O Ensino de Espanhol no Brasil e os documentos normativos: PCN’s e OCN’s; 
4.Gêneros discursivos e tipologias textuais no ensino de E/LE; 
5.A compreensão leitora e seus diferentes enfoques teóricos no ensino de E/LE; 
6.Unidade e diversidade da língua espanhola: a perspectiva da Sociolingüística; 
7.O ensino do espanhol para fins específicos: o espanhol para secretariado; 
8.Análise, seleção e preparação de materiais didáticos para o ensino de E/LE; 
9.O uso do cinema e da literatura no ensino de E/LE; 
10.Multiculturalismo e ensino de E/LE. 
 
Referências bibliográficas: 
Obs.: Além dos títulos citados abaixo, o candidato deverá fundamentar-se em bibliografia pertinente 

tomando como parâmetro os itens do Programa e as reflexões mais recentes nesta área do conhecimento. 
 
ALBUQUERQUE, A.E.D.; JUNGER, C.S.V.; SANTOS, A.C. Lectura Interactiva en clases de E/LE. 

Revista Hispanista, vol. I, n. 3, out-nov-dez, 2000. Disponível em: 
http://www.hispanista.com.br/revista/uniminiesp.htm 
ANDRADE, O. G.; BUTARELLO, N. A. L. “A formação em Secretariado Executivo no âmbito do 
espanhol com fins específicos”. In: DURÃO, A. B. A. B., (org.) Anais das III Perspectivas teórico-práticas 

do ensino de espanhol a brasileiros: ensino / aprendizagem de espanhol no Brasil de hoje. Londrina: UEL, 
2003. 
Brasil MEC/SEB. Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias 

/Secretaria de Educação Básica. – Brasília, 2006. 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf 
BRASIL/SEF. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. 

Língua Estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
DURÃO, A. B. A. B. “Reflexiones en torno a la gramática en los procesos de enseñanza / aprendizaje 
de español como lengua extranjera”. In: Actas del I Simposio de Didáctica de E/LE: Teoría y práctica. 

Rio de Janeiro: Instituto Cervantes, 2004. 
FERNÁNDEZ MORENO, F. Qué español enseñar. Madrid: Arco/Libros, 2000. 
GIORGI, M. C. O professor de espanhol e a leitura no ensino médio: escolha dos textos. Cadernos do 

CNLF, Rio de Janeiro, v. VIII, n. 9, p. 114-121, 2004. http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno09-
11.html 
LEFFA, Vilson J. “Metodologia do ensino de línguas”. In BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. Tópicos em 

lingüística aplicada: o ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. “Gêneros textuais: definição e funcionalidade”. In: DIONÍSIO, A.P & 
MACHADO, A. R. & BEZERRA, M. A. (orgs.) Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.  
MARESMA DURÁN, J. & ALMEIDA DE FREITAS, L. M. “Cine y Literatura”. In: Actas del V Simposio 
Didáctica de E/LE José Carlos Lisboa. Rio de Janeiro: Instituto Cervantes, 2008. 
PARAQUETT, M. “Multiculturalismo y aprendizaje de lenguas extranjeras”. In: Actas del II Simposio 
Didáctica de E/LE José Carlos Lisboa. Rio de Janeiro: Instituto Cervantes, 2005. 
ROJAS GORDILLO, C. Internet como recurso didáctico para la clase de E/LE. Brasília: Embajada de 

España. Consejería de Educación y Ciencia, 2001. 
SANTOS, Ana Cristina. “El género literario y la comprensión lectora en clases de E/LE”. In: Actas del 
II Simposio Internacional de Didáctica de Español para extranjeros. Rio de Janeiro: Instituto Cervantes do 
Rio de Janeiro, 2005. 
SEDYCIAS, João. org. O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2005. 
SILVA JÚNIOR, A.F. “O trabalho com contos na sala de aula de E/LE: um relato de experiência”. In: 

FREITAS, L. M. A.; BARRETO, Talita de Assis; BRAGA, Elda Firmo; GIORGI, Maria Cristina; LIMA, V. C. 
A.; MONTANDON, M.; SAMPAIO, F.; SILVA, Aline Machado da; SILVA, Flavia Augusto Severino da. 
(Orgs.). Estudos Hispânicos. Língua, Literatura, Ensino, Pesquisa. Rio de Janeiro: APEERJ, 2009, p. 63-

71. http://www.apeerj.org.br/documentos/estudoshispanicos.pdf; 
SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó, 2004. 

(IFRJ, 2009d, anexo I, pág. 04) 

 

http://www.hispanista.com.br/revista/uniminiesp.htm
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno09-11.html
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno09-11.html
http://www.apeerj.org.br/documentos/estudoshispanicos.pdf
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Como se pode notar, o documento apresenta inicialmente um cabeçalho do IFRJ, 

seguido da identificação do edital n° 26/2009 e o código da vaga. Em seguida o anexo se 

divide em duas partes: os Conhecimentos Específicos e as Referências bibliográficas. Na 

parte intitulada Conteúdo, dos Conhecimentos Específicos, são apresentadas 10 frases 

numeradas, logo após estão as Referências bibliográficas que, além da observação, 

indicam ao candidato 16 referências dentre as quais há livros, capítulos de livros, artigos 

publicados em revistas eletrônicas e em atas de seminários acadêmicos, ademais de 

documentos oficiais de ensino provenientes do MEC.  

Importante destacar que, antes das referências bibliográficas serem apresentadas, 

o enunciador banca colocou uma observação para o coenunciador candidato. Nessa 

observação é dito que o candidato, com base nos pontos do conteúdo programático e em 

outras reflexões da área de conhecimento em questão, deve se apoiar em outras leituras 

além das indicadas na bibliografia. Considerando o diálogo entre enunciador banca e 

coenunciador candidato, essa observação aponta para dois entendimentos possíveis: por 

um lado o enunciador banca, apoiado no edital n° 26/2009, entendido como um 

dispositivo de poder (FOUCAULT, 2015), determina que o coenunciador candidato 

“deverá” se fundamentar nas referências do programa e em outras leituras. Por outro lado, 

é interessante notar que a banca dá ao candidato autonomia para que ele se baseie em 

outras referências para demonstrar os seus conhecimentos teóricos e saberes em relação 

à prática docente ao realizar a prova do concurso público do IFRJ. 

Lembrando o que foi explicitado na seção 2.3 do capítulo 2, a categoria utilizada 

para realizar a análise discursiva dos conteúdos programáticos dos três editais se baseou 

nas considerações de Maingueneau (2013) sobre os tipos de designações, mais 

especificamente sobre o encaixamento das designações, no qual as referências se 

encaixam uma na outra de acordo com uma ordem hierárquica estrita, além das 

designações definidas, descrições com artigo definido, e das designações indefinidas, 

descrições com artigos indefinidos.  

Tendo feito essa introdução inicial do anexo I do edital n° 26/2009, passemos à 

análise discursiva dos 10 conteúdos que constituem os seus Conhecimentos Específicos. 

Ademais, também sinalizo e realizo alguns comentários em relação às referências 

bibliográficas indicadas no programa do concurso com as quais os conteúdos 

possivelmente dialogam.  

 

Quadro 3: Conteúdo 1 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 
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1. Aspectos linguístico-discursivos no ensino de espanhol língua estrangeira (E/LE) 

Designação 1.1 Aspectos linguístico-discursivos  

Designação 1.2 [n]o ensino de espanhol língua estrangeira (E/LE) 

Designação 1.3 de espanhol língua estrangeira (E/LE) 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”; 

 “Reflexiones en torno a la gramática en los procesos de enseñanza/aprendizaje de 

español como lengua extranjera”; 

 “Metodologia do ensino de línguas”. 

 

No conteúdo 1 se observa na designação 1.1. o encaixamento das designações 1.2 

e 1.3, que servem como ponto de apoio para fazer referência à “Aspectos linguístico-

discursivos”, referente que aponta para um entendimento de que os elementos da língua 

operam em um nível discursivo, isto é, da possibilidade de se depreender a língua desde 

uma perspectiva discursiva. Tal referente, por estar no plural, aponta para uma 

compreensão de que há um conjunto de aspectos que possibilitam articular o linguístico 

ao discursivo. A designação 1.2 é uma designação definida, na qual o artigo definido “o” 

em “no ensino de espanhol” aponta para um saber da prática docente em língua espanhola, 

ou seja, se espera não só um conhecimento teórico, mas também uma compreensão do 

que é ensinar essa língua. Já o encaixamento da designação 1.3 aponta para um 

entendimento do espanhol como língua estrangeira a partir da utilização da sigla LE. A 

designação “ensino de E/LE”, inclusive, é utilizada em outros pontos deste programa com 

essa mesma compreensão. 

Como tais teorizações não são exatamente delimitadas pelo enunciador banca, ou 

seja, o conteúdo 1 aponta para certas possibilidades a serem levadas em consideração pelo 

coenunciador candidato, é possível perceber algumas pistas nas referências 

bibliográficas, como é o caso, por exemplo, da indicação das OCN, documento que 

propõe que “o conhecimento gramatical necessário em língua estrangeira deve levar o 

estudante a ser capaz de produzir enunciados (...) que tenham uma função discursiva 

determinada” (BRASIL, 2006, p. 144).  

 

Quadro 4: Conteúdo 2 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

2. Ensino/aprendizagem de espanhol mediado pelas novas tecnologias de comunicação 
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Designação 2.1 Ensino/aprendizagem de espanhol mediado pelas novs tecnologias de comunicação 

Designação 2.2  mediado [por]as novas tecnologias de comunicação 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias”;  

 “Internet como recurso didáctico para la clase de E/LE”.  

 

O conteúdo 2 traz a designação 2.1 “Ensino/aprendizagem de espanhol”, que 

aponta para possíveis teorizações que falam sobre o processo de ensinar e de aprender 

espanhol, isto é, tratam não só da prática docente, o ensino, como também da aquisição 

dos estudantes, a aprendizagem. Encaixada à designação 2.1, a designação 2.2 apresenta 

uma descrição definida. Desse modo, ao usar o artigo “as”, o enunciador banca pressupõe 

a existência de “novas tecnologias da comunicação” que funcionam como mediadores 

para o ensino/aprendizagem de espanhol, cabendo ao coenunciador candidato indicar esse 

referente. 

Como se pode observar, o conteúdo 2 aponta para determinados sentidos que não 

são únicos, isto é, é possível se valer de diferentes correntes teóricas para interpretá-lo. 

Ao olhar para as referências bibliográficas, entretanto, se pode perceber alguns dos 

prováveis diálogos que se estabelecem com esse conteúdo, como por exemplo os PCN, 

que esclarecem que os alunos devem “saber utilizar diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 08), 

ou as OCN, que ressaltam a promoção da inclusão digital, “dada a sua relevância político-

econômica no movimento da globalização” (BRASIL, 2006, p. 95).  

 

Quadro 5: Conteúdo 3 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

3. O ensino de Espanhol no Brasil e os documentos normativos: PCN’s e OCN’s105 

Designação 3.1 O ensino de Espanhol no Brasil  

Designação 3.2 [n]o Brasil 

Designação 3.3 os documentos normativos: PCN’s e OCN’s 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”;  

                                                           
105 É importante esclarecer que no contexto de criação do edital n° 26/2009 os PCN e as OCN eram os 

documentos que norteavam a educação brasileira. Contudo, no contexto atual tais documentos perdem o 

seu papel com a elaboração da BNCC, documento que implementa novas políticas linguísticas centradas 

numa lógica monolíngue pautada na hegemonia da língua inglesa e com objetivos mais instrumentais para 

o ensino. 
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 “O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro”.  

 

No conteúdo 3 se observa que a designação 3.2 se encaixa na designação 3.1 

formando um único referente. Ambas designações são definidas, o que aponta para uma 

determinada perspectiva do que seja o ensino de espanhol no Brasil. A designação 

definida 3.3 por sua vez, faz uma referência direta aos documentos oficiais da educação 

do MEC, os PCN e as OCN. Nesse contexto, há que se ressaltar que o uso dos dois pontos 

nesta última designação explicita especificamente de quais documentos normativos se 

tratam.  

Algumas pistas dos possíveis sentidos do que o enunciador banca estabelece no 

conteúdo 3 podem ser associados à referência bibliográfica “O ensino do espanhol no 

Brasil: passado, presente, futuro”, pois seu título aponta para uma certa compreensão do 

ensino de espanhol no Brasil através da linha do tempo. Além dessa referência, há 

também a indicação dos PCN e das OCN, documentos que são citados explicitamente no 

enunciado do conteúdo. 

 

Quadro 6: Conteúdo 4 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

4. Gêneros discursivos e tipologias textuais no ensino de E/LE 

Designação 4.1 Gêneros discursivos 

Designação 4.2 tipologias textuais no ensino de E/LE 

Designação 4.3 [n]o ensino de E/LE 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “O professor de espanhol e a leitura no ensino médio: escolha dos textos”; 

 “Gêneros textuais: definição e funcionalidade”.  

 

No conteúdo 4 a designação 4.1 traz como referente um conceito desenvolvido 

por Bakhtin (2016, p. 12-39), quem define os gêneros do discurso como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” e afirma que tais gêneros “organizam o nosso 

discurso”. Já a designação 4.2 apresenta um referente que aponta para certas teorias que 

dizem respeito a forma como os textos se apresentam, se organizam e são classificados, 

conforme suas marcas linguísticas e suas características. O encaixamento da designação 

definida 4.3 ao final, como ponto de apoio para fazer referência às outras duas 

designações, aponta para um saber da prática docente em espanhol como língua 
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estrangeira, isto é, a designação encaixada recupera como referente uma 

recontextualização dessas teorias em uma dimensão da prática de ensino de espanhol. 

Ao observar o diálogo existente entre a bibliografia e o conteúdo 4, se pode 

perceber que algumas das referências apontam para os possíveis sentidos do que está 

posto no enunciado deste conteúdo, como é o caso, por exemplo, da indicação do artigo 

“O professor de espanhol e a leitura no ensino médio: escolha dos textos”, pois nele a 

autora se ancora nas teorias de Bakhtin sobre os gêneros discursivos apontando caminhos 

para seu trabalho em sala de aula. 

 

Quadro 7: Conteúdo 5 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

5. A compreensão leitora e seus diferentes enfoques teóricos no ensino de E/LE 

Designação 5.1 A compreensão leitora 

Designação 5.2 seus diferentes enfoques teóricos  

Designação 5.3 [n]o ensino de E/LE 

Referências 

bibliográficas 

 “Lectura Interactiva en clases de E/LE”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental”; 

 “O professor de espanhol e a leitura no ensino médio: escolha dos textos”; 

 “Estrategias de lectura”.  

 

No conteúdo 5 a designação definida 5.1 apresenta um referente que é geralmente 

comum dentro de uma determinada perspectiva do que é ler, entendido aqui como o modo 

de tratar a leitura, perspectiva esta que se evidencia a partir do uso do artigo “A”. 

Entretanto, na designação 5.2, o enunciador banca informa que dentro dessa perspectiva 

há uma diversidade de teorizações possíveis. A designação definida 5.3, encaixada ao 

final do enunciado, aponta para um saber da prática docente em espanhol como língua 

estrangeira.  

Considerando a relação dialógica que se estabelece entre o conteúdo 5 e a 

bibliografia, um possível entendimento da perspectiva de compreensão leitora é aquela 

que destaca a importância do ensino de leitura como garantia para a formação de um 

cidadão com uma postura crítica e reflexiva, bem como as teorizações sobre o letramento 

crítico, já que essas questões são colocadas em pauta em algumas das referências 

bibliográficas que podem ser vistas no quadro 7. 
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Quadro 8: Conteúdo 6 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

6. Unidade e diversidade da língua espanhola: a perspectiva da Sociolinguística 

Designação 6.1 Unidade e diversidade  

Designação 6.2 [d]a língua espanhola 

Designação 6.3 a perspectiva [d]a Sociolinguística 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais– Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Qué español enseñar”; 

 “O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro”. 

 

No conteúdo 6 se percebe na designação 6.1. o encaixamento das designações 

definidas 6.2 e 6.3, usadas como ponto de apoio para construir a referência de “Unidade 

e diversidade”, cujos dois vocábulos apontam, ao mesmo tempo, para uma relação de 

diálogo e de oposição. Nesse contexto, a designação 6.2 aponta para uma tensão sobre os 

possíveis sentidos do que é ensinar “a” língua espanhola. Com o encaixamento da 

designação 6.3, no entanto, o enunciador banca traz uma outra compreensão possível para 

o enunciado. Como se pode ver, o artigo “a” se refere à “perspectiva da Sociolinguística”, 

o que pressupõe a valorização de uma certa perspectiva da área da sociolinguística. Além 

disso, colocado em letra maiúscula, o vocábulo “Sociolinguística” pode ser entendido 

como um nome próprio, isto é, um nome que “tenha sido atribuído pelas pessoas a um 

determinado referente” (MAINGUENEAU, 2013, p. 245). Outro fato importante a ser 

destacado na designação 6.3 é que ela foi introduzida por dois pontos, o que evidencia tal 

perspectiva. 

Ainda que o enunciador banca não tenha especificado qual é a concepção da 

sociolinguística a qual se refere no conteúdo 6, a escolha do referente “Unidade e 

diversidade” sugere uma aproximação a uma sociolinguística qualitativa, associada 

comumente à sociologia da linguagem e à política linguística, e aponta também para a 

perspectiva que é normalmente conhecida como variacionista. Uma leitura atenta dos 

PCN e das OCN, que estão nas referências bibliográficas do concurso, mostra que esses 

documentos discorrem sobre a importância da variação linguística no ensino de uma 

língua estrangeira, fato que sugere uma aproximação a esta perspectiva.  

 

Quadro 9: Conteúdo 7 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 
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7. O ensino do espanhol para fins específicos: o espanhol para secretariado 

Designação 7.1 O ensino do espanhol  

Designação 7.2 para fins específicos 

Designação 7.3 o espanhol para secretariado 

Referências 

bibliográficas 

 “A formação em Secretariado Executivo no âmbito do espanhol com fins específicos”; 

 “Metodologia do ensino de línguas”. 

 

No conteúdo 7 se vê a designação 7.1 “O ensino do espanhol”, que aponta para 

um saber da prática docente em língua espanhola. Com o encaixamento da designação 

7.2 à designação 7.1 se observa uma associação desta ao termo “fins específicos”, que é 

geralmente um dos utilizados para falar do ensino de línguas em um dado contexto e/ou 

situação específica106, além de estar relacionado a um conjunto de teorias linguísticas 

preocupadas com esse uso e seu ensino e aprendizagem. O encaixamento da designação 

definida 7.3 ao final supõe a existência de um ensino de espanhol para secretariado, 

designação esta que é explicitada e destacada pelos dois pontos.  

No quadro 9 sinalizei duas referências bibliográficas que apontam para possíveis 

diálogos com o conteúdo 7. A primeira parece indicar um diálogo mais direto com o 

enunciado do conteúdo, pelo que se pode ver do seu título. Como o enunciador banca 

determinou que o coenunciador candidato poderia se apoiar em outras leituras além das 

que estão na bibliografia do concurso, outras referências talvez possam dialogar com ele, 

já que tratam do ensino de línguas, ainda que não com fins específicos, como é o caso de 

“Metodologia do ensino de línguas”.  

 

Quadro 10: Conteúdo 8 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

8. Análise, seleção e preparação de materiais didáticos para o ensino de E/LE 

Designação 8.1 Análise, seleção e preparação de materiais didáticos  

Designação 8.2 [para] o ensino de E/LE 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “O professor de espanhol e a leitura no ensino médio: a escolha dos textos”; 

 “Internet como recurso didáctico para la clase de E/LE”.  

 

                                                           
106 A perspectiva do ensino de línguas para fins específicos foi comentada no capítulo 1, subseção 1.3.2. 
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O conteúdo 8 apresenta a designação 8.1 “Análise, seleção e preparação de 

materiais didáticos” que, com o encaixamento da designação definida 8.2, sugere que a 

realização dessas atividades, isto é, analisar, selecionar e preparar materiais didáticos, 

fazem parte do saber-fazer docente.  

Como tal questão pode ser abordada a partir de diferentes perspectivas, uma vez 

que há distintas teorias que falam sobre o assunto, se percebem alguns caminhos possíveis 

de acordo com as referências bibliográficas, como a indicação dos PCN e das OCN, que 

chamam a atenção para o fato de que a opção pelo material didático depende do 

planejamento e das atividades a serem desenvolvidas pelo professor, além de outras 

referências que podem dialogar com esse conteúdo, a exemplo das que estão destacadas 

no quadro 10.  

 

Quadro 11: Conteúdo 9 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

9. O uso do cinema e da literatura no ensino de E/LE 

Designação 9.1 O uso d[o] cinema 

Designação 9.2 d[a] literatura 

Designação 9.3 [n]o ensino de E/LE 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental”; 

 “Cine y Literatura”; 

 “El género literario y la comprensión lectora en clases de E/LE”; 

 “O trabalho com contos na sala de aula de E/LE: um relato de experiência”.  

 

No conteúdo 9 se vê nas designações 9.1 e 9.2 os referentes cinema e literatura, 

ambos geralmente associados ao campo de produção cultural, sendo o primeiro 

audiovisual e o segundo textual. Vale ressaltar que essas designações são definidas, isto 

é, elas apontam para um determinado entendimento de uso do cinema e da literatura que 

não ficam exatamente claros no enunciado. A designação definida 9.3, encaixada às 

designações 9.1 e 9.2, aponta para um saber da prática docente em espanhol como língua 

estrangeira.  

Como se observa, o conteúdo 9 possibilita uma perspectiva bastante ampla de 

construção de sentidos, pois como o enunciado não apresenta uma definição clara de 

literatura, se pode pensar na literatura canônica ou na literatura marginal, por exemplo, o 

mesmo ocorre quando se fala em cinema, termo que pode se referir tanto à documentários 

como à curta metragens, dentre outros. Nesse sentido, o diálogo entre o conteúdo 9 e as 
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referências bibliográficas pode apontar para algumas pistas como se vê no quadro 11, só 

para citar um exemplo, na indicação dos PCN, que mencionam o cinema como uma das 

formas de aproximar o aluno de uma língua estrangeira (BRASIL, 1998).  

 

Quadro 12: Conteúdo 10 - Conteúdo Programático edital n° 26/2009 

 

10. Multiculturalismo e ensino de E/LE 

Designação 10.1 Multiculturalismo 

Designação 10.2 ensino de E/LE 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Multiculturalismo y aprendizaje de lenguas extranjeras”. 

 

O conteúdo 10 apresenta na designação 10.1 o referente “Multiculturalismo”, que 

diz respeito a uma conceituação bastante ampla, geralmente associada à coexistência de 

diferentes culturas em uma mesma sociedade ou país. A designação 10.2 aponta para um 

saber da prática docente em espanhol como língua estrangeira.  

Um possível entendimento dos sentidos do conteúdo 10 pode ser percebido a partir 

das referências bibliográficas. Ademais dos documentos nacionais da educação, os PCN 

e as OCN, a bibliografia propõe a referência “Multiculturalismo y aprendizaje de lenguas 

extranjeras”, artigo que fala sobre como o contato com uma língua estrangeira pode 

viabilizar o acesso a uma outra cultura, sendo o ambiente escolar um espaço propício para 

a interação entre os alunos, por ser um local no qual coexistem diferentes realidades 

sociais e culturais.  

Como procurei destacar nos parágrafos acima, cada frase que constitui o Conteúdo 

dos Conhecimentos específicos do anexo I do edital n° 26/2009, tem, discursivamente 

falando, uma característica individual e, ao mesmo tempo, os 10 conteúdos se 

complementam para a construção do perfil de professor de espanhol do IFRJ. A análise 

discursiva dos conteúdos, por conseguinte, mostrou que as suas designações, apesar de 

muitas serem definidas, não são muito delimitadas, isto é, apontam para diferentes 

conceituações que podem ser interpretados a partir de distintas correntes teóricas. Outro 

fator a ser destacado é que os conteúdos em geral recontextualizam as teorias no campo 

do ensino, e parecem sugerir a superação de um modelo de língua normativo-gramatical 

e a proposição de uma perspectiva discursiva. Tais características, possibilitam que o 
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coenunciador candidato demonstre, ao realizar a prova discursiva, a sua noção de língua 

e de prática de ensino de língua espanhola.   

Considerando a concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2016; 

VOLÓCHINOV, 2017), se observa que os tópicos estabelecem algumas possibilidades 

de diálogo entre si e com as referências bibliográficas. Nesse sentido, é interessante notar 

o diálogo da maioria dos conteúdos com os PCN e as OCN, documentos que representam 

um importante gesto de política linguística no que diz respeito à prática docente no ensino 

de língua estrangeira e, no caso específico das OCN em seu capítulo 4, para o ensino de 

E/LE. Dessa maneira, se percebe que o anexo I do edital n° 26/2009 se constrói 

discursivamente por meio da relação dialógica entre os tópicos do Conteúdo, as 

Referências bibliográficas e os PCN e as OCN.  

Desse modo, no que se refere ao campo das políticas linguísticas, os possíveis 

sentidos da análise discursiva do anexo I apontam para a construção de um perfil de 

professor de espanhol entendido como o que Lagares (2018) define como agente 

glotopolítico, isto é, um docente que saiba articular os seus saberes enciclopédicos, a 

partir das diferentes perspectivas teóricas apontadas pelos tópicos individuais e nas 

referências bibliográficas do edital n° 26/2009, com uma prática docente consciente, 

política e crítica, de maneira a intervir positivamente na cultura linguística do aluno e na 

sua constituição como cidadão.  

 

3.2. Conteúdo programático do edital n° 37/2011 

 

À diferença do edital analisado na seção anterior, o edital n° 37/2011 está 

composto de cinco anexos, a saber: anexo I – Cargos e Vagas; anexo II – Endereços; 

anexo III – Programas e Bibliografia; anexo IV – Integrantes das bancas examinadoras. 

Embora o anexo V conste no item 6.2.5 deste edital não foi possível saber do seu 

conteúdo, pois a DCPS não conseguiu localizá-lo em seus arquivos. Nesta seção optei por 

analisar somente os anexos I e III107, uma vez que eles apresentam informações relevantes 

para as questões que analiso nesta tese, isto é, os sentidos relativos às políticas linguísticas 

e o perfil da docência em espanhol no IFRJ.  

O edital n° 37/2011 possui 8 páginas e apresenta em sua primeira página, no item 

2. DAS VAGAS, subitem 2.1, um total de 111 vagas para professor da Educação Básica, 

                                                           
107 Os referidos anexos estão disponíveis para visualização na seção ANEXOS.  
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Técnica e Tecnológica, destinadas à diferentes campi do IFRJ, para o regime de trabalho 

de 20 ou 40 horas semanais, conforme especificado no anexo I – Cargos e Vagas. O 

primeiro momento em que se encontra uma referência direta ao cargo de professor de 

português/espanhol é no anexo I – Cargos e Vagas. Este anexo possui nove páginas, onde 

se observam os seguintes itens: 1) o código das vagas; 2) as áreas de 

atuação/conhecimento; 3) a formação exigida para ocupar o cargo de Professor de Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, de acordo com o item anterior108; 4) o número de vagas 

disponíveis; 5) a carga horária de trabalho e 6) o campus para o qual está destinada cada 

vaga. Das 111 vagas oferecidas para diferentes áreas de atuação/conhecimento, se 

observam neste edital duas vagas para a docência em português/espanhol, uma para o 

campus de Paracambi e a outra para o de Volta Redonda, como se vê no quadro abaixo: 

 

Quadro 13: Quadro de vagas para professor de português/espanhol edital nº 37/2011 

 

 

Cód. 

 

Áreas de Atuação / 

Conhecimento 

 

Formação Exigida 

 

Vagas 

 

Carga 

Horária 

 

Campus 

PA – 67 Português/Espanhol Licenciatura em Letras, com 

habilitação em Português e 

Espanhol. 

1 40h Paracambi 

VR – 68 Português/Espanhol Licenciatura em Letras, com 

habilitação em Português e 

Espanhol. 

1 40h Volta 

Redonda 

(IFRJ, 2011b, anexo I, p. 07). 

 

Ao analisar esse quadro, é preciso chamar atenção para o fato de que ainda no 

concurso do edital n° 26/2009, cujo perfil da vaga era para professor de espanhol, já havia 

sido estabelecido a Licenciatura em Letras, com habilitação em Português e Espanhol, da 

mesma forma como ocorre com o edital n° 37/2011 agora analisado, cujos perfis das 

vagas são para professor de português/espanhol. Em outras palavras, em ambos editais a 

formação exigida foi a mesma, contudo a área de atuação/conhecimento foi modificada. 

Esse acontecimento é bastante significativo, sobretudo ao se levar em consideração que 

alguns dos professores aprovados no primeiro concurso, do edital n° 26/2009, já estavam 

dando aulas de português no Instituto, e não somente de espanhol conforme previa o perfil 

da vaga deste edital. Essa alteração no edital nº 37/2011, portanto, demonstra uma 

                                                           
108 Da mesma maneira como ocorreu com o edital anteriormente analisado, o edital nº 37/2011 definiu no 

subitem 6.1 que o candidato apresentasse o seu diploma de maior titulação, podendo ser o título de 

especialista, de mestre ou de doutor, na Prova de Títulos, como critério classificatório para aprovação no 

concurso. 
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significativa mudança discursiva na política linguística adotada pelo Instituto em relação 

ao ensino de espanhol. Então, considerando que “o discurso constrói socialmente o 

sentido” (MAINGUENEAU, 2015, p. 28 – grifos do autor), se percebe que os sentidos 

da docência em espanhol no IFRJ ganharam outros significados a partir da instauração 

deste edital.  

Para tentar compreender melhor essa questão, analisei no anexo III - Programas e 

Bibliografia do edital nº 37/2011 como foi construído discursivamente o perfil das duas 

vagas para professor de português/espanhol, como se verá nos próximos parágrafos. 

Antes de prosseguir, porém, é preciso esclarecer que ao analisar os perfis de ambas vagas 

no referido anexo percebi que eles foram produzidos da mesma forma, isto é, foram 

estabelecidos os mesmos conteúdos e as mesmas referências bibliográficas tanto para a 

vaga do campus de Paracambi como para a vaga do campus de Volta Redonda, sendo os 

códigos das vagas, PA-67 e VR-68, os únicos elementos que as diferenciam. Abaixo é 

possível visualizar o perfil da vaga PA-67, o primeiro que aparece no anexo III do edital:  

 

                     

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
                    SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
                     INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
                   
 

Edital n° 37/2011 
Concurso Público para Provimento de Cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico 
Anexo III 

Programas e Bibliografia 
 
PA – 67 – Português/ Espanhol 
 
Conteúdo: 
 

Português 
 

1. Conceitos gerais: língua, linguagem e discurso, signo linguístico, funções da linguagem, variação 
linguística, o uso do padrão linguístico, a noção de correto 
2. Morfologia: categorização dos elementos mórficos, processos de formação de palavras, flexão e 
derivação, classes gramaticais  
3. Sintaxe: estrutura do sintagma, estrutura da oração, funções sintáticas, estrutura do período, sintaxe e 
pontuação 
4. Semântica e pragmática: flexão das palavras, homonímia e polissemia, significação das construções 
gramaticais, significação e contexto (pressupostos e subentendido, inferências) 
5. Linguística Textual: texto e contexto, modos de organização do discurso e gêneros textuais, coesão e 
coerência textuais, fatores pragmáticos de textualidade, construção e organização do texto falado e do texto 
escrito 
6. Ensino de Língua Portuguesa: variação linguística e ensino de língua portuguesa, ensino de gramática e 
análise linguística, ensino de produção textual, ensino de leitura  
 
Espanhol  
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1. O ensino de língua espanhola com fins específicos 
2. O ensino de língua espanhola como viés interdisciplinar, intercultural e de formação cidadã 
3. A variação linguística e suas implicações no ensino de E/LE 
4. As tecnologias de informação e comunicação e a construção do conhecimento nas aulas de E/LE 
5. O sintagma verbal: formas, usos e produção de sentidos em diferentes contextos sociais e discursivos 
em Língua Espanhola 
6. Os marcadores discursivos e seu papel na construção do discurso em Língua Espanhola. 
 
Referências: 

 
Português 
 
1. AZEREDO, José Carlos. Iniciação à sintaxe do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.  
2. BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2002.  
3. BASÍLIO, Margarida. Teoria Lexical. 7. Ed. São Paulo: Ática, 2002.  
4. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  
5. BUZEN, Clécio; MENDONÇA, Márcia (orgs). Português no ensino médio e formação do professor. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2006 
6. CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Dicionário de Lingüística e Gramática. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 1986. 
7. ________ Estrutura da Língua Portuguesa. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 1983. 
8. CHALHUB, Samira. Funções da Linguagem. 11. ed. São Paulo: Ática, 2001 
9. CUNHA, Celso; CINTRA, Lindney. Nova gramática do portugués contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985 
10. DIONÍSIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs). Gêneros 
textuais e ensino. 4. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005  
11. FÁVERO, Leonor Lopes; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O, AQUINO, Zilda G. O. Oralidade e escrita: 
perspectivas para o ensino de língua materna. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2012 
12. GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 26. Ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2006 
13. GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997 
14. IRALI, Rodolfo; GERALDI, João Wanderley. Semântica. 8 ed. São Paulo: Ática, 1998 
15. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3 ed. São Paulo: 
Contexto, 2010 
16. ________ A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 2000 
17. ________ O texto e a construção dos sentidos. 7. Ed. São Paulo: Contexto, 2003 
18. ________; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 8. Ed. São Paulo: Cortez, 2002 
19. LIMA, Carlos Henrique da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 32. Ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1994  
20. NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Ed. Da UNESP, 2000 
21. ORLANDI, Eni. A linguagem e seu funcionamento: 2 ed. Pontes, 1987. Coleção: Linguagem/Crítica 
22. PERINI, Mário A. A gramática descritiva do português. 4 ed. São Paulo: Ática, 2000 
23. POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas; Mercado de Letras, 1999 
24. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. 9 ed. São 

Paulo: Cortez, 2003  
 
Espanhol 
 
1. AGUIRRE BELTRÁN, b. La enseñanza del español con fines profesionales. In: LOBATO, J. S; 
GARGALLO, I.S. Vademecum para la formación de profesores: enseñar español como segunda lengua 
(L2)/lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL, 2004, p. 1109-1128 
2. BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Huicitec, 1981 
3. ________ Gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003 
4. BOSQUE, Ignácio; DESMONTE, Violeta (org). Gramática descriptiva de la lengua española (3vols). 
Madri: Real Academia Española / Espasa Calpe, 1999 
5. BRASIL/SEB. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Brasília: MEC, 2006  
6. BRASIL/SEF. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Língua 
Estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
7. BRANDÃO, Helena. Texto, géneros do discurso e ensino. In: BRANDÃO, Helena (org). Gêneros do 
discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2003 
8. CORACINI, Maria José (org). O jogo discursivo na sala de leitura: língua materna e língua estrangeira. 
Campinas: Pontes, 1995 
9. GILI GAYA, Samuel. Curso superior de sintaxis espanhola. Editorial Vox, 1987  
10. KLEIMAM, A. B. Oficina de leitura: teoria e prática. Campina: Pontes/Edita Unicamp, 1993 
11. ________ (org). Os Significados de Letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. 
Campinas: Mercado de Letras, 1995  
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12. KOCH, Ingedore V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2001 
13. MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos (orgs). Hipertexto e géneros digitais: novas formas 
de construção do sentido. 2 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005 
14. MATTE BON, Francisco. Gramática comunicativa del español. Madrid: Edelsa, 1995 
15. MOITA LOPES, Luiz Paulo (org). Por uma Lingüística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2006 
16. MORENO FERNANDEZ, Francisco. ¿Qué español enseñar? Madrid: Arco/Libros, 2000 
17. ________ Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel, 1998 
18.________ Lenguas de especialidad y variación lingüística. Disponible en 
http://www.ub.edu/filhis/culturele/moreno.html. Acesso em: 16 maio 2001 
19. PARAQUETT, Márcia. Multiculturalismo y aprendizaje de lenguas extranjeras. BENITEZ PEREZ, Pedro 
(coord.). In: Actas del II Simposio Didáctica de E/LE José Carlos Lisboa. Rio de Janeiro: Instituto Cervantes, 
2005, p. 372-381 
20. SOTO, Ucy. Novas Tecnologia em Sala de Aula – (re)construindo conceitos e práticas. São Carlos: 
Clara Luz, 2009 
21. TORREGO, Leonardo Gómez. Gramática didáctica del español. Madrid: SM, 2007 
 

(IFRJ, 2011b, anexo III, págs. 82 e 83). 

 

O anexo III possui 125 páginas, sendo que a parte inerente às duas vagas de 

português/espanhol, se encontra nas páginas 82-85. Este anexo apresenta inicialmente um 

cabeçalho do IFRJ, seguido da identificação do edital n° 37/2011 e o código das vagas, 

PA-67 e VR-68. Em seguida o anexo se divide em duas partes: os Conteúdos e as 

Referências bibliográficas. A parte intitulada Conteúdo apresenta seis itens para 

português e seis itens para espanhol, e as Referências trazem 24 indicações bibliográficas 

para português e 21 para espanhol. Todas as indicações para português são de livros, já 

as indicações para espanhol são um pouco mais variadas e apresentam não só livros, mas 

também capítulos de livros, texto eletrônico, artigo publicado em ata de simpósio 

acadêmico, além de documentos oficiais de ensino procedentes do MEC.   

Esse primeiro olhar no anexo III do edital n° 37/2011 mostra algumas diferenças 

significativas em relação ao edital e anexo analisados anteriormente. Além da já 

comentada alteração na área de atuação/conhecimento exigida em ambos concursos, o 

edital n° 37/2011 estabeleceu um total de 12 itens em seu Conteúdo e 45 referências 

bibliográficas, ao contrário do edital n° 26/2009 que estabeleceu 10 itens em seu 

Conteúdo e 16 referências de bibliografia. Outra diferença percebida é que no anexo I do 

edital n° 26/2009 o enunciador banca determinou, por meio de uma observação, que o 

coenunciador candidato deveria se fundamentar em outras leituras além daquelas 

indicadas no programa do concurso, enquanto que no anexo agora analisado do edital n° 

37/2011 nenhuma orientação nesse sentido foi dada, o que sugere que o candidato deve 

se basear somente nas referências que estão listadas na bibliografia.    

Tendo feito essa introdução inicial do anexo III do edital n° 37/2011, passemos 

para a análise discursiva dos 6 conteúdos que constituem a parte de português, 

http://www.ub.edu/filhis/culturele/moreno.html
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primeiramente, e em seguida dos 6 conteúdos que constituem a parte de espanhol. Para 

uma melhor visualização ao longo da análise, identifiquei os conteúdos de português com 

a letra P e os conteúdos de espanhol com a letra E. Além disso, sinalizo e realizo alguns 

comentários em relação às referências bibliográficas indicadas no programa do concurso 

com as quais os conteúdos possivelmente dialogam.  

 

Quadro 14: Conteúdo 1P - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

1. Conceitos gerais: linguagem, língua e discurso, signo linguístico, funções da linguagem, variação 

linguística, o uso do padrão linguístico, a noção de correto 

Designação 1.1 Conceitos gerais:  

Designação 1.2 Linguagem 

Designação 1.3 Língua 

Designação 1.4 discurso 

Designação 1.5 signo linguístico 

Designação 1.6 funções da linguagem 

Designação 1.7 variação linguística 

Designação 1.8 o uso do padrão linguístico 

Designação 1.9 a noção de correto 

Referências 

bibliográficas 

 “Preconceito linguístico: o que é, como se faz”;  

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”;  

 “Dicionário de linguística e gramática”;  

 “Funções da linguagem”;  

 “Nova gramática do português contemporâneo”;  

 “A inter-ação pela linguagem”;  

 “Gramática normativa da língua portuguesa”;  

 “Gramática de usos do português”;  

 “A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso”; 

 “Gramática descritiva do português”.  

 

O conteúdo 1P apresenta a designação 1.1 “Conceitos gerais”, que aponta para 

uma compreensão da língua portuguesa a partir de diferentes conceituações. Em seguida, 

são listadas 8 designações que servem como pistas para a identificação do referente da 

designação citada. Estas designações, explicitadas no enunciado pelo uso dos dois pontos, 

podem ser compreendidas como auto evidentes, isto é, tomadas como conceitos únicos, 

ou com base em distintas correntes teóricas, uma vez que o conteúdo 1P não apresenta 
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uma teorização específica na qual elas estejam baseadas. Tais designações apontam para 

teorias linguísticas diversas que vão desde o estruturalismo, passando pelo funcionalismo 

e pela sociolinguística até uma perspectiva mais discursiva. Vale ressaltar que as 

designações 1.8 e 1.9 são definidas, isto é, elas apontam para um determinado 

entendimento de uso do padrão linguístico e da noção de correto que remetem a uma 

tradição mais normativa. Se observa, ainda, que não há no conteúdo 1P qualquer relação 

direta com a questão do ensino de línguas. 

Ao olhar para a bibliografia do concurso, é interessante perceber que as 

referências que parecem estabelecer um diálogo mais próximo com o conteúdo 1P se 

compõem de 5 gramáticas e 1 dicionário, fato que remete a uma perspectiva mais 

tradicional da língua. 

 

Quadro 15: Conteúdo 2P - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

2. Morfologia: categorização dos elementos mórficos, processos de formação de palavras, flexão e 

derivação, classes gramaticais 

Designação 2.1 Morfologia:  

Designação 2.2 categorização dos elementos mórficos 

Designação 2.3 processos de formação de palavras 

Designação 2.4 flexão e derivação 

Designação 2.5 classes gramaticais 

Referências 

bibliográficas 

 “Teoria lexical”;  

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Dicionário de linguística e gramática”; 

 “Estrutura da língua portuguesa”; 

 “Nova gramática do português contemporâneo”; 

 “Gramática normativa da língua portuguesa”;  

 “Gramática de usos do português”; 

 “Gramática descritiva do português”.  

 

O conteúdo 2P traz a designação 2.1 “Morfologia”, que aponta para um conjunto 

de teorizações que dizem respeito ao estudo de uma parte da língua, tomada 

estruturalmente, qual seja a estrutura e a formação das palavras, suas flexões e sua 

classificação. Logo após se observa uma listagem de quatro designações que estão 

relacionadas à designação 2.1. Tais designações, explicitadas no enunciado pelo uso dos 
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dois pontos, estão geralmente associadas ao que se considera como a gramática 

tradicional da língua portuguesa.    

À semelhança do que ocorreu com o conteúdo anterior, grande parte das 

referências bibliográficas que dialogam com o conteúdo 2P se constituem de gramáticas, 

sendo que algumas têm um caráter mais tradicional, enquanto que outras apresentam um 

viés mais linguístico, ou seja, voltadas mais para a descrição e explicação dos fenômenos 

da língua e menos para prescrição de uma norma dita culta. 

 

Quadro 16: Conteúdo 3P - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

3. Sintaxe: estrutura do sintagma, estrutura da oração, funções sintáticas, estrutura do período, sintaxe 

e pontuação 

Designação 3.1 Sintaxe: 

Designação 3.2 estrutura do sintagma 

Designação 3.3 estrutura da oração 

Designação 3.4 funções sintáticas 

Designação 3.5 estrutura do período 

Designação 3.6 sintaxe e pontuação 

Referências 

bibliográficas 

 “Iniciação à sintaxe do português”;  

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Dicionário de linguística e gramática”;  

 “Estrutura da língua portuguesa”;  

 “Nova gramática do português contemporâneo”;  

 “Gramática normativa da língua portuguesa”;  

 “Gramática de usos do português”; 

 “Gramática descritiva do português”.  

 

No conteúdo 3P se observa a designação 3.1 “Sintaxe”, análoga à anterior 

(Morfologia), que aponta para determinadas teorias que estudam as funções de vocábulos 

e palavras nas orações e as relações que se estabelecem entre elas. Logo depois, em 

menção a este referente, são listadas no enunciado as designações 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. 

Essas designações, explicitadas no conteúdo pelo uso dos dois pontos, são normalmente 

associadas ao que geralmente se considera como elementos sintáticos da gramática 

tradicional da língua portuguesa. Assim como no conteúdo anterior, o conteúdo 3P tem o 

seu foco na descrição e reconhecimento de estruturas linguísticas sem qualquer relação 

direta com o ensino de línguas.     
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O diálogo entre o conteúdo 3P e a bibliografia aponta para alguns dos possíveis 

sentidos deste conteúdo. Desse modo, mais uma vez, se observa uma predominância de 

gramáticas nas referências bibliográficas, o que sugere uma compreensão de língua a 

partir de um modelo normativo-gramatical.  

 

Quadro 17: Conteúdo 4P - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

4. Semântica e pragmática: significação das palavras, homonímia e polissemia, significação das 

construções gramaticais, significação e contexto (pressupostos e subentendido, inferências) 

Designação 4.1 Semântica  

Designação 4.2 Pragmática 

Designação 4.3 significação das palavras 

Designação 4.4 homonímia e polissemia 

Designação 4.5 significação das construções gramaticais 

Designação 4.6 significação e contexto (pressupostos e subentendido, inferências) 

Referências 

bibliográficas 

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Dicionário de linguística e gramática”;  

 “Estrutura da língua portuguesa”;  

 “Funções da linguagem”;  

 “Nova gramática do português contemporâneo”;  

 “Semântica”;  

 “A inter-ação pela linguagem”;  

 “Gramática da língua portuguesa”;  

 “Gramática de usos de português”;  

 “Gramática descritiva do português”.  

 

O conteúdo 4P apresenta as designações 4.1 “Semântica” e 4.2 “pragmática”, que 

apontam para determinadas teorias que se debruçam no estudo do significado das palavras 

e da linguagem em um dado contexto de uso. Apesar de estas duas designações serem 

distintas, a justaposição constrói uma relação de sentido entre elas. Em seguida se 

observam 4 designações, dentre elas algumas listadas e outras encaixadas, associadas às 

designações 4.1 e 4.2. As designações 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, explicitadas no conteúdo pelo 

uso dos dois pontos, estão geralmente relacionadas ao que se considera a gramática 

normativa da língua portuguesa. É interessante comentar que a designação 4.6 traz, como 

uma espécie de observação acessória, outras designações entre parênteses, que servem 

para especificar o referente do encaixamento “significação e contexto”. Como se pode 
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ver, o conteúdo 4P não apresenta uma relação direta com a questão do ensino de 

português.   

À semelhança dos outros conteúdos da parte de português, se percebe que a 

relação dialógica entre o conteúdo programático e as referências bibliográficas do 

conteúdo 4P se realiza, principalmente, através da indicação de gramáticas, como se pode 

ver no quadro 17. 

 

Quadro 18: Conteúdo 5P - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

5. Linguística textual: texto e contexto, modos de organização do discurso e gêneros textuais, coesão e 

coerência textuais, fatores pragmáticos da textualidade, construção e organização do texto falado e do 

texto escrito 

Designação 5.1 Linguística textual:  

Designação 5.2 texto e contexto 

Designação 5.3 modos de organização do discurso e gêneros textuais 

Designação 5.4 coesão e coerência textuais 

Designação 5.5 fatores pragmáticos da textualidade 

Designação 5.6 construção e organização do texto falado e do texto escrito 

Referências 

bibliográficas 

 “Gêneros textuais e ensino”;  

 “Comunicação em prosa moderna”;  

 “O texto na sala de aula”;  

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”;  

 “O texto e a construção dos sentidos”;  

 “Texto e coerência”; 

 “A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso”.  

 

O conteúdo 5P traz na designação 5.1 o referente “Linguística textual”, que aponta 

para determinadas teorias que tomam o texto como objeto de estudo. Logo depois são 

listadas 5 designações, explicitadas no enunciado pelo uso dos dois pontos, que estão 

relacionadas com o referente desta designação. Tais designações apontam para uma 

centralidade da noção de texto e do campo da linguística textual como área de estudo do 

texto. É interessante destacar que este conteúdo, visto conjuntamente com os anteriores, 

aponta para uma ampliação das escalas nos níveis de descrição e análise linguístico-

gramatical: da palavra à oração, passando tanto por sua forma quanto pela significação, 

chegando agora ao texto, como unidade maior.   
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À diferença dos conteúdos anteriormente analisados, o conteúdo 5P dialoga com 

referências bibliográficas que apresentam uma noção de língua mais voltada para o 

funcionamento do texto e do discurso. Ademais disso, por um lado, não se percebe no 

enunciado deste conteúdo uma associação direta com o ensino de línguas contudo, por 

outro lado, se nota um possível diálogo com indicações da bibliografia que tratam da 

questão do ensino e da sala de aula. 

 

Quadro 19: Conteúdo 6P - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

6. Ensino de Língua portuguesa: variação linguística e ensino de língua portuguesa, ensino de gramática 

e análise linguística, ensino de produção textual, ensino de leitura 

Designação 6.1 Ensino de Língua portuguesa:  

Designação 6.2 variação linguística e ensino de língua portuguesa 

Designação 6.3 ensino de gramática e análise linguística 

Designação 6.4 ensino de produção textual 

Designação 6.5 ensino de leitura 

Referências 

bibliográficas 

 “Preconceito linguístico: o que é, como se faz”;  

 “Português no ensino médio e formação do professor”;  

 “Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna”;  

 “O texto na sala de aula”;  

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”;  

 “O texto e a construção dos sentidos”;  

 “Texto e coerência”;  

 “Por que (não) ensinar gramática na escola”; 

 “Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática”.  

 

O conteúdo 6P traz na designação 6.1 o referente “Ensino de Língua portuguesa” 

que, por sua vez, não apresenta um sentido muito preciso, dada a coexistência de 

diferentes discursividades sobre como/o que é ensinar língua portuguesa. Ligam-se a este 

referente as designações 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 que também não apresentam uma significação 

muito definida, e por isso podem ser compreendidas a partir de variadas teorias.  

O conteúdo 6P, como se pode ver pelos elementos destacados no quadro 19, se 

focaliza no ensino de português e aponta para diferentes possibilidades de ensino desta 

língua, a partir de uma concepção que está mais direcionada para o entendimento do 

funcionamento da língua (“variação linguística”, “gramática e análise linguística”), do 

uso e da produção dos textos e de seus possíveis sentidos. Chama a atenção, no entanto, 
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o fato de o ensino ganhar uma certa visibilidade apenas no conteúdo 6P, como se fosse 

possível não relacionar todos os outros conteúdos de português ao ensino, ou como se o 

ensino fosse apenas uma parte dos saberes que o docente precisa ter, tendo maior destaque 

os conhecimentos linguísticos de modo isolado. 

Como procurei demonstrar nos parágrafos anteriores, os seis conteúdos que 

constituem a parte de português do anexo III do edital n° 37/2011 estão organizados de 

modo mais tradicional, isto é, o uso de determinadas designações que parecem categorizar 

os modos de abordar as partes da língua ou campos de estudos linguísticos. A maioria 

desses conteúdos, por conseguinte, apresenta uma visão mais conteudística da língua, 

com um enfoque no aspecto normativo-gramatical do português. A respeito disso, é 

interessante observar o diálogo estabelecido entre esses conteúdos e as gramáticas das 

referências bibliográficas, bem como outras leituras que sugerem uma visão de língua 

mais tradicional. Somente os conteúdos 5. “Linguística textual” e 6. “Ensino de Língua 

portuguesa” parecem apresentar uma perspectiva distinta, uma vez que seus enunciados 

apontam para uma compreensão de língua mais voltada para os aspectos textuais-

discursivos e para o ensino do português. Desse modo, no que se refere ao plano de análise 

das designações, se percebe que os conteúdos da parte de português estão em sua maioria 

organizados por listas de designações justapostas, ao contrário dos conteúdos da parte de 

espanhol que, como se verá a seguir, se constituem por uma estrutura de uma grande 

designação encaixada. 

Para um melhor entendimento do perfil de professor de português/espanhol 

instituído a partir do edital n° 37/2011, passemos agora para a análise dos seis conteúdos 

e das referências bibliográficas que constituem a parte de espanhol do anexo III. 

 

Quadro 20: Conteúdo 1E - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

1. O ensino de Língua Espanhola com fins específicos 

Designação 1.1 O ensino de Língua Espanhola  

Designação 1.2 com fins específicos 

Referências 

bibliográficas 

 “La Enseñanza del español con fines profesionales”; 

 “Lenguas de especialidad y variación linguística”. 

 

O primeiro conteúdo de espanhol apresenta a designação definida 1.1 “O ensino 

de Língua Espanhola”, que aponta para um saber da prática docente em língua espanhola, 
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isto é, para uma compreensão do que é ensinar essa língua. Encaixa-se a esta, servindo-

lhe como ponto de apoio para identificação do referente, a designação 1.2, que apresenta 

um termo que é normalmente utilizado quando se fala em ensino de línguas em um 

determinado contexto e/ou situação específica109, além de estar relacionado a um conjunto 

de teorias linguísticas que focalizam as necessidades de uso, ensino e aprendizagem de 

uma língua em contexto profissional.  

Ao olhar a bibliografia, se observa que apenas duas leituras parecem estabelecer 

um diálogo mais próximo com o enunciado deste conteúdo, como se pode ver no quadro 

20. À princípio, como o anexo III do edital n° 37/2011 não apresentou nenhuma 

orientação do enunciador banca para que o coenunciador candidato se baseie em outras 

leituras além das que estão na bibliografia, ao contrário do que aconteceu com o anexo I 

do edital n° 26/2009, essas duas referências parecem ser as únicas possibilidades.  

 

Quadro 21: Conteúdo 2E - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

2. O ensino de Língua Espanhola como viés interdisciplinar, intercultural e de formação cidadã 

Designação 2.1 O ensino de Língua Espanhola  

Designação 2.2 como viés interdisciplinar 

Designação 2.3 Intercultural 

Designação 2.4 de formação cidadã 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Multiculturalismo y aprendizaje de lenguas extranjeras”; 

 “Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar”.  

 

O conteúdo 2E apresenta na designação definida 2.1 o referente “O ensino de 

Língua Espanhola”, já analisado no conteúdo 1E. Remetem e se encaixam a este referente 

as designações 2.2, 2.3 e 2.4. A designação 2.2 aponta para um campo de estudos que 

entende a interdisciplinaridade como um agrupamento de distintos ramos do 

conhecimento, que interagem entre si de acordo com um objetivo em comum, já a 2.3 

aponta para um conjunto de discursividades que compreendem a interculturalidade como 

um processo de comunicação e interação entre pessoas e grupos com identidades culturais 

distintas e a 2.4 aponta para algumas teorias que entendem que a escola pode colaborar 

                                                           
109 Idem nota 107.  
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para desenvolver no aluno o senso de cidadania. Essas designações, como se vê, podem 

ser compreendidas a partir de diferentes concepções, haja vista que fazem parte dos 

discursos de distintas áreas do conhecimento.  

A bibliografia, nessa lógica, fornece algumas pistas a fim de se compreender 

melhor os possíveis sentidos do enunciado do conteúdo 2E. Os PCN e as OCN, por 

exemplo, falam da importância da interdisciplinaridade como um meio de promover a 

relação entre a língua estrangeira e o mundo social, bem como da interculturalidade como 

uma forma de compreender e aceitar as diferenças nas distintas formas de expressão e de 

comportamento, além das questões sobre a noção de cidadania.   

 

Quadro 22: Conteúdo 3E - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

3. A variação linguística e suas implicações no ensino de Língua E/LE 

Designação 3.1 A variação linguística 

Designação 3.2 suas implicações  

Designação 3.3 [n]o ensino de Língua E/LE 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “¿Qué español enseñar?”; 

 “Principios de sociolinguística y sociología del lenguaje”; 

 “Lenguas de especialidad y variación linguística”. 

 

No conteúdo 3E a designação definida 3.1 apresenta um referente introduzido pelo 

artigo “A”, o que aponta para uma determinada concepção do que seja variação 

linguística. Entretanto, na designação 3.2, o enunciador banca afirma que dentro dessa 

concepção há diferentes implicações no que se refere ao ensino de E/LE. Nesse sentido, 

essa designação pode ser entendida como o elemento articulador do conteúdo, pois 

possibilita dialogar uma teoria linguística como a da variação linguística ao ensino de 

E/LE, o que demanda que o candidato não conheça apenas a teoria, mas também seja 

capaz de identificar as suas implicações para o ensino. A designação definida 3.3, 

encaixada ao final do enunciado, aponta para um entendimento do ensino de espanhol 

como língua estrangeira através do uso da sigla E/LE. O vocábulo “Língua”, no entanto, 

parece estar fora de contexto nessa designação, uma vez que a referência ao termo língua 

já aparece na sigla E/LE.  
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Alguns dos possíveis sentidos em relação ao enunciado do conteúdo 3E podem 

ser construídos no diálogo com as referências bibliográficas, como mostra o quadro 22. 

Os PCN e as OCN, só para citar dois exemplos, discorrem acerca da noção de variação 

linguística. Além disso as OCN (2006, p. 134), em seu capítulo específico sobre a língua 

espanhola, alertam para que as escolas atuem “no sentido de evitar dicotomias 

simplificadoras e reducionistas e que permita a exposição dos estudantes à variedade sem 

estimular a reprodução de preconceitos”. 

 

Quadro 23: Conteúdo 4E - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

4. As tecnologias de informação e comunicação e a construção do conhecimento nas aulas de E/LE 

Designação 4.1 As tecnologias de informação e comunicação 

Designação 4.2 a construção do conhecimento 

Designação 4.3 [n]as aulas de E/LE 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção do sentido”; 

 “Novas Tecnologias em Sala de Aula – (re)construindo conceitos e práticas”.  

 

O referente que se apresenta na designação 4.1 remete a uma expressão, 

normalmente identificada pela sigla TICs, que trata das modernas tecnologias de 

informação e comunicação existentes na atualidade. Tal designação é definida, desse 

modo, o artigo “As” aponta para a existência de uma multiplicidade de tais tecnologias 

que podem ser identificadas. A designação 4.2 aponta para o entendimento de que o 

conhecimento pode ser construído nas aulas de espanhol como língua estrangeira. A 

designação definida 4.3 se encaixa ao final do enunciado apontando para um espaço de 

convívio da prática docente e discente em língua espanhola como língua estrangeira. 

O diálogo do conteúdo 4E com a bibliografia pode contribuir para um melhor 

entendimento da noção das tecnologias de informação e comunicação no contexto do 

ensino de E/LE. Assim, se observa a indicação dos PCN e das OCN, que explicitam a 

importância de os professores ajudarem os alunos a usarem diferentes meios de 

informação e recursos tecnológicos não só como uma forma de eles adquirirem e 

construírem conhecimento, mas também para possibilitar a sua inclusão no mundo dito 

globalizado, além de outras referências bibliográficas que dialogam com o enunciado do 

conteúdo, como se pode ver no quadro 23.  
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Quadro 24: Conteúdo 5E - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 

 

5. O sintagma verbal: formas, usos e produção de sentidos em diferentes contextos sociais e discursivos 

em Língua Espanhola 

Designação 5.1 O sintagma verbal 

Designação 5.2 Formas 

Designação 5.3 usos  

Designação 5.4 produção de sentidos 

Designação 5.5 em diferentes contextos sociais e discursivos em Língua Espanhola 

Referências 

bibliográficas 

 “Gramática descriptiva de la lengua española”; 

 “Curso superior de sintaxis española”; 

 “Gramática comunicativa del español”; 

 “Gramática didáctica del español”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “O texto e a construção dos sentidos”; 

 “Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar”.  

 

O conteúdo 5E apresenta na designação 5.1 o referente “O sintagma verbal”, que 

aponta para uma perspectiva mais estrutural de língua, à semelhança do que se encontra 

nos conteúdos da parte de português deste anexo. Listadas a seguir, as designações 5.2, 

5.3 e 5.4 apontam para uma compreensão em relação à estrutura, à utilização e à produção 

de sentidos que o sintagma verbal pode vir a suscitar. Já o encaixamento da designação 

5.5 aponta para um entendimento que procura situar o sintagma verbal nas distintas 

situações sociais e discursivas em língua espanhola.  

Como se pode ver, o conteúdo 5E aponta, ao mesmo tempo, para determinadas 

teorizações que geralmente estão associadas para uma perspectiva mais estruturalista da 

língua e, também, para aquelas que estão voltadas para uma perspectiva mais social e 

discursiva da língua. Por essa razão, a bibliografia apresenta referências que apontam para 

diferentes teorizações como é o caso, só para citar dois exemplos, de “Gramática 

descriptiva de la lengua española”, que aponta para um entendimento de língua mais 

voltado para o viés normativo-gramatical e “O texto e a construção dos sentidos”, por 

sugerir uma visão de língua mais situada em uma perspectiva social e discursiva.  

 

Quadro 25: Conteúdo 6E - Conteúdo Programático edital n° 37/2011 
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6. Os marcadores discursivos e seu papel na construção do discurso em Língua Espanhola 

Designação 6.1 Os marcadores discursivos 

Designação 6.2 seu papel na construção do discurso em Língua Espanhola 

Designação 6.3 d[o] discurso em Língua Espanhola 

Referências 

bibliográficas 

 “Gramática descriptiva de la lengua española”; 

 “Curso superior de sintaxis española”; 

 “Gramática comunicativa del español”; 

 “Gramática didáctica del español”; 

 “Marxismo e filosofia da linguagem”; 

 “Gêneros do discurso”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental”; 

 “Orientações Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Texto, gêneros do discurso e ensino”; 

 “O jogo discursivo na sala de leitura: língua materna e língua estrangeira”; 

 “Oficina de leitura: teoria e prática”; 

 “Os Significados de Letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita”.  

 

O sexto e último conteúdo de espanhol apresenta na designação definida 6.1 um 

referente que aponta para determinadas conceituações que compreendem os marcadores 

discursivos como um grupo heterogêneo que abrange elementos bastante diversos, tais 

como palavras e locuções, por exemplo, que permitem uma conexão entre os enunciados. 

A designação 6.2 e a designação encaixada e definida 6.3, apontam para um entendimento 

sobre a importância de tais marcadores na construção do discurso em língua espanhola.  

Em relação ao diálogo entre o conteúdo 6E e a bibliografia, a noção de marcadores 

discursivos, geralmente associada a uma perspectiva mais funcionalista ou 

sociodiscursiva de língua, possibilita o diálogo com algumas das gramáticas indicadas, 

como por exemplo, “Gramática comunicativa del español”, já a noção de discurso pode 

ser vista em diferentes referências da bibliografia, como em “Gêneros do discurso”, só 

para citar algumas das referências destacadas no quadro 25.   

Como procurei sinalizar nos parágrafos anteriores, o perfil de professor de 

português/espanhol do edital n° 37/2011, construído a partir do que está estabelecido no 

conteúdo programático do anexo III, apresenta um caráter mais complexo e tradicional, 

principalmente se comparado ao perfil de professor de espanhol do edital n° 26/2009.  

No que diz respeito a maneira como os conteúdos se organizam, é interessante 

perceber que no anexo III do edital n° 37/2011 o foco da parte de português está mais 
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voltado para o aspecto linguístico, enquanto que a parte de espanhol aponta para o aspecto 

linguístico-discursivo. É importante chamar atenção também para a quantidade de 

conteúdos listados nos anexos, 10 no edital n° 26/2009 e 12 no edital n° 37/2011, sendo 

6 para a parte de português e 6 para a parte de espanhol.  

Em relação às referências bibliográficas, conforme já comentado no início dessa 

seção, o edital n° 37/2011 sugeriu um total de 45 títulos para estudo, sendo 24 para 

português e 21 para espanhol, enquanto que o edital anterior indicou 16 títulos. As 

referências do edital n° 37/2011, nesse sentido, são um exemplo da complexidade do 

perfil duplo de professor construído neste documento, haja vista a quantidade de 

indicações bibliográficas, bem como os diferentes desdobramentos dos pontos propostos 

para a realização da prova, levando-se em consideração as diferentes linhas teóricas 

indicadas. Além da complexidade, as referências bibliográficas também demonstram 

como a construção do perfil de professor do edital n° 37/2011 se volta para uma visão 

mais tradicional da língua, haja vista que dos 45 títulos indicados, 10 deles são gramáticas, 

além de outras referências que também apontam para uma perspectiva de língua mais 

normativa-gramatical, enquanto que dos 16 títulos indicados pelo edital n° 26/2009 não 

há nenhuma gramática. 

Outro aspecto importante a ser destacado é que a questão referente ao ensino, que 

é um ponto forte no edital n° 26/2009, haja vista a utilização das designações 

“Ensino/aprendizagem de espanhol”, “O Ensino de Espanhol no Brasil”, “ensino de 

E/LE” e “O ensino de espanhol para fins específicos”, no edital n° 37/2011 aparece bem 

menos, apenas em um dos conteúdos da parte de português - 6. “Ensino de Língua 

portuguesa: variação linguística e ensino de língua portuguesa, ensino de gramática e 

análise linguística, ensino de produção textual, ensino de leitura” – e nos três primeiros 

dos seis conteúdos da parte de espanhol: 1. “O ensino de Língua Espanhola com fins 

específicos”, 2. “O ensino de Língua Espanhola como viés interdisciplinar, intercultural 

e de formação cidadã” e 3. “A variação linguística e suas implicações no ensino de Língua 

E/LE”. Ainda sobre essa questão do ensino, chama a atenção, dada a relevância dos 

documentos oficiais da educação brasileira, o fato de o edital n° 26/2009 ter colocado na 

bibliografia e apresentado em um dos seus conteúdos a referência aos PCN e às OCN – 

3. “O ensino de espanhol no Brasil e os documentos normativos: PCN’s e OCN’s” – 

enquanto que no edital n° 37/2011 a menção a esses documentos aparece somente nas 

referências bibliográficas da parte de espanhol 
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Em suma, considerando a concepção de professor como agente glotopolítico 

(LAGARES, 2018), se percebe que no edital n° 37/2011 o perfil de professor de 

português/espanhol que é construído discursivamente aponta para um docente mais 

voltado para o trabalho com um modelo conceitual e normativo de língua e menos para 

as questões que envolvem o ensino, portanto, um agente glotopolítico com um caráter 

mais conservador. O perfil duplo de professor de português/espanhol ocasiona, na 

realidade, uma cisão entre essas duas áreas de conhecimento, pois, se por um lado, os 

conteúdos de português se restringem aos saberes mais tradicionais da área, dando mais 

ênfase ao nível textual do que o discursivo, por outro lado, os conteúdos de espanhol 

parecem mais abrangentes, pois ressaltam a abordagem do ensino de línguas com fins 

específicos, apresentam um viés mais discursivo e se voltam para as teorizações que 

entendem que o ensino de língua é uma maneira de levar o aluno a ter contato e produzir 

diferentes práticas sociais por meio da língua(gem). 

 

3.3. Conteúdo programático do edital n° 80/2015 

 

Conforme antecipei no capítulo 2, na seção terciária 2.2.1.1, o edital n° 80/2015 é 

o mais extenso dos três editais que estão sendo analisados nessa pesquisa, pois possui 15 

páginas além de nove anexos, distribuídos da seguinte forma: anexo I – Tabela de 

Requisitos e Distribuição das Vagas; anexo II – Regime de Trabalho e Remuneração; 

anexo III – Quadro de Etapas; anexo IV – Conteúdos Programáticos; anexo V – Critérios 

para Avaliação de Títulos; anexo VI – Posto de Atendimento; anexo VII – Relação dos 

campi; anexo VIII – Cronograma Previsto dos Eventos e anexo IX – Critérios de 

Avaliação da Prova de Desempenho Didático. Nesta seção me propus a analisar os anexos 

I e IV110, já que são eles que apresentam especificamente as informações referentes às 

vagas para professor de português/espanhol, a partir das quais procuro compreender os 

sentidos relativos à política linguística para o ensino de espanhol no IFRJ.   

À diferença dos outros dois editais, o edital n° 80/2015 optou por apresentar o 

número de vagas diretamente no anexo I - Tabela de Requisitos e Distribuição das Vagas, 

especificando a quantidade de vagas conforme as áreas de atuação/conhecimento. Assim, 

embora o item 2. DOS CARGOS PÚBLICOS, subitem 2.1, informe que as vagas para 

professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica serão regidas pelo regime de 

                                                           
110 Os referidos anexos estão disponíveis para visualização na seção ANEXOS. 
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trabalho de 40 horas semanais com dedicação exclusiva, é somente no anexo I que as 

vagas são apresentadas, de acordo com os seguintes itens: 1) as áreas de 

atuação/conhecimento; 2) o campus para o qual está destinada cada vaga; 3) o código da 

vaga; 4) os requisitos, isto é, a formação exigida para ocupar o cargo de Professor de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de acordo com a área de atuação/conhecimento; 

5) o número de vagas disponíveis, segundo as especificações a seguir: AC – vagas de 

ampla concorrência, PcD – vagas reservadas a pessoas com deficiência, NP – vagas 

reservadas a negros e TOTAL – total de vagas oferecidas. De todas as vagas oferecidas 

para diferentes áreas de atuação/conhecimento, se observam neste edital três vagas para 

a docência em português/espanhol, uma para o campus de Niterói, uma para o campus de 

Pinheiral e a outra para o campus de Resende, como se vê no quadro abaixo: 

 

Quadro 26: Quadro de vagas para professor de português/espanhol edital nº 80/2015 

 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO/CONHECIMENTO 
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Português e Espanhol), com Pós 

Graduação Lato Sensu 

(Especialização) ou Stricto Sensu 

(Mestrado ou Doutorado) nas 

seguintes áreas de avaliação da 

CAPES: Letras ou Linguística ou 

Educação ou Interdisciplinar 

(Cultura ou Linguagem). 
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Graduação Lato Sensu 

(Especialização) ou Stricto Sensu 

(Mestrado ou Doutorado) nas 
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seguintes áreas de avaliação da 

CAPES: Letras ou Linguística ou 

Educação ou Interdisciplinar 

(Cultura ou Linguagem). 

(IFRJ, 2015c, anexo I, p. 19 e 21). 

 

A partir do quadro acima se pode observar que o edital n° 80/2015, assim como o 

edital analisado na seção anterior, instituiu a área de atuação/conhecimento como 

português/espanhol e, da mesma forma como os editais n° 26/2009 e n° 37/2011, definiu 

como formação para ocupar esse cargo a graduação em Letras com habilitação em 

Português e Espanhol. Em relação à formação exigida, no entanto, o edital n° 80/2015 foi 

mais criterioso que os outros dois documentos, pois além de determinar a licenciatura ou 

bacharelado com curso de formação pedagógica na área de atuação/conhecimento em 

questão, também estabeleceu que a especialização, o mestrado ou o doutorado do 

candidato deveriam ser na área da Letras ou Linguística ou Educação ou Interdisciplinar, 

com ênfase em Cultura ou Linguagem. A definição desses critérios para atuar como 

professor de português/espanhol no IFRJ dialoga com a proposta político pedagógica dos 

IF (BRASIL, 2010) que, conforme apontei no primeiro capítulo, prevê a oferta da 

educação básica, com ênfase nos cursos de ensino médio integrado à EPT, ensino técnico 

em geral, cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado, além de programas 

de pós-graduação lato e stricto sensu, como está especificado, inclusive, no subitem 2.3 

do edital n° 80/2015. Voltando, porém, à questão específica da área de 

atuação/conhecimento exigida, é importante perceber que o edital n° 80/2015 manteve o 

que foi definido no edital n° 37/2011, isto é, o perfil de professor de português/espanhol, 

normalizando no IFRJ, de certo modo, um perfil docente que vem se tornando recorrente 

em grande parte dos concursos públicos realizados pelos IF111.  

Um aspecto essencial a ser destacado, é que o edital n° 80/2015, a diferença dos 

outros dois, teve duas bancas responsáveis por traçar o perfil das três vagas para professor 

de português/espanhol do Instituto. Dessa maneira, uma banca se encarregou de elaborar 

o conteúdo programático da vaga do campus Niterói e a outra banca se ocupou de elaborar 

o conteúdo das outras duas vagas, uma para o campus Pinheiral e a outra para o campus 

Resende. Por esse motivo, nesta seção são analisados discursivamente dois conteúdos 

programáticos distintos. Para iniciar a análise, portanto, conforme a ordem em que 

                                                           
111 Conforme já comentado na nota 99. 
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aparecem nos anexos, apresento primeiramente o conteúdo programático da vaga do 

campus Niterói, como se pode ver abaixo: 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO / CONHECIMENTO: PORTUGUÊS; ESPANHOL (NIT-04) 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. Conceitos gerais: língua, linguagem e discurso, funções da linguagem, a noção de correto e o uso do 
padrão linguístico. 
2. Ensino de Língua Portuguesa: análise linguística e níveis de descrição gramatical – fonologia, morfologia, 
sintaxe e semântica. 
3. Linguística Textual: texto e contexto, gêneros textuais e modos de organização do discurso – falado e 
escrito -, coesão e coerência textuais.  
4. Ensino e Língua Portuguesa: variação linguística, gramática e análise linguística, produção textual e 
leitura. 
5. Literatura Brasileira: autores e obras, períodos literários, contextualização sócio-histórica. 
6. O pós-método e o ensino de espanhol nos Institutos Federais: currículo, planejamento, seleção e 
preparação de materiais didáticos. 
7. Abordagem de ensino de espanhol para fins específicos. 
8. O ensino de espanhol na escola brasileira: crenças, representações e políticas públicas. 
9. Políticas linguísticas, documentos oficiais para o ensino de espanhol e trabalho docente na Educação 
Básica. 
10. Os multiletramentos e o ensino de espanhol como língua adicional. 
11. Gêneros discursivos e tipologias textuais no ensino de espanhol: didatização e retextualização. 
12. Aspectos linguístico-discursivos e sua transposição didática na sala de aula de espanhol. 
13. Ensino/Aprendizagem de espanhol mediado pelas Tecnologias Digitais da Comunicação e Informação. 
14. Pluralidade linguística e cultural no ensino de espanhol. 
RERERÊNCIAS: 
1. BAGNO, Marcos. A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.   
2. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  
3. BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 47ed. São Paulo: Cultrix, 2015. 
4. BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Parâmetros curriculares nacionais – Língua Portuguesa. 
Brasília: MEC, 1998. 
5. ____ Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003. D.O.U de 10 de janeiro de 2003.  
6. ____ Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasiília: MEC, 2004. 
7. DUARTE, Eduardo de Assis (org.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antología crítica. 2ed. Belo 
Horizonte: E. UFMG, 2014, 4v.  
8. ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Wanderley. Semântica. 8ed. São Paulo: Ática, 1998.  
9. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3 ed. São Paulo: 
Contexto, 2010 
10. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008. 
11. ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 4ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2006. 
12. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. 9 ed. São 

Paulo: Cortez, 2003  
13. AGUIRRE BELTRÁN, B. “La enseñanza del español con fines profesionales”. In: LOBATO, J. S; 
GARGALLO, I.S. Vademécum para la formación de profesores: enseñar español como segunda lengua 
(L2)/lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL, 2004. 

14. ____. “Enfoque, metodología y orientaciones didácticas de la enseñanza del español con fines 
específicos”. In: Revista Carabela - La enseñanza del español como lengua extranjera con fines específicos, 
número 44, Madrid, 1999. 
15. BARROS, C.S; COSTA, E.G.M (org.). Espanhol: ensino médio. Brasiília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Básica, 2010, v. 16, Coleção explorando o ensino. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7836-2011-espanhol-
capa-pdf&category_slug=abril-2011-pdf&Itemid=30192> Último acesso em: 7 out, 2015. 
16. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, 
códigos e suas tecnologias. Brasília: SEB/MEC, 2006  

17. JUNGER, Cristina S Vergnano. “Reflexões sobre o ensino de E/LE no Brasil: propostas governamentais, 
fomação docente e prática em sala de aula”. In: Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos. Madrid: 
Ministerio de Educación y Ciencia, 2005, pp. 27-46. 
18. LIMA, L.M (org.). A (in)visibilidade da América Latina na formação do professor de espanhol. Campinas, 

SP: Pontes Editores, 2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7836-2011-espanhol-capa-pdf&category_slug=abril-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7836-2011-espanhol-capa-pdf&category_slug=abril-2011-pdf&Itemid=30192
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19. MATOS, D.C.V.S. “Formação intercultural de professores de espanhol e materiais didáticos”. In: Revista 
Abehache, ano 4, n°16, ABH, 2014, p. 165-185. 
20. MATTOS, Andrea Machado de Almeida. “Novos letramentos, ensino de língua estrangeira e o papel da 
escola pública no século XXI”. In: JORDÃO (org.). Letramentos e Multiletramentos no Ensino de Línguas e 
Literaturas. UFPR: Revista X, Dossiê Especial, vol. 1, 2011. Disponível em 
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/revistax/article/view/22474> Último acesso: 7 de out, 2015. 
21. MELERO ABADÍA, Pilar. Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua 
extranjera. Madrid: Edelsa, 2000. 
22. NICOLAIDES, C; SILVA, K; TÍLIO, R; ROCHA, C.H. Política e Políticas Linguísticas. Campinas, SP: 
Pontes Editores, 2013. 
23. PARAQUETT, M. “Lingüística Aplicada, Inclusión social y aprendizaje del español en el contexto 
latinoamericano”. In: Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas, número 6, 
2009. Disponible en <https://www.nebrija.com/revista-linguistica/revista_6/articulos_n6/articulo_1.pdf> 
Último acesso: 7 de out, 2015. 
24. SANZ, Neus. “Criterios para la evaluación y el diseño de materiales para la enseñanza de ELE”. In: 
Actas del VIII Seminario de Dificultades Específicas de Enseñanza de Español a Lusohablantes. São Paulo: 
Consejería de Educación y Ciencia de la Embajada de España en Brasil, 2000, pp. 10-22. 
25. SILVA, Cláudia Helena Dutra da. “Currículo e ensino de línguas adicionais: revisitando conceitos e 
pensando posibilidades”. In: Revista Pesquisas em Discurso Pedagógico. PUC-Rio, vol. 2, 2011. Disponível 

em <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_discurso.php?strSecao=OUTPUT&fas=177&NrSecao=11> 
Último acesso: 7 de out, 2015. 
26. SOTO, Ucy. Novas Tecnologias em Sala de Aula – (re)construindo conceitos e práticas. São Carlos: 
Clara Luz, 2009. 
27. ZOLIN-VESZ, Fernando (org.) A (in)visibilidade da América Latina no ensino de espanhol. Campinas, 

SP: Pontes Editores, 2013. 

(IFRJ, 2015c, anexo IV, págs. 43 e 44). 

 

O anexo IV, conteúdo programático do edital n° 80/2015, apresenta uma 

formatação distinta a dos outros dois conteúdos programáticos anteriormente analisados. 

O cabeçalho do IFRJ e a identificação do edital estão situados na primeira página deste 

anexo, e o conteúdo programático referente à vaga de professor de português/espanhol do 

campus Niterói aparece somente na página 43. Primeiramente se observa no campo 

“ÁREAS DE ATUAÇÃO/CONHECIMENTO” a especificação PORTUGUÊS; 

ESPANHOL, seguida do código da vaga NIT-04. Logo após, como nos editais n° 26/2009 

e n° 37/2011, se percebe que o anexo se divide em duas partes, nas quais são apresentados 

os conteúdos e as referências bibliográficas. Na primeira parte, onde se lê “Conteúdo 

programático”, se verificam 14 conteúdos e em seguida, nas “Referências”, são listadas 

27 referências de leitura. As referências da bibliografia são compostas de livros, capítulos 

de livros, artigos digitais, artigos de eventos acadêmicos, leis e documentos oficiais da 

educação. Ainda com relação aos conteúdos e às referências bibliográficas, não há 

nenhuma indicação, pelo menos de maneira especificada, de quais deles estão voltados 

para português e para espanhol, conforme ocorreu com o edital n° 37/2011, cuja vaga 

também foi para professor de português/espanhol.  

Tendo feito essa introdução inicial do anexo IV do edital n° 80/2015, referente à 

vaga de professor de português/espanhol do campus Niterói, passemos para a análise 

discursiva dos 14 conteúdos que o constituem. Ademais dos conteúdos, sinalizo e realizo 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/revistax/article/view/22474
https://www.nebrija.com/revista-linguistica/revista_6/articulos_n6/articulo_1.pdf
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/rev_discurso.php?strSecao=OUTPUT&fas=177&NrSecao=11
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também alguns comentários em relação às referências bibliográficas indicadas no 

programa do concurso com as quais tais conteúdos possivelmente dialogam. É preciso 

esclarecer, ainda, que como nesta seção analiso discursivamente dois conteúdos 

programáticos distintos, identifiquei como NIT-04 os conteúdos referentes à vaga do 

campus Niterói, conforme está especificado no referido anexo.  

 

Quadro 27: Conteúdo 1 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

1. Conceitos gerais: linguagem, língua e discurso, funções da linguagem, a noção de correto e o uso do 

padrão linguístico 

Designação 1.1 Conceitos gerais:  

Designação 1.2 Linguagem 

Designação 1.3 Língua 

Designação 1.4 discurso 

Designação 1.5 funções da linguagem 

Designação 1.6 a noção de correto 

Designação 1.7 o uso do padrão linguístico 

Referências 

bibliográficas 

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Gramática normativa da língua portuguesa”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”.  

 

O conteúdo 1 apresenta a designação 1.1 “Conceitos gerais”, que aponta para uma 

compreensão de língua a partir de diferentes conceituações. Em seguida, aparecem 

listadas as designações 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 que servem como ponto de apoio para 

fazer referência à designação 1.1. Tais designações, explicitadas no enunciado pelo uso 

dos dois pontos, possibilitam a compreensão a partir de diferentes correntes teóricas, já 

que o conteúdo não apresenta uma teorização específica na qual elas estejam baseadas. É 

importante observar que as designações 1.6 e 1.7 são definidas, ou seja, elas apontam para 

um determinado entendimento de uso do padrão linguístico e noção de correto que o 

enunciado não especifica.  

Um fato que chama a atenção é que este conteúdo é muito similar ao conteúdo 1P 

analisado anteriormente no anexo do edital n° 37/2011, isto é, as designações são tomadas 

como conceitos gerais que o coenunciador candidato precisa conhecer. No entanto, a 

relação dialógica da bibliografia e do conteúdo 1 agora analisado aponta para o diálogo 
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com os documentos nacionais da educação do MEC, como se pode ver no quadro 27, ao 

contrário do conteúdo 1P daquele edital que dialoga, em sua maioria, com gramáticas.  

 

Quadro 28: Conteúdo 2 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

2. Ensino de língua portuguesa: análise linguística e níveis de descrição gramatical – fonologia, 

morfologia, sintaxe e semântica 

Designação 2.1 Ensino de língua portuguesa:  

Designação 2.2 análise linguística 

Designação 2.3 níveis de descrição gramatical 

Designação 2.4 fonologia 

Designação 2.5 morfologia 

Designação 2.6 Sintaxe 

Designação 2.7 semântica 

Referências 

bibliográficas 

 “A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática”; 

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Semântica”; 

 “Gramática normativa da língua portuguesa”.  

 

No conteúdo 2 se vê a designação 2.1 “Ensino de Língua portuguesa”, que pode 

suscitar diferentes sentidos sobre como e o que é ensinar língua portuguesa. Em seguida, 

como ponto de apoio para a designação 2.1, se observam as designações 2.2 e 2.3, que 

apontam para certas teorizações que discorrem acerca do ensino de língua a partir da 

reflexão sobre a mesma e dos usos linguísticos, e as designações 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, que 

apontam para uma compreensão de que a língua pode ser descrita a partir de determinadas 

categorias. Há que se observar que tais categorias estão destacadas no enunciado pelo uso 

do travessão. 

Como se pode ver no quadro 28, a relação entre o conteúdo 2 e a bibliografia se 

constrói a partir do diálogo com diferentes concepções teóricas, como, por exemplo, as 

referências “A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro” e “Gramática normativa 

da língua portuguesa”, que apontam para diferentes sentidos do que se pode entender 

como “Português Brasileiro” ou de noções conflitantes de língua-padrão.  
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Quadro 29: Conteúdo 3 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

3. Linguística textual: texto e contexto, gêneros textuais e modos de organização do discurso – falado e 

escrito -, fatores pragmáticos da textualidade, coesão e coerência textuais 

Designação 3.1 Linguística textual:  

Designação 3.2 texto e contexto 

Designação 3.3 gêneros textuais e modos de organização do discurso – falado e escrito -  

Designação 3.4 fatores pragmáticos da textualidade 

Designação 3.5 coesão e coerência textuais 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”; 

 “Produção textual, análise de gêneros e compreensão”. 

 

O conteúdo 3 traz a designação 3.1 “Linguística textual”, que aponta para algumas 

teorizações que se debruçam no texto como objeto de estudo. Logo após, explicitadas no 

enunciado pelo uso dos dois pontos, se ligam à designação 3.1 as designações 3.2, 3.3, 

3.4 e 3.5, que apontam para uma centralidade da noção de texto e do campo da linguística 

textual como área de estudo do texto. 

Ao olhar para as referências bibliográficas se percebe que o conteúdo 3 estabelece 

um diálogo com, por exemplo, os “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 

Portuguesa”, uma vez que esse documento promove algumas reflexões sobre os usos do 

texto e da perspectiva discursiva em sala de aula, além de outras referências que parecem 

propor reflexões semelhantes, como se pode ver no quadro 29.  

 

Quadro 30: Conteúdo 4 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

4. Ensino e Língua Portuguesa: variação linguística, gramática e análise linguística, produção textual e 

leitura 

Designação 4.1 Ensino e Língua Portuguesa:  

Designação 4.2 variação linguística 

Designação 4.3 gramática e análise linguística 

Designação 4.4 produção textual e leitura 

Referências 

bibliográficas 

 “A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 
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 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática”; 

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”; 

 “Produção textual, análise de gêneros e compreensão”; 

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico” 

 “Gramática normativa da língua portuguesa” 

 

No conteúdo 4 se vê a designação 4.1 “Ensino e Língua Portuguesa”, na qual a 

noção de ensino, que pode ser entendida de diferentes formas dependendo da perspectiva 

teórica, aparece associada à língua portuguesa por meio da conjunção “e”. Logo após, se 

ligam a esta designação as designações 4.2, 4.3 e 4.4, que, explicitadas no enunciado pelo 

uso dos dois pontos, apontam para determinados aspectos da língua portuguesa a serem 

considerados nesse contexto.  

Algumas pistas dos possíveis sentidos do enunciado do conteúdo 4 podem ser 

vistas na bibliografia por meio de referências que apresentam uma certa perspectiva em 

relação ao ensino e alguns aspectos da língua portuguesa, outras que trazem uma certa 

compreensão sobre texto e leitura e, ainda, indicações que tratam do aspecto normativo-

gramatical do português, como se pode ver no quadro acima. Um aspecto interessante de 

ser observado é que o conteúdo 4 foi construído discursivamente de maneira muito 

semelhante ao conteúdo 6P do edital n° 37/2011, porém, ao contrário deste, o conteúdo 

agora analisado aponta para um diálogo com os documentos nacionais da educação. 

 

Quadro 31: Conteúdo 5 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

5. Literatura Brasileira: autores e obras, períodos literários, contextualização sócio-histórica 

Designação 5.1 Literatura Brasileira:  

Designação 5.2 autores e obras 

Designação 5.3 períodos literários 

Designação 5.4 contextualização sócio-histórica  

Referências 

bibliográficas 

 “História concisa da literatura brasileira”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica”; 

 “Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003”; 
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 “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”.  

 

Os significados da designação 5.1 “Literatura Brasileira” são muito amplos, pois 

permitem pensar em diferentes concepções do que seja literatura, bem como em variadas 

possibilidades em relação à literatura brasileira, tais como gêneros e períodos literários, 

as obras e seus referidos autores, dentre outros. Em seguida, explicitadas no enunciado 

pelo uso dos dois pontos, se encaixam na designação 5.1 as designações 5.2, 5.3 e 5.4 

que, por não serem apresentadas de maneira exatamente delimitada, possibilitam o 

entendimento a partir de diferentes prismas.  

A bibliografia, desse modo, através da relação que estabelece com o conteúdo 5, 

apresenta referências que apontam para um entendimento mais amplo do que seja 

literatura e literatura brasileira como, por exemplo, a indicação de “História concisa da 

literatura brasileira”. Um aspecto importante a ser observado é que este conteúdo, além 

do diálogo com alguns documentos nacionais da educação, também dialoga com a “Lei 

10.639 de 9 de janeiro de 2003”, que trata da inclusão no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"112.  

 

Quadro 32: Conteúdo 6 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

6. O pós-método e o ensino de espanhol nos Institutos Federais: currículo, planejamento, seleção e 

preparação de materiais didáticos 

Designação 6.1 O pós-método 

Designação 6.2 o ensino de espanhol nos Institutos Federais 

Designação 6.3 [n]os Institutos Federais 

Designação 6.4 currículo 

Designação 6.5 planejamento 

Designação 6.6 seleção e preparação de materiais didáticos 

Referências 

bibliográficas 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Formação intercultural de professores de espanhol e materiais didáticos”; 

 “Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera”; 

 “Criterios para la evaluación y el diseño de materiales para la enseñanza de ELE” 

 

                                                           
112 Conforme informações encontradas em http://www2.camara.leg.br/. 
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O conteúdo 6 é o primeiro do anexo IV do edital n° 80/2015 a trazer a perspectiva 

da língua espanhola explicitamente. Na designação 6.1, que é definida, se observa um 

referente que aponta para algumas teorias que compreendem o pós-método como uma 

pedagogia que enfatiza uma reflexão da prática docente voltada para a compreensão de 

seu contexto imediato no ensino de língua estrangeira. Em seguida se vê o encaixamento 

da designação 6.3 à designação 6.2, ambas definidas, cujos possíveis sentidos apontam 

para a existência de uma certa perspectiva de ensino de espanhol nos IF. Logo após as 

designações 6.4, 6.5 e 6.6 apontam para atividades que são inerentes ao trabalho do 

professor, isto é, elaborar currículo, planejar aulas, selecionar e preparar materiais 

didáticos, dentre outros.  

Com base na bibliografia se percebem algumas referências que dialogam com os 

possíveis sentidos do conteúdo 6, conforme se vê no quadro 32. Uma questão importante 

a ser comentada, entretanto, é que embora o conteúdo 6 mencione o ensino de espanhol 

nos IF, não há nenhuma referência bibliográfica no programa do concurso que fale sobre 

esses Institutos.  

 

Quadro 33: Conteúdo 7 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

7. Abordagens de ensino de espanhol para fins específicos 

Designação 7.1 Abordagens de ensino de espanhol  

Designação 7.2 espanhol para fins específicos 

Referências 

bibliográficas 

 “La enseñanza del español con fines profesionales”; 

 “Enfoque, metodología y orientaciones didácticas de la enseñanza del español con fines 

específicos” 

 

O conteúdo 7 apresenta a designação 7.1 “Abordagens de ensino de espanhol”, 

que aponta para um entendimento de que o ensino de espanhol pode ser associado à certas 

abordagens, isto é, certas perspectivas pedagógicas referentes ao processo de ensino. 

Encaixa-se na designação 7.1, servindo-lhe como ponto de apoio, a designação 7.2, que 

traz um termo que é normalmente usado para falar do ensino de línguas em um 

determinado contexto e/ou situação específica113, ademais de estar relacionado a teorias 

linguísticas que discorrem sobre esse uso e seu ensino e aprendizagem. 

                                                           
113 Idem nota 107.  
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Como se pode perceber, o enunciado do conteúdo 7 não apresenta uma definição 

precisa do que seja abordagem de ensino, nem de quais abordagens se refere, tampouco 

teoriza sobre a perspectiva do ensino de línguas com finalidades específicas. Dessa 

maneira, ao olhar a bibliografia no intento de encontrar referências que possibilitem uma 

melhor compreensão das possíveis concepções de abordagens de ensino de espanhol com 

fins específicos, se observa que apenas duas leituras parecem estabelecer um diálogo mais 

próximo com o enunciado do conteúdo 7, conforme especificado no quadro 33.  

 

Quadro 34: Conteúdo 8 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

8. O ensino do espanhol na escola brasileira: crenças, representações e políticas públicas 

Designação 8.1 O ensino do espanhol  

Designação 8.2 [n]a escola brasileira 

Designação 8.3 Crenças 

Designação 8.4 representações 

Designação 8.5 políticas públicas 

Referências 

bibliográficas 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Reflexões sobre o ensino de E/LE no Brasil: propostas governamentais, formação 

docente e prática em sala de aula”; 

 “Novos letramentos, ensino de língua estrangeira e o papel da escola pública no século 

XXI”; 

 “Política e políticas linguísticas”. 

 

No conteúdo 8, o referente “O ensino de espanhol” na designação 8.1 aponta para 

um saber da prática docente em língua espanhola. Encaixa-se nesta designação a 

designação definida 8.2, na qual se percebe a referência ao espaço onde tal prática é 

desenvolvida. Em seguida, explicitadas no enunciado por meio dos dois pontos, são 

listadas as designações 8.3, 8,4 e 8,5 que apontam, respectivamente, para um conjunto de 

conceitos ou percepções que se tem acerca de algo, para um conjunto de crenças ou ideias 

que se tem sobre alguma coisa, e para determinadas políticas que são inerentes ao poder 

público.  

Levando em conta que as designações do conteúdo 8 podem ser associadas à 

diferentes discursividades, um olhar atento para as referências bibliográficas pode apontar 
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para os possíveis sentidos do enunciado deste conteúdo, como é o caso das OCN, que em 

seu capítulo específico sobre o espanhol realiza algumas reflexões sobre o ensino desta 

língua na escola brasileira.  

 

Quadro 35: Conteúdo 9 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

9. Políticas linguísticas, documentos oficiais para o ensino de espanhol e trabalho docente na Educação 

Básica114 

Designação 9.1  Políticas linguísticas 

Designação 9.2 documentos oficiais para o ensino de espanhol 

Designação 9.3 [para] o ensino de espanhol 

Designação 9.4 trabalho docente na Educação Básica 

Designação 9.5 [n]a Educação Básica 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Reflexões sobre o ensino de E/LE no Brasil: propostas governamentais, formação 

docente e prática em sala de aula”; 

 “Política e políticas linguísticas” 

 

A designação 9.1 no conteúdo 9 possibilita a associação à diferentes teorias que 

dizem respeito às políticas decididas em diferentes esferas da sociedade no que diz 

respeito ao ensino e aprendizagem de línguas. Em seguida se vê o encaixamento da 

designação definida 9.3 na designação 9.2, apontando para um entendimento dos 

documentos oficiais em relação ao ensino de espanhol, isto é, em relação a um saber da 

prática docente em língua espanhola. Logo após se observa que a designação definida 9.5 

se encaixa na designação 9.4, o que aponta para uma compreensão sobre o trabalho 

desenvolvido pelo professor na “Educação Básica”, designação esta que faz remissão às 

três etapas da educação brasileira, a saber, a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio.  

Como se pode ver no quadro 35, se estabelece um possível diálogo entre o 

conteúdo 9 e algumas referências bibliográficas, como as OCN, que se constituem como 

                                                           
114 O enunciado deste conteúdo aponta para os PCN e as OCN, documentos que no contexto de criação do 

edital n° 80/2015 norteavam a educação brasileira. Atualmente, contudo, conforme apontei na nota 106 

deste capítulo, tais documentos perdem o seu papel com a elaboração da BNCC.  
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um documento oficial da educação brasileira e, portanto, representam um importante 

gesto de política do ensino de línguas.  

 

Quadro 36: Conteúdo 10 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

10. Os multiletramentos e o ensino de espanhol como língua adicional 

Designação 10.1 Os multiletramentos 

Designação 10.2 o ensino de espanhol 

Designação 10.3 como língua adicional 

Referências 

bibliográficas 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Novos letramentos, ensino de língua estrangeira e o papel da escola pública no século 

XXI”; 

 “Currículo e ensino de línguas adicionais: revisitando conceitos e pensando 

possibilidades” 

 

A designação definida 10.1 no conteúdo 10 apresenta um referente que aponta 

para certas conceituações que utilizam o termo multiletramentos para se referir à 

complexidade dos usos heterogêneos da linguagem por determinadas comunidades de 

prática na contemporaneidade. Logo em seguida, se pode ver que a designação 10.3 se 

encaixa na designação definida 10.2, onde é possível perceber um entendimento do ensino 

de espanhol não mais como língua estrangeira com a sigla LE, como se viu nos outros 

editais, mas “como língua adicional”, referente este que aponta para certas teorias que 

defendem que outra(s) língua(s) devem ser adicionadas à(s) língua(s) já presentes no 

repertório do indivíduo.  

Pela relação dialógica que se estabelece entre o conteúdo 10 e a bibliografia, se 

percebe, por exemplo, a indicação da referência “Currículo e ensino de línguas adicionais: 

revisitando conceitos e pensando possibilidades”, artigo o qual a autora utiliza o termo 

língua adicional com base nos Referenciais do Estado do Rio Grande do Sul115, o que 

aponta, nesse contexto, para uma certa compreensão do enunciador banca em relação a 

noção de língua adicional. 

                                                           
115 Os Referenciais do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2009) esclarecem que o 

termo línguas adicionais se justifica, na contemporaneidade, por enfatizar o acréscimo às demais línguas 

que o educando já possua, sendo falante de português ou de outras línguas - indígenas, de imigrantes, de 

descendentes de imigrantes, de comunidades de surdos, etc. - que possam fazer parte do seu repertório.  
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Quadro 37: Conteúdo 11 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

11. Gêneros discursivos e tipologias textuais no ensino de espanhol: didatização e retextualização 

Designação 11.1 Gêneros discursivos 

Designação 11.2 tipologias textuais  

Designação 11.3 [n]o ensino de espanhol 

Designação 11.4 didatização e retextualização 

Referências 

bibliográficas 

 “Produção textual, análise de gêneros e compreensão”; 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias” 

 

Os referentes das designações 11.1 e 11.2 são iguais aos do conteúdo 4 do edital 

n° 26/2009, sendo este o motivo pelo qual não os analisarei no presente conteúdo. Se 

observa o encaixamento da designação definida 11.3 na designação 11.2, o que aponta 

para um saber da prática docente em espanhol em relação aos “Gêneros discursivos” e às 

“tipologias textuais”. O encaixamento da designação 11.4 ao final do enunciado traz dois 

referentes, o primeiro faz remissão ao ato de didatizar, ou seja, de utilizar a didática para 

ensinar/explicar algo, e o segundo aponta para certas teorizações que compreendem a 

retextualização como a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos-base.   

Um dos possíveis sentidos do enunciado do conteúdo 11 pode ser visto, por 

exemplo, na referência bibliográfica “Produção textual, análise de gêneros e 

compreensão”, uma vez que este livro se apoia, dentre outras, nas teorizações de Bakhtin 

(2016) sobre os gêneros do discurso.  

 

Quadro 38: Conteúdo 12 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

12. Aspectos linguístico-discursivos e sua transposição didática na sala de aula de espanhol 

Designação 12.1 Aspectos linguístico-discursivos  

Designação 12.2 sua transposição didática  

Designação 12.3 [n]a sala de aula de espanhol 

Referências 

bibliográficas 

 “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática”; 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias” 
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O conteúdo 12 apresenta a designação 12.1 “Aspectos linguístico-discursivos”, o 

referente é igual ao já comentado no conteúdo 1 do edital n° 26/2009, sendo este o motivo 

pelo qual ele não será analisado no presente conteúdo. Em complemento a este referente, 

a designação 12.2 traz a designação “transposição didática”, que remete ao processo de 

passagem de um determinado saber/conhecimento científico para o saber/conhecimento 

a ser ensinado. Logo após, servindo como elemento de apoio para as designações 12.1 e 

12.2, se observa o encaixe da designação definida 12.3, que remete a um espaço 

específico de atuação docente/discente nas aulas de espanhol.  

O conteúdo 12 aponta para um conjunto de teorias que articulam o plano da língua 

ao do discurso, assim, um possível entendimento de seu significado pode ser visto na 

referência bibliográfica “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de 

gramática”, uma vez que esse livro se debruça não só na perspectiva normativa da língua, 

mas também no aspecto discursivo da mesma.  

 

Quadro 39: Conteúdo 13 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

13. Ensino/aprendizagem de espanhol mediado pelas Tecnologias Digitais da Comunicação e 

Informação 

Designação 13.1 Ensino/aprendizagem de espanhol  

Designação 13.2  mediado [por]as Tecnologias Digitais da Comunicação e Informação 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Espanhol: Ensino Médio”; 

 “Novas Tecnologias em Sala de Aula – (re)construindo conceitos e práticas” 

 

No conteúdo 13 se vê na designação 13.1 o referente “Ensino/aprendizagem de 

espanhol”, idêntico à designação do conteúdo 2 do edital n° 26/2009, por isso este 

referente não será analisado no presente conteúdo. Na designação definida 13.2, é 

possível perceber a remissão ao meio digital e suas tecnologias da comunicação e 

informação. É importante perceber nesta designação o vocábulo “mediado”, que conecta 

as duas designações do conteúdo, construindo uma relação de meio, colocando tais 

tecnologias como instrumentos para o ensino de espanhol. 

Considerando os possíveis significados do conteúdo 13, se percebe nas referências 

bibliográficas o diálogo com as OCN, pois, de maneira semelhante ao que foi comentado 
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no conteúdo 2 do edital n° 26/2009, esse documento apresenta algumas considerações 

sobre o uso das tecnologias digitais e também apresenta conceituações sobre o 

ensino/aprendizagem de espanhol.  

 

Quadro 40: Conteúdo 14 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 NIT-04 

 

14. Pluralidade linguística e cultural no ensino de espanhol 

Designação 14.1 Pluralidade linguística 

Designação 14.2 [pluralidade] cultural  

Designação 14.3 [n]o ensino de espanhol 

Referências 

bibliográficas 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “A(in)visibilidade da América Latina na formação do professor de espanhol”; 

 “Formação intercultural de professores de espanhol e materiais didáticos”; 

 “Linguística Aplicada, inclusión social y aprendizaje de español en el contexto 

latinoamericano”; 

 “A(in)visibilidade da América no ensino de espanhol” 

 

No conteúdo 14 se observa a designação definida 14.3, que remete a um saber da 

prática docente em língua espanhola, encaixada às designações 14.1 e 14.2. Estas, por sua 

vez, apontam para certas teorizações que compreendem que a heterogeneidade e a 

diversidade são inerentes a todas as línguas, culturas e indivíduos.  

Considerando que o enunciado do conteúdo 14 compreende diferentes 

conceituações, um possível entendimento de seu significado pode ser visto, por exemplo, 

na indicação das OCN na bibliografia, pois esse documento discorre sobre alguns 

aspectos da pluralidade linguística e cultural no ensino de espanhol. 

Conforme comentei no início desta seção, o conteúdo programático da vaga de 

professor de português/espanhol do campus Niterói, no anexo IV do edital n° 80/2015, 

não sinalizou de forma aparente uma divisão em relação aos conteúdos e as referências 

de português e de espanhol, como ocorreu no anexo III do edital n° 37/2011. No entanto, 

a análise desse perfil de vaga do anexo IV mostra que alguns conteúdos estão voltados 

para a língua portuguesa, haja vista as designações “Língua Portuguesa” e “Literatura 

Brasileira”, enquanto que os conteúdos 6-14 estão direcionados para a língua espanhola, 

tendo em vista as designações “ensino de espanhol”, “aula de espanhol” ou 
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“Ensino/aprendizagem de espanhol”. Há ainda o caso de conteúdos que poderiam estar 

voltados tanto para português como para espanhol, como é o caso do conteúdo 1. 

“Conceitos Gerais”. Da mesma forma, se observa que há referências bibliográficas que 

se voltam especificamente para as questões da língua portuguesa e outras para as questões 

de língua espanhola. Entretanto, só para citar um exemplo dentre outros que se pode ver 

na bibliografia, a referência 16. “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

linguagens, códigos e suas tecnologias”, em seus capítulos “Conhecimentos de Língua 

Portuguesa”, “Conhecimentos de Literatura” e “Conhecimentos de Espanhol”, 

possibilitam o diálogo com as questões inerentes ao ensino de português e ao ensino de 

espanhol.  

Se comparado com o anexo III do edital n° 37/2011 analisado na última seção, os 

conteúdos da parte de português do anexo IV agora analisado, embora ainda apresentem 

o uso de determinadas designações que parecem categorizar os modos de abordar as 

partes da língua ou campos de estudos linguísticos, apontam para uma maior preocupação 

com a questão do ensino de português, haja vista a utilização do vocábulo “ensino” em 

dois dos seus cinco conteúdos, e apresentam elementos que não estavam presentes no 

edital anterior como a literatura brasileira, por exemplo. Já os conteúdos de espanhol 

apontam, em alguns de seus tópicos, para teorias que articulam o plano da língua ao do 

discurso, e apresentam discursividades variadas, tais como o ensino de espanhol para fins 

específicos, a questão das políticas públicas e das políticas linguísticas, a perspectiva da 

língua adicional, o uso das tecnologias digitais da comunicação e informação, a questão 

da pluralidade linguística e cultural no ensino de espanhol, dentre outras questões que 

apontam que os conteúdos de espanhol deste anexo são mais amplos do que os conteúdos 

de espanhol do anexo III do edital n° 37/2011, aproximando-se mais, nesse aspecto, dos 

conteúdos do anexo I do edital n° 26/2009.  

Longe de ter esgotado as considerações acerca do anexo IV do edital n° 80/2015, 

passemos agora para a análise do perfil de professor de português/espanhol elaborado 

pela outra banca do concurso, referente à vaga do campus Pinheiral e à vaga do campus 

Resende.  

Como apontei no início da seção 3.3, o perfil da vaga do campus Pinheiral e da 

vaga do campus Resende foi construído de maneira muito semelhante à vaga do campus 

Niterói, como se pode ver abaixo no conteúdo programático deste perfil:  

 

ÁREA DE ATUAÇÃO / CONHECIMENTO: PORTUGUÊS; ESPANHOL (UNI-03) 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. Conceitos gerais: língua, linguagem e discurso, funções da linguagem, a noção de correto e o uso do 
padrão linguístico. 
2. Ensino de língua portuguesa: análise linguística e níveis de descrição gramatical – fonologia, morfologia, 
sintaxe. 
3. Linguística Textual: texto e contexto, gêneros textuais e modos de organização do discurso – falado e 
escrito -, fatores pragmáticos de textualidade, coesão e coerência textuais.  
4. Ensino e Língua Portuguesa: variação linguística, gramática e análise linguística, produção textual e 
leitura. 
5. Literatura Brasileira: períodos literários, contextualização sócio-histórica, principais autores. 
6. Literatura Portuguesa: Trovadorismo, Maneirismo e Camões, Fernando Pessoa e o modernismo em 
língua portuguesa. 
7. Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: literatura de combate e literaturas nacionais do século XX. 
8. Documentos prescritivos oficiais para o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: questões de política 
linguística. 
9. O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira para fins específicos: perspectivas teóricas e metodológicas. 
10. O papel do estudo do Espanhol/Língua Estrangeira e do desenvolvimento da compreensão leitora em 
diferentes enfoques na formação do cidadão. 
11. Gêneros do discurso e tipologias textuais no ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: Leitura e Produção 
textual.  
12. Análise, seleção e preparação de materiais didáticos para o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira. 
13. O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: variação linguística, descrição gramatical e análise 
linguística. 
14. O uso da literatura no ensino de Espanhol/Língua Estrangeira.  
RERERÊNCIAS: 

1. AZEREDO, José Carlos. Iniciação à sintaxe do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 
2. BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 11ed. São Paulo: Loyola, 2002. 
3. BAGNO, Marcos. A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.  
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Em um primeiro plano se observa no campo “ÁREAS DE 

ATUAÇÃO/CONHECIMENTO” a especificação PORTUGUÊS; ESPANHOL, seguida 

do código das vagas UNI-03. Em seguida, há uma divisão entre o “Conteúdo 

programático”, com 14 conteúdos e, logo após, as “Referências”, nas quais são listadas 

41 referências de leitura. As referências apresentam livros, capítulos de livros, artigos 

digitais, artigos de eventos acadêmicos, leis e documentos oficiais da educação. Da 

mesma maneira que no perfil anterior, não é indicado, ao menos de forma aparente, quais 

conteúdos e quais referências são de português e de espanhol.  

Tendo feito essa introdução inicial do anexo IV da parte que apresenta o perfil das 

duas vagas de professor de português/espanhol dos campi Pinheiral e Resende, passemos 

para a análise discursiva dos 14 conteúdos que o constituem. Além dos conteúdos, 
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sinalizo e realizo também alguns comentários em relação às referências bibliográficas 

indicadas no programa do concurso com as quais tais conteúdos possivelmente dialogam. 

Como nesta seção analiso discursivamente dois conteúdos programáticos distintos, 

identifiquei como UNI-03 os conteúdos referentes às vagas dos campi Pinheiral e 

Resende, conforme está especificado no referido anexo.  

 

Quadro 41: Conteúdo 1 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

1. Conceitos gerais: linguagem, língua e discurso, funções da linguagem, a noção de correto e o uso do 

padrão linguístico 

Designação 1.1 Conceitos gerais:  

Designação 1.2 linguagem 

Designação 1.3 Língua 

Designação 1.4 discurso 

Designação 1.5 funções da linguagem 

Designação 1.6 a noção de correto 

Designação 1.7 o uso do padrão linguístico 

Referências 

bibliográficas 

 “Preconceito linguístico: o que é, como se faz”; 

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Gramática de usos do português”; 

 “A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias” 

 

O primeiro conteúdo do perfil UNI-03 foi construído discursivamente da mesma 

forma que o conteúdo 1 do perfil NIT-04, por esse motivo não analisarei o presente 

conteúdo e suas designações. A bibliografia também é bastante semelhante àquela do 

perfil anterior, sendo que nesta há duas referências a mais que apontam para um diálogo 

com o presente conteúdo. Da mesma forma como comentado no perfil NIT-04, chama a 

atenção a semelhança do presente conteúdo com o conteúdo 1P do anexo III do edital n° 

37/2011, sendo que o conteúdo agora analisado aponta para o diálogo com os documentos 

nacionais da educação do MEC, como se pode ver no quadro 41, enquanto aquele outro 

edital dialoga majoritariamente com gramáticas.  

 

Quadro 42: Conteúdo 2 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 
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2. Ensino de língua portuguesa: análise linguística e níveis de descrição gramatical – fonologia, morfologia 

e sintaxe 

Designação 2.1 Ensino de língua portuguesa:  

Designação 2.2 análise linguística 

Designação 2.3 níveis de descrição gramatical 

Designação 2.4 fonologia 

Designação 2.5 morfologia 

Designação 2.6 sintaxe 

Referências 

bibliográficas 

 “A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “Por que (não) ensinar gramática na escola”; 

 “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Iniciação à sintaxe do português”; 

 “Teoria lexical”; 

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Gramática de usos do português” 

 

O conteúdo 2 foi construído discursivamente de forma bastante semelhante ao 

segundo conteúdo do perfil docente anterior. A única diferença é que o presente conteúdo 

não apresenta o termo “semântica”.  Com relação à bibliografia o presente conteúdo traz 

duas referências a mais que apontam para um possível diálogo com o seu enunciado, mas 

também se pode ver que algumas indicações de leitura são as mesmas do conteúdo 2 do 

perfil NIT-04, como, por exemplo “A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro” e 

“Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”. 

 

Quadro 43: Conteúdo 3 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

3. Linguística textual: texto e contexto, gêneros textuais e modos de organização do discurso – falado 

e escrito -, fatores pragmáticos da textualidade, coesão e coerência textuais 

Designação 3.1 Linguística textual:  

Designação 3.2 texto e contexto 

Designação 3.3 gêneros textuais e modos de organização do discurso – falado e escrito -  

Designação 3.4 fatores pragmáticos da textualidade 

Designação 3.5 coesão e coerência textuais 

Referências 

bibliográficas 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 
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 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Semântica”; 

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”; 

 “O texto e a construção dos sentidos”; 

 “Produção textual, análise de gêneros e compreensão”; 

 “A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso”; 

 “Gêneros do discurso na escola”; 

 “Análise de textos de comunicação”; 

 “Gêneros orais e escritos na escola” 

 

O conteúdo 3 deste perfil docente foi construído discursivamente da mesma 

maneira que o terceiro conteúdo do perfil docente anterior, por esse motivo não analisarei 

o presente conteúdo e suas designações. No que diz respeito à bibliografia também se 

podem ver semelhanças, pois das 10 referências que apontam para um possível diálogo 

com o conteúdo 3, como se pode ver no quadro acima, 4 delas são as mesmas no conteúdo 

3 do perfil NIT-04.  

 

Quadro 44: Conteúdo 4 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

4. Ensino e Língua portuguesa: variação linguística, gramática e análise linguística, produção textual e 

leitura 

Designação 4.1 Ensino e Língua Portuguesa:  

Designação 4.2 variação linguística 

Designação 4.3 gramática e análise linguística 

Designação 4.4 produção textual e leitura 

Referências 

bibliográficas 

 “A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna”; 

 “Por que (não) ensinar gramática na escola”; 

 “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Português brasileiro, espanhol de... onde?”; 

 “Teoria lexical”; 

 “Moderna gramática portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”; 

 “Gramática de usos de português”; 

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”; 
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 “O texto e a construção dos sentidos”; 

 “Produção textual, análise de gêneros e compreensão”; 

 “Reflexiones acerca de la noción de competencia lectora: aportes enunciativos e 

interculturales”; 

 “Análise de textos de comunicação”; 

 “Estrategias de Lectura” 

 

No conteúdo 4 se pode ver a mesma construção discursiva que o quarto conteúdo 

do perfil docente NIT-04, sendo esta a razão pela qual não analisarei o presente conteúdo 

e suas designações. Conforme mostra o quadro 44, as referências que apontam para um 

possível diálogo com o conteúdo 4 tratam de aspectos relativos ao ensino e à língua 

portuguesa, à questão da variação linguística, ao aspecto normativo-gramatical do 

português e à produção textual e leitura. Das 16 referências bibliográficas, se observa que 

7 delas são as mesmas vistas no perfil docente NIT-04. 

 

Quadro 45: Conteúdo 5 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

7. Literatura Brasileira: períodos literários, contextualização sócio-histórica, principais autores 

Designação 5.1 Literatura Brasileira:  

Designação 5.2 períodos literários 

Designação 5.3 contextualização sócio-histórica 

Designação 5.4 principais autores 

Referências 

bibliográficas 

 “História concisa da literatura brasileira”; 

 “Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa”; 

 “África e Brasil: letras em laço”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003”; 

 “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”; 

 “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

das Relações Étnico-raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana” 

 

O conteúdo 5 foi construído discursivamente de maneira bastante semelhante ao 

quinto conteúdo do perfil docente NIT-04, e apresenta por esse motivo as mesmas 

designações, com exceção da designação encaixada 5.4, cujo referente pode ser entendido 



157 
 

a partir de diferentes prismas conforme a compreensão teórica que se tenha de literatura 

brasileira. Assim como no perfil docente analisado anteriormente, a bibliografia do 

conteúdo 5, como se pode ver no quadro 45, apresenta referências que apontam para um 

entendimento mais amplo acerca da literatura e da literatura brasileira e também dialoga 

com alguns dos documentos nacionais da educação. 

 

Quadro 46: Conteúdo 6 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

6. Literatura Portuguesa: Trovadorismo, Maneirismo e Camões, Fernando Pessoa e o modernismo em 

língua portuguesa 

Designação 6.1 Literatura Portuguesa:  

Designação 6.2 Trovadorismo 

Designação 6.3 Maneirismo e Camões 

Designação 6.4 Fernando Pessoa e o modernismo em língua portuguesa 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “História da Literatura Portuguesa”.  

 

O conteúdo 6 apresenta na designação 6.1 o referente “Literatura Portuguesa”, que 

permite a associação à distintas concepções do que seja literatura, bem como diferentes 

perspectivas sobre a literatura portuguesa. Entretanto, o encaixamento das designações 

6.2, 6.3 e 6.4, destacadas no enunciado pelo uso dos dois pontos, indicam alguns 

caminhos possíveis para a compreensão de tais perspectivas, pois apontam para diferentes 

discursividades sobre certos movimentos literários e autores específicos de literatura 

portuguesa.  

A partir da relação que se estabelece entre o conteúdo 6 e a bibliografia, é possível 

ver o diálogo com as OCN, que apresentam algumas reflexões, de uma maneira mais 

ampla, sobre a literatura e com “História da Literatura Portuguesa”, a única referência 

que parece dialogar mais diretamente com os possíveis sentidos de literatura portuguesa, 

pois as outras indicações de leitura do âmbito da literatura remetem à literatura brasileira, 

como apontei no conteúdo 5, ou à literatura africana, conforme se verá no próximo 

conteúdo.   

 

Quadro 47: Conteúdo 7 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 
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7. Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: literatura de combate e literaturas nacionais no século 

XX 

Designação 7.1 Literaturas Africanas  

Designação 7.2 de Língua Portuguesa:  

Designação 7.3 literatura de combate 

Designação 7.4 literaturas nacionais no século XX 

Designação 7.5 [n]o século XX 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Literaturas africanas de Língua Portuguesa”; 

 “África e Brasil: letras em laços”; 

 “Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003”; 

 “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”; 

 “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

das Relações Étnico-raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana”  

 

No conteúdo 7 se observa que o encaixamento da designação 7.2, com o referente 

“Língua Portuguesa”, na designação 7.1, serve como ponto de apoio para fazer menção à 

“Literaturas Africanas”, formando assim um único referente: “Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa”. O encaixe das designações 7.3, 7.4 e 7.5, sendo esta última 

designação também definida, delimita um pouco mais a noção de “Literaturas Africanas 

de Língua Portuguesa” que se vê no conteúdo, pois “literatura de combate” aponta para 

certas teorias que associam determinadas questões sociais-revolucionárias como 

elemento estético para a produção deste tipo de literatura, e “literaturas nacionais no 

século XX” indica que se tratam de literaturas que se pautam em discursividades 

relacionadas à questão do nacionalismo compreendido no período temporal do século 

XX.  

As designações do conteúdo 7, como se vê, são bastante amplas e possibilitam a 

associação à diferentes teorizações sobre o assunto. Dessa maneira, a bibliografia 

apresenta referências que trazem uma noção mais geral de literatura, como é o caso das 

OCN, e outras que dialogam com os possíveis significados acerca das literaturas africanas 

de língua portuguesa, como, por exemplo, “Literaturas africanas de Língua Portuguesa”.  

 

Quadro 48: Conteúdo 8 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 
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8. Documentos prescritivos oficiais para o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: questões de política 

linguística116 

Designação 8.1 Documentos prescritivos oficiais  

Designação 8.2 [para] o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira 

Designação 8.3 questões de política linguística 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias”; 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Los estudios de lengua española en Brasil”; 

 “Enseñanzas del español y políticas linguísticas en Brasil”; 

 “Linguística Aplicada, inclusión social y aprendizaje de español en el contexto latino-

americano” 

 

O conteúdo 8 é o primeiro desta parte do anexo IV a trazer a ótica da língua 

espanhola de forma explícita. A designação definida 8.2 se encaixa na designação 8.1 de 

modo a fazer referência à “Documentos prescritivos oficiais” formando a designação 

“Documentos prescritivos oficiais para o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira”, que 

remete aos documentos nacionais do MEC em relação ao ensino de espanhol. Ademais 

disso, a designação 8.2 aponta, por um lado, para um saber da prática docente em língua 

espanhola e, por outro, para uma compreensão do espanhol como língua estrangeira, 

assim como se viu no perfil docente dos outros dois editais. A designação 8.3, encaixada 

ao final do enunciado, traz um referente que aponta para diferentes teorizações que 

discorrem sobre as políticas decididas em distintas esferas da sociedade em relação ao 

ensino e aprendizagem de línguas.  

Como diálogos possíveis entre o conteúdo 8 e as referências bibliográficas, 

considerando que este conteúdo possibilita a construção de diferentes efeitos de sentido 

a partir das conceituações sobre o assunto, destaco a indicação das OCN, pois estas 

orientações se constituem como um documento prescritivo oficial para o ensino de 

espanhol, e trazem certas considerações acerca das políticas linguísticas para o ensino 

desta língua.  

 

Quadro 49: Conteúdo 9 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

9. O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira para fins específicos: perspectivas teóricas e 

metodológicas  

                                                           
116 Idem nota 115. 



160 
 

Designação 9.1 O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira  

Designação 9.2 para fins específicos 

Designação 9.3 perspectivas teóricas e metodológicas  

Referências 

bibliográficas 

 “A língua espanhola no trabalho dos agentes de turismo” 

 

A designação definida 9.1 no conteúdo 9 traz o referente “O ensino de 

Espanhol/Língua Estrangeira”, analisado no conteúdo anterior. Ao final desta designação, 

se encaixa a designação 9.2, que traz um referente que é normalmente utilizado quando 

se trata do ensino de línguas em um dado contexto e/ou situação específica117, além de 

estar relacionado a um conjunto de teorizações linguísticas que tratam sobre esse uso e 

seu ensino e aprendizagem. O encaixe da designação 9.3 serve como ponto de apoio para 

as outras duas designações, o referente “perspectivas teóricas e metodológicas” é bastante 

amplo, e por consequência aponta para diferentes possibilidades de conceituações de 

cunho teórico e metodológico no ensino de línguas para fins específicos.  

A partir da bibliografia, se observa que apenas uma referência bibliográfica 

apresenta um diálogo mais próximo com os possíveis significados do conteúdo 9, pois 

faz remissão ao uso da língua espanhola com finalidades específicas.  

 

Quadro 50: Conteúdo 10 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

10. O papel do estudo do Espanhol/Língua Estrangeira e do desenvolvimento da compreensão leitora 

em diferentes enfoques na formação do cidadão 

Designação 10.1 O papel do estudo do Espanhol/Língua Estrangeira 

Designação 10.2 [d]o desenvolvimento [d]a compreensão leitora 

Designação 10.3 em diferentes enfoques na formação do cidadão 

Designação 10.4 [n]a formação do cidadão 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”; 

 “O texto e a construção dos sentidos”; 

 “Reflexiones acerca de la noción de competencia lectora: aportes enunciativos e 

interculturales”; 

 “Estrategias de Lectura” 

                                                           
117 Idem nota 107.  
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No conteúdo 10, a designação definida 10.1 apresenta um referente que aponta 

para uma compreensão de que o estudo do espanhol/língua estrangeira desempenha uma 

determinada função em um determinado contexto. A designação definida 10.2, de 

maneira semelhante, traz um referente que aponta para um entendimento da função que 

o desenvolvimento da compreensão leitora, isto é, de uma determinada perspectiva do 

que é ler a partir de diferentes prismas desempenha. Em seguida se observa o 

encaixamento da designação definida 10.4 na designação 10.3, formando o referente 

“diferentes enfoques na formação do cidadão”, que aponta para uma compreensão do 

processo formativo do indivíduo.  

Como diálogos possíveis com o enunciado do conteúdo 10 a bibliografia apresenta 

referências que discorrem tanto sobre a relevância que o estudo do espanhol/língua 

estrangeira e o desenvolvimento da compreensão leitora exercem na construção da 

cidadania, como também leituras que tratam especificamente das teorizações sobre a 

compreensão leitora, como, por exemplo, “Ler e compreender: os sentidos do texto”.  

 

Quadro 51: Conteúdo 11 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

11. Gêneros do discurso e tipologias textuais no ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: Leitura e 

produção textual 

Designação 11.1 Gêneros do discurso 

Designação 11.2 tipologias textuais  

Designação 11.3 [n]o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira 

Designação 11.4 Leitura e produção textual 

Referências 

bibliográficas 

 “Ler e compreender: os sentidos do texto”; 

 “O texto e a construção dos sentidos”; 

 “Produção textual, análise de gêneros e compreensão”; 

 “Ensino de espanhol em perspectiva enunciativa: gêneros do discurso e tipologias 

textuais”; 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Gêneros do discurso na escola”; 

 “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “A Análise do discurso e o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira"; 

 “Reflexiones acerca de la noción de competencia lectora: aportes enunciativos e 

interculturales”; 
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 “Espanhol no ensino médio: um olhar discursivo”; 

 “Análise de textos de comunicação”; 

 “Gêneros orais e escritos na escola”; 

 “Estrategias de Lectura” 

 

Os referentes das designações 11.1 e 11.2 são iguais aos do conteúdo 11 do perfil 

docente NIT-04, sendo este o motivo pelo qual não os analisarei no presente conteúdo. 

Se observa o encaixamento da designação definida 11.3 ao final da designação 11.2, o 

que aponta para um saber da prática docente em espanhol como língua estrangeira em 

relação aos “Gêneros discursivos” e às “tipologias textuais”. O encaixamento da 

designação 11.4 ao final do enunciado traz dois referentes, no primeiro se observa a 

remissão ao processo leitor e no segundo ao processo de elaboração textual.   

Tendo em vista que o conteúdo 11 não apresenta uma teorização definida em 

relação aos conceitos que traz em seu enunciado, olhar para a bibliografia indicada pode 

ajudar a compreender melhor seus possíveis sentidos. Assim, se percebe um diálogo do 

conteúdo com referências que tratam de diferentes teorizações, como aquelas que 

discorrem sobre a leitura e a produção textual, como é o caso de “Ler e compreender: os 

sentidos do texto” e “Produção textual, análise de gêneros e compreensão”, dentre outras, 

como se pode ver no quadro 51.     

 

Quadro 52: Conteúdo 12 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

12. Análise, seleção e preparação de materiais didáticos para o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira 

Designação 12.1 Análise, seleção e preparação de materiais didáticos 

Designação 12.2 [para] o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira 

Referências 

bibliográficas 

 “Orientações Curriculares para o ensino médio: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Espanhol: ensino médio” 

 

O conteúdo 12 foi construído discursivamente da mesma forma que o conteúdo 8 

do edital n° 26/2009. Se nota apenas uma diferença na designação 12.2, cujo referente 

“ensino de Espanhol/Língua Estrangeira” é, naquele edital, definido pela sigla E/LE.  

O conteúdo 12 é bastante amplo e pode ser compreendido por meio de diferentes 

concepções teóricas. Ao olhar para bibliografia a fim de encontrar alguns caminhos para 

uma melhor compreensão dessa questão, entretanto, se observa um possível diálogo 
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somente com duas referências, dentre elas as OCN, que apresentam uma perspectiva 

sobre a questão dos materiais didáticos para o ensino de espanhol. 

 

Quadro 53: Conteúdo 13 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 

 

13. O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: variação linguística, descrição gramatical e análise 

linguística 

Designação 13.1 O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira:  

Designação 13.2 variação linguística 

Designação 13.3 descrição gramatical 

Designação 13.4 análise linguística 

Referências 

bibliográficas 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o ensino médio: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “Los estudios de lengua española en Brasil”; 

 “Português brasileiro, espanhol de...onde?”; 

 “Curso Superior de Sintaxis”; 

 “Linguística Aplicada, inclusión social y aprendizaje de español en el contexto latino-

americano”; 

 “Gramática didáctica del español” 

 

O conteúdo 13 apresenta na designação 13.1 um referente já analisado 

anteriormente em outros conteúdos deste perfil docente. O encaixamento das três 

designações seguintes serve como ponto de apoio para construir o referente da designação 

13.1. Na designação 13.2 “variação linguística”, o referente aponta para um conjunto de 

discursividades que normalmente entende que a língua pode se modificar segundo as 

necessidades e características históricas, regionais e sociais de um determinado grupo, 

em 13.3 o referente “descrição gramatical” aponta para um entendimento de que os 

elementos gramaticais podem ser descritos e em 13.4 o referente “análise linguística” 

aponta para uma compreensão da análise dos elementos da língua.     

Através da relação dialógica entre o conteúdo 13 e as referências da bibliografia, 

é possível perceber o diálogo com referências que tratam, por exemplo, da questão da 

variação linguística, como é o caso de “Português brasileiro, espanhol de...onde?”.  

 

Quadro 54: Conteúdo 14 - Conteúdo Programático edital n° 80/2015 UNI-03 
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14. O uso da literatura no ensino de Espanhol/Língua Estrangeira 

Designação 14.1 O uso da literatura  

Designação 14.2 [n]o ensino de Espanhol/Língua Estrangeira 

Referências 

bibliográficas 

 “Espanhol: ensino médio”; 

 “Orientações Curriculares para o ensino médio: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias”; 

 “La didáctica de la literatura en la era de la medialización”; 

 “El texto literário: su importancia en la enseñanza y aprendizaje de E/LE” 

 

No conteúdo 14, o último desta parte do anexo IV, se observa o encaixamento da 

designação definida 14.2, que já foi analisada em alguns dos conteúdos anteriores, na 

designação definida 14.1. Esta traz o referente “O uso da literatura”, que é geralmente 

associado ao campo de produção cultural textual sendo, por esse motivo, bastante 

genérico, já que aponta para diferentes possibilidades teóricas sobre a noção de literatura 

e acerca de qual literatura se refere.     

Como se pode ver, o conteúdo 14 possibilita uma perspectiva bastante ampla de 

construção de sentidos, já que seu enunciado não apresenta uma definição clara de 

literatura. Desse modo, a relação dialógica entre este conteúdo e as referências 

bibliográficas pode apontar para algumas pistas como se vê, por exemplo, na indicação 

de “El texto literário: su importancia en la enseñanza y aprendizaje de E/LE”.  

Assim como ocorreu com o perfil da vaga do campus Niterói, o conteúdo 

programático das duas vagas agora analisadas, dos campi Pinheiral e Resende, não 

apresentou uma divisão entre os conteúdos e referências de português e de espanhol. 

Entretanto, a análise dessas duas vagas aponta que alguns conteúdos estão direcionados 

para a língua portuguesa, haja vista a utilização de designações como “Língua 

Portuguesa” e “Literatura Brasileira”, enquanto que os conteúdos 8-14 estão voltados para 

a língua espanhola, uma vez que em todos eles foi usada a designação “Espanhol/Língua 

Estrangeira”. Há ainda conteúdos que poderiam se referir tanto ao português como ao 

espanhol, como é o caso do conteúdo 1. “Conceitos gerais”. No caso da bibliografia, há 

referências que apontam mais especialmente para as questões de língua portuguesa, 

enquanto que outras parecem dialogar mais com as questões de língua espanhola. 

Entretanto, há o caso de referências que dialogam tanto com os conteúdos de português 

quanto com os de espanhol como “Ler e compreender: os sentidos do texto”, “Gêneros 

do discurso na escola” e “Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, 

códigos e suas tecnologias”, só para citar alguns exemplos.  
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Em relação aos conteúdos voltados para a parte de português, se percebe que os 

perfis das vagas do anexo IV do edital n° 80/2015, tanto dos campi Pinheiral e Resende 

como do campus Niterói, apresentam designações que apontam para a categorização dos 

modos de abordar as partes da língua ou campos de estudos linguísticos. Nesse sentido, é 

importante comentar que ambos perfis se compõem de conteúdos que possuem as mesmas 

designações em sua estrutura, ou seja, foram construídos discursivamente da mesma 

maneira ou de modo muito semelhante e, ainda, dialogam com alguns dos conteúdos de 

português do anexo III do edital n° 37/2011, como se pode ver no quadro abaixo: 

 

Quadro 55: Comparação conteúdos de português dos editais n° 37/2011 e n° 80/2015  

 

Edital n° 37/2011 Edital n° 80/2015 

“Conceitos gerais: linguagem, língua e discurso, signo 

linguístico, funções da linguagem, variação linguística, o uso 

do padrão linguístico, a noção do correto” – conteúdo 1 

 

“Conceitos gerais: linguagem, língua e discurso, funções da 

linguagem, a noção do correto e o uso do padrão linguístico” – 

conteúdo 1 (NIT-04) 

“Conceitos gerais: linguagem, língua e discurso, funções da 

linguagem, a noção do correto e o uso do padrão linguístico” – 

conteúdo 1 (UNI-03) 

“Linguística textual: texto e contexto, modos de organização do 

discurso e gêneros textuais, coesão e coerência textuais, fatores 

pragmáticos de textualidade, construção e organização do texto 

falado e do texto escrito” – conteúdo 5 

“Linguística textual: texto e contexto, gêneros textuais e modos 

de organização do discurso - falado e escrito -, fatores 

pragmáticos de textualidade, coesão e coerência textuais” – 

conteúdo 3 (NIT-04) 

“Linguística textual: texto e contexto, gêneros textuais e modos 

de organização do discurso - falado e escrito -, fatores 

pragmáticos de textualidade, coesão e coerência textuais” – 

conteúdo 3 (UNI-03) 

 “Ensino de Língua Portuguesa: variação linguística e ensino de 

língua portuguesa, ensino de gramática e análise linguística, 

ensino de produção textual, ensino de leitura” – conteúdo 6 

 

“Ensino de Língua Portuguesa: análise linguística e níveis de 

descrição gramatical – fonologia, morfologia, sintaxe e 

semântica” – conteúdo 2 (NIT-04) 

“Ensino de Língua Portuguesa: análise linguística e níveis de 

descrição gramatical – fonologia, morfologia e sintaxe” – 

conteúdo 2 (UNI-03) 

Não há nenhum conteúdo equivalente “Ensino e Língua Portuguesa: variação linguística, gramática e 

análise linguística, produção textual e leitura” – conteúdo 4 

(NIT-04) 

“Ensino e Língua Portuguesa: variação linguística, gramática e 

análise linguística, produção textual e leitura” – conteúdo 4 

(UNI-03) 
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Não há nenhum conteúdo equivalente “Literatura Brasileira: autores e obras, períodos literários, 

contextualização sócio-histórica” – conteúdo 5 (NIT-04) 

“Literatura Brasileira: períodos literários, contextualização 

sócio-histórica, principais autores” – conteúdo 5 (UNI-03) 

Não há nenhum conteúdo equivalente “Literatura Portuguesa: Trovadorismo, Maneirismo e Camões, 

Fernando Pessoa e o modernismo em língua portuguesa” – 

conteúdo 6 (UNI-03) 

Não há nenhum conteúdo equivalente Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: literatura de 

combate e literaturas nacionais no século XX” – conteúdo 7 

(UNI-03) 

 

Desse modo, se percebe que a parte de português do edital n° 80/2015, se 

comparada a do edital n° 37/2011, é mais abrangente, pois traz elementos que não 

estavam presentes naquele edital, como as literaturas brasileira e portuguesa e as 

literaturas africanas de língua portuguesa. Além disso, se percebe uma preocupação maior 

com a questão do ensino de português e o diálogo com leis e documentos nacionais de 

educação para o ensino dessa língua. 

No que se refere aos conteúdos direcionados para a parte de espanhol do anexo IV 

do edital n° 80/2015, se observa que ambos perfis trazem, de uma forma geral, os mesmos 

elementos, a saber: o ensino de espanhol mais voltado para uma concepção linguístico-

discursiva, o ensino de espanhol para fins específicos, as políticas públicas, as políticas 

linguísticas e os documentos prescritivos oficiais para o ensino de espanhol, o uso dos 

gêneros discursivos e das tipologias textuais nas aulas de espanhol, a análise, seleção e 

preparação de materiais didáticos e a questão da pluralidade e da variação linguística. Há 

que se destacar ainda que os perfis para a docência em espanhol deste edital apresentam 

perspectivas distintas para o ensino desta língua, “ensino de espanhol como língua 

adicional” no perfil NIT-04 e “ensino de Espanhol/Língua Estrangeira” no perfil UNI-03, 

conforme comentado nos conteúdos destes perfis. Comparando a parte de espanhol dos 

editais n° 80/2015, n° 37/2011 e n° 26/2009, é possível perceber o diálogo entre as 

seguintes designações presentes em seus conteúdos: 

 

Quadro 56: Comparação conteúdos de espanhol dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e 

n° 80/2015  

 

Edital n° 26/2009 Edital n° 37/2011 Edital n° 80/2015 
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“Aspectos linguístico-discursivos no ensino 

de espanhol língua estrangeira (E/LE)” – 

conteúdo 1 

Não há nenhum conteúdo 

equivalente 

“Aspectos linguístico-discursivos e sua 

transposição didática na sala de aula de 

espanhol” – conteúdo 12 (NIT-04) 

“Ensino/aprendizagem de espanhol 

mediado pelas novas tecnologias da 

comunicação” – conteúdo 2 

“As tecnologias de informação e 

comunicação e a construção do 

conhecimento nas aulas de E/LE”- 

conteúdo 4 

“Ensino/aprendizagem de espanhol mediado 

pelas Tecnologias Digitais da Comunicação e 

Informação” – conteúdo 13 (NIT-04) 

“O ensino de Espanhol no Brasil e os 

documentos normativos: PCN’s e OCN’s” 

– conteúdo 3 

Não há nenhum conteúdo 

equivalente 

“Políticas linguísticas, documentos oficiais 

para o ensino de espanhol e o trabalho 

docente na Educação Básica” – conteúdo 9 

(NIT-04) 

“Documentos prescritivos oficiais para o 

ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: 

questões de políticas linguísticas” – conteúdo 

8 (UNI-03) 

“Gêneros discursivos e tipologias textuais 

no ensino de E/LE” – conteúdo 4 

Não há nenhum conteúdo 

equivalente 

“Gêneros discursivos e tipologias textuais no 

ensino de espanhol: didatização e 

retextualização” - conteúdo 11 (NIT-04) 

“Gêneros do discurso e tipologias textuais no 

ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: 

Leitura e produção textual” - conteúdo 11 

(UNI-03) 

“A compreensão leitora e seus diferentes 

enfoques teóricos no ensino de E/LE” – 

conteúdo 5 

Não há nenhum conteúdo 

equivalente 

“O papel do estudo do Espanhol/Língua 

Estrangeira e do desenvolvimento da 

compreensão leitora em diferentes enfoques 

na formação do cidadão" - conteúdo 10 (UNI-

03) 

“Unidade e diversidade da língua 

espanhola: a perspectiva da 

Sociolinguística” – conteúdo 6 

“A variação linguística e suas 

implicações no ensino de Língua 

E/LE” – conteúdo 3 

“Pluralidade linguística e cultural no ensino 

de espanhol” - conteúdo 14 (NIT-04) 

“O Ensino de Espanhol/Língua Estrangeira: 

variação linguística, descrição gramatical e 

análise linguística” - conteúdo 13 (UNI-03) 

“O ensino do espanhol para fins 

específicos: o espanhol para secretariado” – 

conteúdo 7 

“O ensino de Língua Espanhola 

com fins específicos” – conteúdo 1 

“Abordagens de ensino de espanhol para fins 

específicos” - conteúdo 7 (NIT-04) 

“O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira 

para fins específicos: perspectivas teóricas e 

metodológicas” - conteúdo 9 (UNI-03) 

“Análise, seleção e preparação de materiais 

didáticos para o ensino de E/LE” – 

conteúdo 8 

Não há nenhum conteúdo 

equivalente 

“O pós-método e o ensino de espanhol nos 

Institutos Federais: currículo, planejamento, 
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seleção e preparação de materiais didáticos” - 

conteúdo 6 (NIT-04) 

“Análise, seleção e preparação de materiais 

didáticos para o ensino de Espanhol/Língua 

Estrangeira” - conteúdo 12 (UNI-03) 

“O uso do cinema e da literatura no ensino 

de E/LE” – conteúdo 9 

Não há nenhum conteúdo 

equivalente 

“O uso da literatura no ensino de 

Espanhol/Língua Estrangeira” - conteúdo 14 

(UNI-03) 

“Multiculturalismo e ensino de E/LE” – 

conteúdo 10 

“O ensino de Língua Espanhola 

como viés interdisciplinar, 

intercultural e de formação 

cidadã” – conteúdo 2 

“Pluralidade linguística e cultural no ensino 

de espanhol” - conteúdo 14 (NIT-04) 

“O papel do estudo do Espanhol/Língua 

Estrangeira e do desenvolvimento da 

compreensão leitora em diferentes enfoques 

na formação do cidadão" - conteúdo 10 (UNI-

03) 

 

Conforme mostra o quadro acima, a parte de espanhol dos conteúdos 

programáticos dos editais n° 80/2015 e n° 26/2009 apresentam 10 conteúdos que apontam 

para sentidos semelhantes, enquanto que o edital n° 37/2011 possui somente 4 conteúdos 

que dialogam com os conteúdos desses outros dois editais. Dessa maneira, se observa que 

a parte de espanhol dos editais n° 80/2015 e n° 26/2009 é mais ampla que o edital n° 

37/2011, pois, além de apresentarem um número maior de conteúdos, trazem elementos 

que indicam uma perspectiva de ensino mais pautada em uma concepção linguístico-

discursiva, no diálogo com os documentos prescritivos para o ensino de espanhol e com 

diferentes teorizações possíveis para o ensino dessa língua, conforme detalhei 

anteriormente na análise. 

Voltando especificamente para as três vagas docentes de português/espanhol do 

edital n° 80/2015, se pode dizer que os possíveis sentidos da análise discursiva do 

conteúdo programático do anexo IV desse edital apontam para a construção de um perfil 

de professor bem mais complexo do que os editais anteriormente analisados, não só pelo 

número total de conteúdos, 14 para ambos perfis, e de referências bibliográficas, 27 para 

a vaga do campus Niterói e 41 para as vagas dos campi Pinheiral e Resende, como 

também pela mobilidade docente. Dito de outro modo, por um lado, esse professor é 

entendido como um agente glotopolítico (LAGARES, 2018), já que os conteúdos dos 

perfis das vagas apontam para um docente preocupado com a questão do ensino e com o 

ensino de língua desde uma perspectiva mais voltada para a concepção linguístico-
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discursiva, com o diálogo com as literaturas brasileira e portuguesa, as literaturas 

africanas de língua portuguesa, além do uso da literatura nas aulas de espanhol, a noção 

de ensino de espanhol com fins específicos, o conhecimento das políticas linguísticas para 

o ensino de espanhol, a preocupação com a formação multicultural e cidadã do aluno, 

dentre outros aspectos destacados anteriormente. Por outro lado, esse perfil docente deve 

saber articular diferentes perspectivas teóricas tanto para o ensino de língua portuguesa 

como para o ensino de língua espanhola, ademais das atividades de pesquisa e extensão 

exigidas pelo IFRJ, conforme já comentado, o que torna esse perfil de vaga docente 

extremamente complexo.  

Tendo realizado a análise discursiva dos conteúdos programáticos dos anexos I, 

III e IV dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015, respectivamente, conteúdos 

estes que apontam para o perfil de professor estabelecido pelo IFRJ, passemos nas 

próximas seções para a análise das questões das provas de concurso público dos referidos 

editais para o cargo de professor de espanhol e de professor de português/espanhol.   

 

3.4. A prova do edital n° 26/2009  

 

A prova de conhecimentos específicos para professor de língua espanhola do 

edital nº 26/2009 possui onze páginas, a primeira delas, que não está numerada, apresenta 

as instruções para a realização da prova de uma maneira geral, nas quatro páginas 

seguintes constam as questões discursivas, as três páginas posteriores apresentam os cinco 

textos dos quais o candidato deve escolher um para realizar a última questão da prova e 

as três páginas finais são rascunhos para fazer as questões.    

A página inicial118, intitulada “Caderno de Questões”, se compõe de um cabeçalho 

do IFRJ, seguido do título “Concurso Público para Provimento de Cargos de Professor de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico”, do número do edital e do código de espanhol “S-

03”. Logo após há esclarecimentos em relação ao número de páginas do Caderno de 

Questões e do Caderno de Respostas, e ainda um adendo que informa ao candidato a 

modalidade da prova como sendo dissertativa e dados sobre a pontuação total da prova, 

sessenta pontos, além da informação de que o valor de cada questão está indicado ao lado 

do número da questão. Por fim a página apresenta dez instruções gerais aos candidatos, 

dentre elas há recomendações para verificação dos dados pessoais e de inscrição no 

                                                           
118 Essa página está disponível para visualização na seção ANEXOS. 
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caderno de respostas, o tempo de duração da prova, como responder no caderno de 

respostas, em quanto tempo depois de iniciar a prova o candidato pode se retirar da sala, 

só para citar algumas. É possível observar nessa página o uso de tempos verbais e itens 

lexicais, tais como confira, comunique ao fiscal de sala, não é permitido, evite rasuras, 

será excluído do concurso, entregue ao fiscal da sala, entre outras, que dão a ideia de 

obrigatoriedade e que conferem à prova autoridade colocando-a no lugar da Lei. Nesse 

sentido, é importante lembrar que as provas implicam na materialização da existência de 

“um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de 

exercício do poder” (FOUCAULT, 2013, p. 156).  

Na página seguinte, antes da primeira questão, há três orientações específicas para 

a realização da prova escrita de língua espanhola. De acordo com Giorgi (2005), as 

instruções do enunciador, típicas do gênero prova, têm a finalidade de orientar o passo a 

passo a ser seguido pelo coenunciador, de modo a evitar erros e confusões. Há que se 

destacar que todas as orientações estão em letras maiúsculas, provavelmente para evitar 

possíveis equívocos e/ou para enfatizar/marcar a importância das mesmas. Outro fato a 

ser observado é que a diferença do “Caderno de Questões”, cujas instruções gerais estão 

em português, as orientações específicas para fazer a prova escrita estão em espanhol. 

Então, vejamos no quadro abaixo o que dizem as orientações: 

 

(IFRJ, 2009e, p. 01) 

 

Por meio dessas orientações é possível perceber algumas das características do 

que se deseja para esse perfil de docente. A primeira instrução é para que as questões 

sejam respondidas em espanhol, o que é corroborado pela designação “EN ESPAÑOL”, 

destacada em negrito. A orientação seguinte se refere às citações, fato que mostra que o 

candidato precisa estar familiarizado com a bibliografia indicada pela banca no anexo I 

do edital nº 26/2009, já que das dez citações contidas nas questões sete delas são de 
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fragmentos retirados das referências bibliográficas deste edital. Ademais disso, essa 

segunda orientação, em consonância com a observação do conteúdo programático do 

anexo I, conforme destaquei na primeira seção deste capítulo, diz que o candidato não 

precisa usar unicamente e diretamente tais referências para responder as questões. Por 

último, além dos conhecimentos específicos, o enunciador banca esclarece que contarão 

como critérios de correção da prova a coerência e a coesão nas respostas, ademais do uso 

correto do espanhol. Dentro desse contexto, o emprego do adjetivo correto remete à 

utilização da norma culta da língua, ou seja, do uso “racional e consciente de escolha da 

variedade que será tida como culta e de fixação de suas regras” (FARACO, 2011, p. 260). 

Tal fato aponta, portanto, para uma valorização por parte do enunciador banca em relação 

ao uso correto da língua espanhola como uma forma de “saber-e-poder, poder-e-saber” 

(FOUCAULT, 2013, p. 54) para avaliar os conhecimentos do coenunciador candidato. 

Entretanto, considerando as variedades linguísticas do espanhol, há que se questionar o 

que o enunciador banca define como o uso correto dessa língua.  

Então, levando em conta que as instruções para fazer a prova estão em espanhol e 

a própria prova deve ser realizada nessa língua, se observa que tanto a compreensão 

leitora como a compreensão escrita estão inseridas em uma prática do uso do espanhol. 

Dito de outro modo, o candidato será avaliado não somente por um saber sobre a língua 

espanhola como também por um saber usar essa língua. Tal aspecto, ou seja, a conjugação 

da perspectiva metalinguística e do próprio uso da língua espanhola, já aponta para uma 

possível política linguística do IFRJ em relação à seleção de professor de espanhol. As 

orientações específicas sobre como fazer a prova, em suma, exemplificam as teorizações 

de Daher (2012, p. 144) sobre o assunto, isto é, de que o gênero prova é entendido como 

um espaço discursivo onde “padronizam-se formas de arguição, de provar, de examinar, 

de silenciar”, isto é, a maneira de enunciabilidade das provas institui não só os modos de 

dizer como também o que se pode e o que se deve dizer.  

As questões da prova de espanhol são todas discursivas, o que permite, mesmo 

com um padrão de respostas a ser seguido, que os candidatos possam responder às 

questões de acordo com o seu conhecimento de mundo e com aquilo em que acreditam, 

assim é possível perceber como eles compreendem diversas teorias linguísticas e a relação 

ensino-aprendizagem em língua espanhola. Essa modalidade de prova também possibilita 

que o coenunciador candidato demonstre os seus conhecimentos em relação ao gênero 

prova discursiva, uma vez que é muito comum ao longo da nossa vida escolar/acadêmica 

realizarmos, como alunos, provas nessa modalidade, ainda que não se trate exatamente 
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do mesmo gênero, pois o contexto de produção e a finalidade das provas de concurso 

público e das provas escolares/acadêmicas é relativamente diferente. De todos os modos, 

essa vivência anterior com o gênero prova discursiva é de extrema importância pois, com 

base no que teoriza Bakhtin (2016) acerca do reconhecimento de determinado gênero do 

discurso, ela permite que o coenunciador candidato reconheça mais facilmente e mais 

rapidamente as marcas discursivas, as pistas linguísticas e as características genéricas que 

definem esse gênero do discurso, algo que pode inclusive facilitar o seu desempenho ao 

realizar a prova. 

As quatro questões da prova estão estruturadas da seguinte maneira: 

primeiramente é informado em negrito o número da questão e entre parêntesis a 

pontuação atribuída a tal questão, depois são apresentadas em um quadro destacado 

algumas citações das referências bibliográficas indicadas no concurso, dentre outras 

referências que embora não façam parte da bibliografia dialogam com o que é proposto 

na questão. Logo após o enunciador banca traz uma afirmação ou um conjunto de 

afirmações a respeito das citações com certos termos grifados em negrito, por último, a 

banca apresenta os comandos para a realização da questão por meio, principalmente, do 

uso de determinados verbos no modo imperativo. Assim, a partir da premissa de que todo 

enunciado se relaciona com outros enunciados a ele vinculados, o que gera, 

inevitavelmente, variadas atitudes responsivas e ecos dialógicos (BAKHTIN, 2016), a 

análise das questões da prova do edital nº 26/2009 considerou a relação dialógica entre a 

banca e o candidato, mais especificamente os comandos dados pela banca para a 

realização das questões, pois tais comandos apontam mais diretamente para quais saberes 

o candidato teve que demonstrar e de que maneira teve que responder às questões.  

Especificamente no que se refere a esta relação, lembrando o que foi detalhado na 

seção 2.3 do capítulo 2, após muitas leituras do corpus de análise com a finalidade de 

organizar de algum modo os saberes docentes na relação teoria e prática, criei três 

categorias para analisar os comandos das questões dados pelo enunciador banca ao 

coenunciador candidato, são elas: 1) saber-reproduzir teorias, onde se percebe que o 

candidato deve apenas reproduzir uma ou mais de uma teorização; 2) saber-articular 

teorias, onde se observa que o candidato deve mostrar que é capaz de 

argumentar/discutir/problematizar/criticizar sobre determinada(s) teoria(s) e 3) saber-

fazer docente, onde se vê que o candidato deve propor/apresentar/elaborar uma atividade 

didático-pedagógica específica com base em certas teorizações. Ao longo da análise, 
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portanto, tais categorias ajudaram a perceber quais saberes os candidatos tiveram que 

demonstrar para responder/desenvolver as questões.  

A análise discursiva do diálogo existente entre enunciador banca e coenunciador 

candidato apontou para determinados sentidos que ajudaram a compreender melhor o 

perfil de professor de espanhol que se construiu no edital nº 26/2009 e os possíveis 

sentidos da política linguística para o ensino de língua espanhola instituída pelo IFRJ. 

Tendo feito essa apresentação inicial da prova, passemos a seguir para a análise de cada 

uma das questões. 

 

 

 

(IFRJ, 2009e, p. 01) 
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A primeira questão apresenta inicialmente duas citações, uma dos PCN e a outra 

das OCN, ambos documentos estão nas referências bibliográficas do concurso. A 

primeira delas fala sobre o envolvimento do aluno com uma língua estrangeira e da 

maneira como isso o ajuda a entender o outro e a si mesmo, e a segunda discorre sobre o 

trabalho com a linguagem como constituinte de significados, conhecimentos e valores. 

Em seguida, o enunciador banca faz algumas afirmações a respeito dos PCN e das OCN 

e destaca em negrito algumas designações que dialogam com esses documentos, são elas: 

“temas transversales”, que remete a certos conceitos e valores sobre a democracia e a 

cidadania em relação à educação básica, “carácter multicultural”, que aponta para a noção 

de multiculturalismo e, por último, a designação composta “cine-literatura”, que aponta 

para o campo da produção audiovisual-textual. Na parte final da questão, a banca 

apresenta ao candidato o que ele deve fazer. No quadro abaixo se pode ver os comandos 

dados pela banca, assim como seus possíveis sentidos discursivos e saberes docentes:  

 

Quadro 57: Comandos da questão 01 do edital n° 26/2009  

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

a. explicite la 

relación 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de esclarecer à banca uma 

determinada relação existente entre os PCN/OCN e a perspectiva 

multicultural de aprendizagem de línguas 

b. Elabore una 

propuesta didáctica 

saber-fazer 

docente 

o candidato deve mostrar que é capaz de desenvolver uma 

proposta didática relacionando cinema e literatura 

b. Debe usted 

mencionar 

saber-reproduzir 

teorias 

o candidato deve mostrar que conhece o título do(s) filme(s) e 

o(s) autor(es) do(s) texto(s) literários  

 

Como se pode observar, os diálogos que se estabelecem e a forma como a questão 

01 da prova foi elaborada apontam para dois movimentos distintos nos quais, por um 

lado, desde uma perspectiva mais teórica, o candidato deve demonstrar os seus 

conhecimentos enciclopédicos acerca da relação entre os PCN e as OCN e a concepção 

multicultural na aprendizagem de línguas e, por outro lado, desde uma perspectiva mais 

teórico-prática, ele deve mostrar como elaboraria uma proposta didática específica sobre 

cinema e literatura considerando tais conhecimentos. Nesse sentido, se percebe a 

valorização de uma dimensão de um saber-fazer e não apenas de um saber-teórico.  
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(IFRJ, 2009e, p. 02) 

 

A questão 02 apresenta três citações que discorrem sobre as tecnologias de 

informação e comunicação, a linguagem e o processo de ensino e aprendizagem. Dos três 

textos citados dois deles, as OCN e os PCN, fazem parte da bibliografia indicada. A 

primeira citação fala dos modos culturais de utilização da linguagem no mundo 

contemporâneo, a segunda fala da questão da leitura feita através da tela do computador, 

da leitura feita no papel e sobre a hipertextualidade, e a última menciona o papel do 

professor e o processo de ensino e aprendizagem em meio às ferramentas tecnológicas. 

Logo após, o enunciador banca faz algumas afirmações a respeito do uso destas 

tecnologias, destacando em negrito as seguintes estruturas nominais: “nuevas tecnologías 

de la información y comunicación”, que remente a determinadas considerações que falam 
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sobre as alternativas oferecidas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, 

e “Enseñanza Secundaria”, que diz respeito a uma das etapas da educação básica, o ensino 

médio. Na última etapa da questão, o enunciador banca informa ao coenunciador 

candidato o que deve ser feito. Os comandos dados pela banca, seus possíveis sentidos 

discursivos e saberes docentes podem ser vistos no quadro abaixo:  

 

Quadro 58: Comandos da questão 02 do edital n° 26/2009  

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Argumente, con 

base en la 

bibliografia 

sugerida 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve mostrar que é capaz de usar argumentos, 

baseado em uma dada perspectiva teórica, em relação ao uso da 

internet nas aulas de E/LE. 

mencione una tarea 

didáctica 

saber-fazer 

docente  

o candidato deve fazer menção a uma tarefa didática que se baseie 

no desenvolvimento da habilidade leitora e/ou escrita a partir do 

uso da internet 

Tome como base 

uno de los 

siguientes géneros 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve mostrar que tem conhecimento acerca das 

teorias sobre os gêneros do discurso e sobre os gêneros sugeridos 

pela banca 

 

É importante comentar que os três gêneros estipulados pela banca na questão 02, 

correio eletrônico, fórum de discussões ou conversa, valorizam a produção textual e 

pressupõem um trabalho linguístico, possibilitando, assim, que os interlocutores 

envolvidos se posicionem de alguma maneira, isto é, que exponham as suas ideias, que 

discutam, argumentem e deem a sua opinião. 

Assim, pelo modo como os diálogos se constituem e pela forma como a questão 

02 se estrutura, se observa que o coenunciador candidato deve desenvolver a questão, por 

uma parte, a partir de argumentos a respeito do uso da internet nas aulas de E/LE, portanto 

desde uma perspectiva teórica, uma vez que o enunciador banca pede que ele se baseie 

na bibliografia sugerida no concurso. E, por outra parte, ele deve mencionar uma tarefa 

na qual possa demonstrar como desenvolveria a habilidade leitora e/ou escrita a partir da 

escolha de um dos três gêneros estipulados pela banca, logo, desde uma perspectiva 

teórico-prática.  
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(IFRJ, 2009e, p. 03) 

 

A terceira questão da prova traz inicialmente três citações que falam sobre o 

ensino de línguas com finalidades específicas. A primeira citação comenta a pertinência 

no uso de temas, conceitos e noções, atividades e tipologias de textos utilizados nessa 

modalidade de ensino, a segunda citação menciona a importância da didática associada à 

tecnicidade, já a última das citações enfoca a importância da metodologia, do material 

didático, das atividades e da motivação dos alunos. Das três citações apenas “A formação 

em Secretariado Executivo no âmbito do espanhol com fins específicos” faz parte da 

bibliografia do concurso.  Depois das citações, o enunciador banca realiza algumas 

afirmações sobre a questão do ensino de línguas com fins específicos, destacando em 

negrito as seguintes designações: “metodología”, que aponta para o campo que estuda os 

métodos, isto é, os caminhos para se chegar a um determinado fim, e “procedimentos”, 

que aponta para a forma como algo é realizado. Por último, o enunciador banca diz o que 
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deve ser feito na questão, cujo comando pode ser visto no quadro 59, conjuntamente com 

seus possíveis sentidos discursivos e saberes docentes: 

 

Quadro 59: Comandos da questão 03 do edital n° 26/2009  

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Considerando la 

formación para el 

Secretariado, diserte 

sobre los aspectos 

mencionados en la 

práctica docente 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve apresentar seus conhecimentos teóricos sobre a 

metodologia e os procedimentos para o ensino de línguas para 

fins específicos, levando em conta a formação para o 

Secretariado 

 

Como se vê, na questão 03 o coenunciador candidato deve dissertar sobre os 

aspectos mencionados pelo enunciador banca em relação à formação para o Secretariado, 

isto é, ele deve mostrar seus saberes não somente sobre a metodologia e os procedimentos 

para o ensino de línguas com fins específicos, como também sobre a formação para o 

Secretariado. Tal fato aponta para um modo de construção do texto mais livre, porém 

direcionado para o que a banca determinou, portanto, para o desenvolvimento da questão 

desde um ponto de vista mais teórico, o que aponta para um saber-articular teorias.  
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(IFRJ, 2009e, p. 04) 

 

A quarta e última questão da prova tem início com uma citação sobre os gêneros 

textuais, definidos como entidades comunicativas que através de textos circulam em 

comunidades de práticas sociais e em determinados âmbitos discursivos. Essa citação foi 

retirada do livro “Gêneros textuais e ensino”, que é uma das referências indicadas na 

bibliografia do concurso. Em seguida, o enunciador banca faz uma afirmação sobre o 

processo leitor e a construção de significados de um texto, destacando em negrito 

designações que apontam para certas teorizações, isto é, para certos “conocimientos”, a 

saber: “sistémico”, que engloba os níveis de organização linguística que as pessoas têm, 

“de mundo”, que se refere ao pré-conhecimento do mundo que as pessoas possuem, e “de 

organización textual”, que remete aos recursos que as pessoas colocam em prática para 

organizar a informação em textos orais e escritos. Ao final da questão, com base nos cinco 

textos que são oferecidos como suporte para desenvolver a questão, o enunciador banca 

pede que o coenunciador candidato realize as seguintes atividades, como se pode ver no 

quadro abaixo pelos comandos da banca, seus possíveis sentidos discursivos e saberes 

docentes: 

 

Quadro 60: Comandos da questão 04 do edital n° 26/2009  
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Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Elija uno de ellos y 

proponga dos 

actividades (...) 

basadas en la 

perspectiva socio-

interaccional de la 

lectura 

saber-fazer 

docente  

 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve mostrar que sabe realizar atividades inerentes 

ao trabalho docente conforme duas teorizações diferentes, a dos 

gêneros discursivos e a da perspectiva sócio interacional de 

leitura 

presente la clave de 

tales actividades 

saber-fazer 

docente 

 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de apresentar as respostas referentes 

a tais atividades 

Tome como público 

alumnos de la 

Enseñanza 

Secundaria 

saber-fazer  

 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve mostrar que sabe preparar estas atividades para 

alunos do ensino médio.  

 

Para uma melhor compreensão da questão 04, apresento no quadro a seguir, ainda 

que de forma breve, algumas características dos textos os quais o candidato deveria 

escolher um para preparar as atividades estabelecidas pela banca119: 

 

Quadro 61: Textos anexos questão 04 prova de espanhol edital n° 26/2009 

 

Textos Gênero discursivo Tema e Fonte 

I História em 

quadrinhos 

Reflexão sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea 

www.geocities.com/mafaldaenlinea.reportaje.htm 

II Publicidade Racismo 

www.slynation.com/fotos/noracismorojo.jpg 

III Artigo O lado negativo da televisão 

www.ecologistasenaccion.org/article.php3? 

IV Conto Solidão, precariedade e esquecimento na vida de uma pessoa 

GALEANO, Eduardo. Memoria del fuego. Buenos Aires: Siglo XXI, 

1986 

                                                           
119 Os textos estão disponíveis para visualização na prova de espanhol do edital n° 26/2009, na seção 

ANEXOS. 

http://www.geocities.com/mafaldaenlinea.reportaje.htm
http://www.slynation.com/fotos/noracismorojo.jpg
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V Gráfico Bulling escolar sofrido no País Vasco 

www.elcorreodigital.com/apoyos/graficos/acoso_escolarpv05/grafico.htm 

 

Todos os textos possuem fonte, o que permite ao candidato saber de onde eles 

foram retirados e ter como apoio conhecimentos situados a partir de um determinado 

contexto. A fonte também revela que os textos escolhidos são de diferentes países/autores 

hispânicos, o que mostra que o enunciador banca não procurou privilegiar nenhuma 

cultura ou país específico. A outra questão a destacar é que os textos são de diferentes 

gêneros, dessa forma o candidato pode utilizar o conhecimento que já possui das 

características particulares de cada gênero, pois o reconhecimento das suas marcas 

linguístico-discursivas facilita a compreensão de sua totalidade (BAKHTIN, 2016). Por 

último, chamo atenção para os temas que são abordados nos textos, pois todos eles são, 

levando em conta o ano de realização do concurso, atuais, relevantes e indicados, de 

acordo com os documentos nacionais de educação, a serem levados para as aulas de língua 

estrangeira.   

Na questão 04, como se vê, o coenunciador candidato deve realizar movimentos 

distintos, próprios do trabalho docente. Por um lado, ele precisa escolher um dos textos e 

propor duas atividades com base na perspectiva sócio interacional de leitura, o que exige 

que ele tenha conhecimentos não somente sobre a noção de gênero discursivo como 

também da perspectiva citada. Por outro lado, ele deve apresentar as respostas das 

atividades, que devem estar voltadas para o ensino médio, o que demanda um certo 

conhecimento em relação à análise, seleção e preparação de materiais didáticos em língua 

espanhola para o nível de ensino em questão. Desse modo, se observa que o candidato 

precisa demonstrar os seus saberes a partir de um nível teórico e também de um nível 

teórico-prático. 

Como apontei anteriormente, as questões da prova de professor de espanhol do 

edital n° 26/2009 são compostas de três etapas, nas quais em um primeiro momento são 

apresentadas citações, em seguida o enunciador banca traz algumas afirmações a respeito 

de tais citações e por fim são dados os comandos para a realização da questão. É 

interessante observar que esses três elementos que se repetem nas questões, isto é, as 

referências citadas, as afirmações e os comandos da banca, dialogam entre si e já apontam 

para o coenunciador candidato alguns dos possíveis sentidos e caminhos para ele 

responder/desenvolver a questão. Assim, é possível identificar nas questões as diferentes 

vozes presentes nas citações e a voz da banca, que ao fazer certas afirmações a respeito 
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das citações, apresenta ao candidato uma determinada compreensão do que foi colocado 

nos enunciados. Os comandos dados pela banca, por sua vez, possibilitam que o candidato 

apresente os seus saberes docentes a partir de duas perspectivas, uma mais teórica, onde 

ele pode demonstrar um conhecimento sobre língua/ensino de língua a partir de certas 

conceituações, e outra teórico-prática, onde ele precisa adequar os seus saberes teóricos 

ao desenvolvimento de atividades que realizaria na sala de aula, podendo demonstrar, 

assim, a sua visão de língua e como seria a sua prática de ensino de língua espanhola. 

Um aspecto importante a ser destacado é que embora a prova apresente citações 

retiradas de diferentes referências do conteúdo programático do anexo I, as questões da 

prova como um todo estabelecem um diálogo bem próximo com as OCN e os PCN, haja 

vista que elas apresentam temas que são tratados nesses documentos, tais como os temas 

transversais, o multiculturalismo, a preocupação com a formação cidadã do aluno, o uso 

das novas tecnologias da informação e da comunicação, o uso dos gêneros discursivos, o 

trabalho com a habilidade leitora/escrita, e o desenvolvimento do processo leitor. Em 

relação ao diálogo entre enunciador banca e coenunciador candidato é relevante levar em 

conta que os comandos dados pela banca – “explicite”, “Elabore”, “Debe usted 

mencionar”, “Argumente”, “mencione una tarea”, “Tome como base”, “diserte” – como 

procurei destacar nos quadros ao longo desta seção, apontam para um professor que ao 

mesmo tempo em que apresenta os seus conhecimentos e a sua visão sobre a língua 

espanhola, consiga demonstrar como é a sua prática docente e se posicione de maneira 

crítica. 

Em suma, da mesma forma como foi observado na análise do conteúdo 

programático do anexo I na seção 3.1, se percebe que os textos citados e os temas 

propostos para responder/desenvolver as questões parecem sugerir a superação de um 

modelo de língua normativo-gramatical e a proposição de uma perspectiva discursiva e 

textual. Desse modo, em termos de política linguística, se percebe a construção de um 

perfil de professor de espanhol no edital n° 26/2009 que assuma uma prática docente 

consciente, política e crítica, de maneira a intervir positivamente na cultura linguística do 

aluno e na sua constituição como cidadão.  

Longe de ter esgotado a análise discursiva da prova de espanhol do edital n° 

26/2009, apresento na próxima seção a prova para professor de português/espanhol do 

edital n° 37/2011. 
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3.5. A prova do edital n° 37/2011  

 

Assim como a prova analisada na seção anterior, a prova de conhecimentos 

específicos para professor de português/espanhol do edital nº 37/2011 possui onze 

páginas, a primeira delas, que não está numerada, apresenta instruções gerais para a 

realização da prova, nas quatro páginas seguintes são apresentadas as questões 

discursivas, nas três páginas posteriores constam os quatro textos dentre os quais o 

candidato deve escolher um para realizar a quinta questão da prova e as três páginas finais 

são as folhas de rascunho para fazer as questões. 

O “Caderno de Questões”120, a primeira página da prova, possui uma estrutura 

bem semelhante ao da prova anterior: em um primeiro plano se vê o cabeçalho do IFRJ, 

seguido do título “Concurso Público para Provimento de Cargos de Professor de Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico”, do número do edital e do código das duas vagas para 

professor de português/espanhol “PA-67/VR-68”. Em seguida, são fornecidos alguns 

esclarecimentos sobre o número de páginas do Caderno de Questões e do Caderno de 

Respostas, e ainda um adendo em relação à modalidade da prova, dissertativa, aos dados 

de pontuação total da prova, sessenta pontos, bem como o valor de cada questão. A parte 

final do “Caderno de Questões” fornece nove instruções gerais aos candidatos, que são 

exatamente as mesmas descritas no Caderno da prova do edital n° 26/2009, por esse 

motivo, nestas instruções também estão presentes as mesmas designações – confira, 

comunique ao fiscal da sala, não é permitido, será excluído do concurso, dentre outras - 

que apontam para o campo da obrigatoriedade e conferem à prova o lugar da autoridade 

e da Lei. O fato de o “Caderno de Questões” das provas dos editais n° 26/2009 e n° 

37/2011 terem sido estruturados discursivamente de maneira semelhante corrobora o fato 

de que o gênero discursivo é “ao mesmo tempo estável e mutável” (SOBRAL, 2009, p. 

115), ou seja, se por um lado as provas se formam a partir de tipos relativamente estáveis 

de enunciados, por outro lado, como veremos mais adiante na análise das questões, elas 

também apresentam novas textualizações a cada vez que são elaboradas.  

Um outro aspecto em comum entre as duas provas é que todas as questões da 

prova para professor de português/espanhol são dissertativas, o que possibilita, pelas 

mesmas razões que foram explicitadas na análise feita anteriormente da prova para 

professor de espanhol, que os candidatos demonstrem os seus conhecimentos sobre o 

                                                           
120 Essa página está disponível para visualização na seção ANEXOS. 



184 
 

gênero prova discursiva, tenham mais autonomia para desenvolver as questões, ainda que 

as mesmas tenham um padrão de respostas a ser seguido, e demonstrem, desse modo, 

como concebem a relação ensino-aprendizagem em língua portuguesa e em língua 

espanhola. 

Entretanto, antes mesmo de iniciar a análise discursiva de cada questão, já é 

possível verificar algumas diferenças da prova do edital n° 37/2011 em relação à prova 

do edital n° 26/2009. De acordo com a segunda instrução geral do “Caderno de Questões” 

de ambas provas, o tempo de realização total da prova é de quatro horas. Contudo, 

enquanto a prova do edital n° 26/2009 tem quatro questões, a prova do edital n° 37/2011 

tem seis questões, sendo três questões de português e três questões de espanhol. Em outras 

palavras, embora o edital n° 37/2011 apresente duas questões a mais do que a prova do 

edital n° 26/2009, ficou estabelecido o mesmo tempo de realização de prova daquele 

edital. Um outro aspecto que chama a atenção nas duas provas é que antes das questões 

de espanhol da prova do edital n° 37/2011 foram colocadas algumas orientações em 

espanhol para a realização dessa parte da prova, da mesma forma como o ocorreu com a 

prova do edital n° 26/2009, no entanto, antes das questões de português não há nenhum 

tipo de orientação.   

Há outras diferenças relevantes, principalmente quando se compara a forma como 

as questões das duas provas foram estruturadas, logo, para uma melhor compreensão 

desse fato vejamos como as questões da prova de português/espanhol do edital n° 37/2011 

foram construídas: acima de cada uma das três questões de português é informado em 

negrito o número da questão e entre parêntesis a pontuação atribuída a tal questão, em 

seguida o enunciador banca traz uma conceituação de acordo com um teórico específico 

indicado na bibliografia do concurso, depois a banca apresenta uma citação que está 

relacionada com a teorização apresentada anteriormente, por último, a banca informa o 

que deve ser feito na questão através do uso de certos verbos no modo imperativo. Já as 

questões de espanhol estão estruturadas de forma bem semelhante às questões da prova 

do edital n° 26/2009, a saber: antes de cada uma das três questões é informado em negrito 

o número da questão, bem como a pontuação atribuída a tal questão, logo após são 

apresentadas em um quadro destacado algumas citações das referências bibliográficas 

indicadas no concurso, além de outras referências que embora não estejam na bibliografia 

dialogam com o que é proposto na questão. Logo em seguida o enunciador banca traz 

uma afirmação ou um conjunto de afirmações a respeito das citações com alguns termos 
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destacados em negrito, por último, a banca apresenta os comandos para a realização da 

questão por meio do uso de determinados verbos no modo imperativo.  

Um outro aspecto considerável a ser observado a respeito da estruturação das 

questões da prova do edital n° 37/2011 é que enquanto as questões de português ocupam 

apenas uma página da prova, as questões de espanhol ocupam três páginas, além dos 

quatro textos fornecidos para fazer a questão 05 de espanhol, que estão distribuídos em 

três páginas. Desse modo, a parte de português se localiza na página 01, enquanto que a 

parte de espanhol se localiza nas páginas 2-7. Levando em conta esse aspecto, a parte de 

espanhol deste edital se assemelha bastante à prova de espanhol do edital n° 26/2009, 

cujas quatro questões e os cinco textos ocupam as páginas 1-7.  

A partir dessa análise inicial de como se estruturou a prova de português/espanhol 

do edital n° 37/2011 já é possível identificar diferenças consideráveis entre as questões 

de português e as questões de espanhol, bem como deste edital com o edital n° 26/2009. 

Dessa maneira, considerando a natureza dialógica da linguagem, isto é, o fato de que todo 

“enunciado é pleno de tonalidades dialógicas” e que toda compreensão é ativamente 

responsiva (BAKHTIN, 2016, p. 59 – grifo no original), a análise discursiva das questões 

da prova de português/espanhol se pautou no diálogo entre o enunciador banca e o 

coenunciador candidato e, do mesmo modo como na prova do edital anterior, foram 

analisados discursivamente os comandos dados pela banca, a partir das três categorias, 

saber-reproduzir teorias, saber-articular teorias e saber-fazer docente, já explicadas no 

capítulo 2. E, ainda, foi levado em consideração a relação dialógica da prova de 

português/espanhol deste edital com a prova de espanhol do edital n° 26/2009, uma vez 

que esse diálogo, conjuntamente com os elementos citados acima, se apresenta como um 

caminho possível para se compreender melhor esse perfil de professor e de que maneira 

se constituiu a política linguística do IFRJ em relação ao ensino de espanhol.  

Tendo feito essa apresentação inicial da prova de português/espanhol do edital nº 

37/2011, passemos a seguir para a análise discursiva de cada uma das questões, sendo 

primeiramente as três questões de português e, em seguida, as três questões de espanhol. 

 



186 
 

(IFRJ, 2011c, p. 01) 

 

A primeira questão apresenta inicialmente uma breve citação de Koch e Elias, do 

livro “Ler e compreender”, presente nas referências do edital, que traz esclarecimentos 

sobre a referenciação e a progressão referencial. Em seguida, a banca pede para o 

candidato identificar e explicar a partir de um texto de Perini, que não faz parte da 

bibliografia do concurso, duas estratégias utilizadas para estabelecer a progressão 

referencial. O referido texto fala do interesse que as pessoas manifestam em relação aos 

usos da linguagem, sejam elas linguistas ou não. 

Embora as citações trazidas na questão teorizem sobre uma determinada visão de 

língua e leitura, os comandos dados pelo enunciador banca através de certos verbos no 

modo imperativo sugerem uma outra compreensão, como se pode ver no quadro abaixo: 

 

Quadro 62: Comandos da questão 01 do edital n° 37/2011  

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Identifique, no 

texto abaixo, duas 

estratégias (...) e 

explique-as 

saber-reproduzir 

teorias 

o candidato deve localizar no texto as estratégias citadas e 

explicitá-las com base nas teorias sobre progressão referencial 

 

Ainda que o enunciador banca tenha trazido citações que apontam para uma 

concepção de língua e leitura interativa e discursiva, os comandos dados na questão não 

possibilitam que o coenunciador candidato desenvolva tal concepção. Nesse sentido, o 

conteúdo do texto de Perini em si não parece ser tão relevante, uma vez que ele foi 
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utilizado somente para que o candidato identificasse e explicasse as estratégias usadas 

para estabelecer a progressão referencial.  

Na questão 01 de português, em suma, ao pedir para identificar e explicar duas 

estratégias utilizadas para estabelecer a progressão referencial, o texto parece ter sido 

utilizado apenas como um pretexto para que o candidato reproduzisse as teorizações sobre 

o assunto. Assim, embora a questão seja no modelo dissertativo, o que oferece mais 

liberdade de resposta, a maneira como o comando da questão foi dado pela banca, 

demarca consideravelmente os limites enunciativos da resposta do candidato, o que 

aponta para um saber-reproduzir teorias.  

 

(IFRJ, 2011c, p. 01) 

 

Na questão 02 a banca pede que o candidato explique, conforme as teorizações de 

Travaglia, cujo livro “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática” 

está nas referências bibliográficas do concurso, as quatro abordagens que o professor pode 

adotar para o ensino de gramática, e elabore a partir do texto dado como suporte, que não 

faz parte da bibliografia, um exemplo de exercício para cada uma dessas abordagens. O 

texto em questão, Receita de herói, de autoria do poeta português Reinaldo Ferreira, é um 

poema que explica o passo a passo para se fazer um herói.   

Com relação aos comandos dados pela banca, saberes docentes e possíveis 

sentidos discursivos dos comandos, se pode observar o seguinte: 

 

Quadro 63: Comandos da questão 02 do edital n° 37/2011  
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Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Explique, de forma 

sucinta, essas 

abordagens 

saber-reproduzir 

teorias 

o candidato deve esclarecer sucintamente as quatro abordagens 

desenvolvidas por Travaglia 

elabore, (...) um 

exemplo de 

exercício para cada 

uma delas 

saber-fazer 

docente  

o candidato deve ser capaz de criar um exemplo de exercício com 

base em tais abordagens. 

 

Esses comandos dados pelo enunciador banca apontam para alguns possíveis 

entendimentos em relação à questão 02. Por um lado, há uma expectativa de que o 

coenunciador candidato demonstre os seus conhecimentos teóricos com base em uma 

referência bibliográfica específica da bibliografia do concurso, haja vista a utilização da 

designação “Segundo Travaglia (2003)”. Por outro lado, se espera que o candidato 

apresente a sua perspectiva como professor a partir da elaboração de um exemplo de 

exercício. Entretanto, ao determinar que o candidato “elabore, (...) um exemplo de 

exercício”, não fica claro, didaticamente falando, o que seria um exemplo de exercício, 

nem qual é o objetivo de criação de tal exemplo de exercício, isto é, para que ano letivo 

e para que nível de ensino ele está direcionado. Outro ponto a se destacar, é que o texto 

escolhido pela banca como base para o candidato desenvolver a questão, um poema, 

aparece de maneira descontextualizada, como pretexto para a criação do exercício. 

Também chama a atenção o fato de a banca não ter explorado o poema levando em conta 

a perspectiva literária, haja vista que dentre as atividades do professor de português se 

espera que ele ministre aulas de literatura. Nesse sentido, é importante lembrar que o 

conteúdo programático do anexo III do edital n° 37/2011 não apresentou nenhum 

conteúdo tampouco referência bibliográfica sobre literatura.  

Os comandos do enunciador banca na questão 02, portanto, embora tenham 

proposto que o coenunciador candidato criasse um exercício, não estabeleceu um 

parâmetro didático que o orientasse a elaborar tal atividade. E, ainda, a banca condicionou 

o candidato a restringir as suas considerações e a desenvolver a questão com base em um 

teórico específico indicado na bibliografia do concurso, apontando, dessa forma, para um 

saber-reproduzir teorias. 

 



189 
 

(IFRJ, 2011c, p. 01) 

 

A última questão da parte de língua portuguesa traz inicialmente uma citação de 

Camara Jr. na qual ele critica a maneira como as gramáticas tradicionais distribuem os 

vocábulos formais em classes fundamentais, pois na opinião do autor os critérios 

utilizados são heterogêneos e tais vocábulos são alinhados em um quadro único, quando 

na verdade eles se dividem em hierarquias e sub-hierarquias. Há um esclarecimento, 

baseado ainda nesse teórico, sobre a existência dos critérios flexional, semântico e 

funcional, utilizados para classificar os vocábulos formais da língua. Após essa breve 

introdução, a banca apresenta o que se pede na questão, como se pode ver no quadro 

abaixo, que também mostra os possíveis sentidos discursivos dos comandos do 

enunciador banca e os saberes docentes:  

 

Quadro 64: Comandos da questão 03 do edital n° 37/2011  

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

A) Tomando como 

base as 

considerações de 

Câmara Jr., faça 

uma crítica às 

definições 

propostas por Celso 

saber-reproduzir 

teorias 

 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve mostrar que conhece as teorizações dos autores 

citados e que é capaz de fazer uma crítica baseado nelas 
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Cunha e Lindley 

Cintra 

B) Considerando 

esses critérios, 

explique, de 

maneira sucinta, as 

diferenças entre 

substantivos e 

adjetivos 

saber-reproduzir 

teorias 

 

o candidato deve mostrar que conhece os três critérios 

estabelecidos por Camara Jr., e, baseado neles, esclarecer 

resumidamente as diferenças entre substantivos e adjetivos, 

B) Indique (...), o 

critério mais 

decisivo para tal 

distinção, 

apresentando 

exemplos que 

ilustrem sua 

exposição. 

saber-reproduzir 

teorias 

 

o candidato deve mostrar que conhece os três critérios 

estabelecidos por Camara Jr., e, baseado neles, apontar para um 

dos critérios para, por fim, exemplificar exemplos da sua 

explanação 

 

Como o quadro acima mostra, se percebe que os comandos dados pelo enunciador 

banca indicam que o coenunciador candidato precisa ter conhecimento da perspectiva 

teórica dos três autores citados na questão para poder respondê-la e, além disso, chama a 

atenção a complexidade do que se pede em termos de lógica, o que pode confundir o 

candidato ao desenvolver a questão. Importante falar também que os livros citados, 

“Estrutura da língua portuguesa” e “Nova gramática do português contemporâneo”, 

fazem parte das referências bibliográficas do concurso.  

Na questão 03, portanto, se observa que os saberes que devem ser apresentados 

pelos candidatos são aqueles que se referem à gramática da língua portuguesa, no que se 

refere à diferença entre flexão, semântica e função relacionadas aos vocábulos, como 

critérios de classificação. Dito de outro modo, o candidato deve apenas reproduzir tais 

teorizações. Nesse sentido, se percebe que a questão não oferece nenhum espaço para que 

o candidato mostre como é o seu posicionamento em relação ao planejamento das aulas, 

escolha e preparação de material didático, relacionamento com o alunado, dentre outras 

questões que estejam relacionadas com a prática docente.  

É importante destacar que nas três questões da parte de português, o candidato 

deve limitar a sua resposta conforme as teorizações dos autores que são citados. Além 

dos enunciados das questões estarem voltados para a gramática, não se vê nestas uma 
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preocupação em abordar outros aspectos que fazem parte da atividade do professor de 

português, tais como o ensino de literatura, o ensino de leitura e produção textual, a 

formação do aluno, o diálogo com os documentos nacionais de educação para o ensino 

de língua portuguesa, dentre outros.  

Outro aspecto observado nas questões de português é que há um apagamento da 

voz do enunciador banca construindo um sentido de certa neutralidade na avaliação, isto 

é, não há, a diferença da prova do edital n° 26/2009 e das questões da parte de espanhol 

da prova agora analisada, como veremos a seguir, uma certa interpretação da banca acerca 

das citações, tampouco há elementos destacados em negrito pela banca.  

Tendo feitos essas considerações em relação às questões de português, passarei 

agora para a análise das três questões de espanhol que compõem a prova para professor 

de português/espanhol do edital n° 37/2011. 

Como comentado no início desta seção, é interessante observar que, se por um 

lado não havia nenhuma orientação para realizar as questões de língua portuguesa, por 

outro lado, na parte de língua espanhola, assim como aconteceu com a prova para 

professor de espanhol do edital n° 26/2009, há orientações específicas para responder as 

questões: 

 

(IFRJ, 2011c, p. 02) 

 

A primeira orientação esclarece que embora as citações permitam uma 

aproximação ao tema das questões, não é necessário que o candidato as utilize única e 

diretamente em suas respostas. Logo, fica clara a necessidade de o candidato estar 

inteirado da bibliografia do anexo III do edital, pois das nove citações que constam nas 

questões de espanhol, como veremos, cinco delas foram retiradas das referências 

sugeridas. A segunda orientação determina que as questões sejam respondidas em 

espanhol, já antecipando ao candidato que ele será avaliado em relação ao uso desta 

língua. Nesse sentido, é importante chamar a atenção para o fato de que tanto as 

orientações como todas as questões da parte de língua espanhola, com exceção de 

algumas citações que estão em português, estão redigidas em espanhol. Assim, da mesma 
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forma como ocorreu com a prova do edital n° 26/2009, além dos saberes teóricos sobre a 

língua, o candidato também será avaliado a partir da sua compreensão leitora e 

compreensão escrita em espanhol.  

Há que se destacar, ainda, que as orientações estão em letras maiúsculas e em 

negrito, o que sugere a relevância dessas instruções. Tais orientações, como vimos, são 

típicas do gênero prova, pois instruem os candidatos a como devem proceder, de modo a 

evitar possíveis equívocos (GIORGI, 2005). No entanto, chama a atenção o fato de o 

enunciador banca não ter dado nenhuma orientação ao coenunciador candidato em 

relação às questões de português, uma vez que as mesmas também possuem citações que 

fazem parte da bibliografia sugerida. Isso aponta para o fato de que há uma diferença no 

que toca às questões de português e as questões de espanhol que refletem, 

consequentemente, o perfil de docente desejado pelo IFRJ, apontando ainda, em certa 

medida, para uma cisão na própria imagem do enunciador banca. Para tentar entender 

melhor esse aspecto passemos para a análise das questões de espanhol.  
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(IFRJ, 2011c, p. 02) 

(IFRJ, 2011c, p. 03) 

 

A questão 04 apresenta incialmente três citações das quais somente a última, “La 

enseñanza del español con fines específicos”, faz parte das referências bibliográficas 
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sugeridas para a realização da prova. Ambas citações tratam do ensino de línguas com 

finalidades específicas e da abordagem cultural nas aulas de línguas estrangeiras. A 

primeira citação discorre sobre se ter como princípio a análise das necessidades e dos 

objetivos que os alunos querem alcançar, além da importância de correlacionar a ideia de 

diversidade cultural com futuro profissional. A segunda afirma que estando o ensino da 

língua voltado para um campo específico de estudos ou trabalho sugere a aproximação a 

determinados temas, conceitos e noções, uma tipologia de textos e um conjunto de 

atividades. A última citação fala da comunicação intercultural em língua estrangeira. Em 

seguida, o enunciador banca realiza algumas afirmações que dialogam com as citações, 

fazendo referência a três autores e seus livros, que não fazem parte da bibliografia, 

destacando o título destes em negrito. Por fim, a banca apresenta o que deve ser feito na 

questão, para isso organizou os comandos em A) e B) e destacou em negrito algumas 

designações que dialogam tanto com as citações como com as afirmações. Os comandos 

utilizados apontam para determinados saberes docentes e sentidos discursivos, como se 

pode ver no quadro abaixo: 

 

Quadro 65: Comandos da questão 04 do edital n° 37/2011 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

A) diserte sobre la 

enseñanza de 

español con fines 

específicos en el 

contexto de la 

didáctica de 

lenguas a partir de 

los seguintes 

tópicos 

saber-articular 

teorias 

 

saber-reproduzir 

teorias 

o candidato deve ser capaz de expor e explicar os seus saberes 

teóricos acerca do ensino de espanhol com finalidades específicas 

no âmbito da didática de línguas considerando os três tópicos 

estabelecidos, a saber: (1) seu começo e transcurso metodológico; 

(2) a análise das necessidades dos alunos e (3) o desenho e o 

procedimento do curso  

A) Oriente sus 

argumentos para la 

enseñanza del 

español para los 

cursos técnicos del 

IFRJ 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve nortear a sua exposição teórica com base no 

ensino de espanhol para os cursos técnicos do IFRJ 
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B) problematice 

los conceptos de 

multiculturalismo 

e 

interculturalismo 

teniendo en cuenta 

su visión de cómo 

enseñar la cultura 

de la lengua 

extranjera 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de complexificar o conceitos de 

multiculturalismo e interculturalismo e, ao mesmo tempo, 

mostrar a sua perspectiva sobre o ensino da cultura em língua 

estrangeira 

 

A questão 04, como se vê, é de grande complexidade, pois a banca determinou 

que o candidato apresentasse seus conhecimentos acerca de teorizações distintas, o que 

aponta, portanto, para um saber-articular teorias. Além de ser uma questão que se 

desdobra em A) e B), sendo que para desenvolver A) deve ser levado em consideração os 

três tópicos estabelecidos pela banca, ela também determina que o candidato articule dois 

conhecimentos específicos que são bastante amplos, isto é, a noção do ensino de espanhol 

com finalidades específicas voltada para os cursos técnicos do IFRJ e a noção de cultura, 

a partir dos conceitos de multiculturalismo e interculturalismo nas aulas de língua 

estrangeira. Há que se destacar que embora em A) o enunciador banca tenha pedido que 

o coenunciador candidato orientasse os seus argumentos para o ensino de espanhol para 

os cursos técnicos do IFRJ, não há nas referências bibliográficas do concurso nenhuma 

indicação de leitura que discorra sobre a natureza dos cursos técnicos, tampouco do IFRJ. 

Outro aspecto que chama a atenção além da complexidade de saberes que o candidato 

deve demonstrar para responder/desenvolver a questão, é o tamanho da questão em si, 

que ocupa uma página e meia da prova. 
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(IFRJ, 2011c, p. 03) 

( IFRJ, 2011c, p. 04) 

 

A questão 05 tem início com três citações que discorrem sobre a variação 

linguística nas aulas de espanhol, todas fazem parte da bibliografia do concurso, são elas: 

“¿Qué español enseñar?”, “Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quartos ciclos do 

ensino fundamental” e “Orientações curriculares para o Ensino Médio. Linguagens, 

códigos e suas tecnologias”. A primeira citação fala sobre a multiplicidade de variedades 

geolingüísticas e sociolinguísticas que o espanhol possui. A segunda esclarece que tais 

variedades podem ajudar o aluno a compreender que a língua estrangeira não existe só na 

variedade padrão, como normalmente a escola apresenta. A última citação explica que o 

conhecimento de uma língua estrangeira contribui para que o estudante se veja e se 

constitua como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença e à 

diversidade. Logo após, a banca apresenta, em A) e B), o que deve ser feito na questão, 

destacando em negrito alguns trechos de enunciados que dialogam com as citações, além 
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do uso de alguns comandos específicos, que apontam para determinados saberes docentes 

e sentidos discursivos, como é possível ver no quadro abaixo: 

 

Quadro 66: Comandos da questão 05 do edital n° 37/2011 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

A) Discuta 

criticamente (...) la 

presencia de la 

variación 

linguística en la 

clase de español 

como lengua 

extranjera, 

considerando los 

siguientes tópicos 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve debater de forma crítica a presença da variação 

linguística na aula de E/LE, demonstrando seus conhecimentos 

teóricos sobre o assunto, a partir dos tópicos (1) o modo como o 

professor de espanhol deve conceber e/ou orientar seu ensino; (2) 

as diferentes modalidades do discurso e contexto de 

aprendizagem; (3) as orientações ao professor presentes nos PCN 

e nas OCN e (4) o público alvo com o qual vai trabalhar no IFRJ 

(alunos do ensino médio, profissional e/ou superior) 

B) A partir de la 

noción de género 

discursivo/textual 

(...) elabore y 

planifique una 

tarea didáctica en 

la que desarrolle el 

tema de la 

variación 

linguística a partir 

de un género 

escrito 

saber-articular 

teorias 

 

saber-fazer 

docente  

o candidato deve mostrar que é capaz de elaborar e de planejar 

uma tarefa didática sobre a variação linguística a partir da escolha 

de um texto, com base em seus conhecimentos teóricos sobre os 

gêneros discursivo/textual 

B) Justifique 

teoricamente la 

selección del 

género y el 

objetivo de dicha 

actividad 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve explicar qual foi o embasamento teórico 

utilizado para a escolha do gênero e o objetivo da tarefa didática 

proposta 

B) La tarea debe 

estar dirigida a un 

grupo de alumnos 

de Lengua Española 

saber-fazer 

docente 

o candidato deve mostrar que sabe preparar atividades para 

alunos de espanhol do 1° ano do ensino médio.  
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de 1° año de 

Secundaria 

 

Apresento no quadro a seguir, para uma melhor compreensão do que foi 

determinado pela banca do concurso, algumas características dos textos121, ainda que de 

forma breve, os quais o candidato deveria escolher um para desenvolver a questão:  

 

Quadro 67: Textos anexos questão 05 prova de português/espanhol edital n° 37/2011 

 

Textos Gênero discursivo Tema e Fonte 

I Conto Violência 

ARRIAGA, G. Retorno 201, 2008. 

II História em 

quadrinhos 

Vestimenta 

www.gaturro.com/tiras/tiras.php?id_categoria=89&seccion=TR1 

III Cardápio Gastronomia 

www.laventanaweb.com/shop/menu.php?idioma=es 

IV Propaganda Viagem e hospedagem 

Revista Réport, año XVV, n° 860, Argentina, octubre, 2009 

 

Como na prova do edital analisado na seção anterior, todos os textos possuem 

fonte, o que possibilita que o candidato saiba de onde eles foram retirados e acione o seu 

conhecimento prévio sobre o que está sendo abordado em cada texto, sobre os países os 

quais os textos foram produzidos, acerca de seus autores, etc. Outro fator importante a 

comentar são os diferentes gêneros discursivos dos textos, algo que o candidato pode usar 

a seu favor uma vez que conhecer as características e marcas linguístico-discursivas 

peculiares de determinado gênero auxilia na compreensão da sua totalidade (BAKHTIN, 

2016). Entretanto, no que se refere ao tema dos textos, se observa uma diferença 

considerável em relação aos textos da prova de espanhol do edital n° 26/2009. Enquanto 

os textos daquela prova traziam temas que propunham uma discussão mais crítica, como 

a reflexão sobre a posição da mulher na sociedade, sobre o vício na TV, sobre o bulling, 

sobre o racismo, e a reflexão da vida a partir de um conto, os da prova de 

português/espanhol agora analisada, com exceção do texto I, trazem textos que 

apresentam essencialmente vocabulário de roupa, de comida e de viagem/hotel. Nesse 

                                                           
121 Os textos estão disponíveis para visualização na prova de português/espanhol do edital n° 37/2011, na 

seção ANEXOS 

http://www.laventanaweb.com/shop/menu.php?idioma=es
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sentido, esta questão se afasta da perspectiva de formação crítica do cidadão presente nos 

PCN e nas OCN, embora estes documentos estejam na bibliografia do concurso, fato que 

aponta para uma determinada visão de ensino de língua espanhola.  

Assim como ocorreu com a questão anterior, a questão 05 se divide em A) e B), 

sendo que para realizar o que se pede em A) deve ser levado em consideração os quatro 

tópicos estabelecidos pela banca, e para fazer o que se pede em B) devem ser analisados 

os quatro textos oferecidos pela banca como suporte para a escolha de um deles para 

realizar a atividade proposta. A questão 05 é, portanto, de grande complexidade, pois o 

candidato deve articular diferentes demandas em relação ao tema da variação linguística 

nas aulas de espanhol, tanto por meio de seus saberes teóricos como da sua prática 

didática, em um curto espaço de tempo apontando, assim, para um saber-articular teorias 

e para um saber-fazer docente. Destaco, ainda, que embora um dos tópicos de A) tenha 

pedido que o coenunciador candidato considerasse como público meta de trabalho os 

alunos do IFRJ, não há nenhuma referência bibliográfica que fale sobre o perfil do 

alunado deste Instituto.  
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( IFRJ, 2011c, p. 04) 

 

A sexta e última questão da prova discorre sobre as novas tecnologias da 

informação e da comunicação (NTIC) nas aulas de espanhol e traz, inicialmente, três 

citações sobre o tema dentre as quais apenas a segunda, “Orientações curriculares para o 

Ensino Médio. Linguagens, códigos e suas tecnologias”, está na bibliografia. A primeira 

citação explica que uma das maiores preocupações dos professores de línguas 

estrangeiras é conseguir que os estudantes produzam enunciados através de recursos 

tecnológicos da internet. A segunda esclarece que a linguagem mediada pelo computador 

contribui para novos usos da mesma e para a necessidade de se modificar as concepções 

de linguagem, cultura e conhecimento existentes. A última citação aclara que o trabalho 

do professor consiste em combinar os conteúdos linguísticos e didáticos com a internet, 

a fim de elaborar um material que possibilite o aprendizado de uma língua estrangeira. 

Depois das citações a banca realiza algumas afirmações sobre as NTIC e depois apresenta 
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o que deve ser feito na questão. Ao dialogar com as citações, apresentando algumas 

considerações sobre o assunto, a banca marcou em negrito a designação “nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación” e grifou em negrito alguns trechos de 

enunciados e designações, além dos comandos, seus possíveis sentidos discursivos e 

saberes docentes, como mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 68: Comandos da questão 06 do edital n° 37/2011 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

A) Discuta 

teóricamente cómo 

el profesor puede 

trabajar la 

habilidad lectora 

en español 

empleando uno de 

los recursos 

tecnológicos y/o 

géneros 

discursivos 

disponibles en 

Internet 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve mostrar que sabe argumentar, com 

embasamento teórico, sobre o trabalho docente com a habilidade 

leitora a partir do uso dos recursos tecnológicos e/ou dos gêneros 

discursivos que estão disponíveis na internet 

B) Elabore un plan 

de actuación 

docente (...) cómo 

desarrollaría un 

proyecto de 

ensenãnza de 

español de modo 

semipresencial en 

el IFRJ empleando 

las NTIC. 

Mencione como 

mínimo los 

siguientes datos 

saber-fazer 

docente  

 

 

o candidato deve ser capaz de desenvolver um plano de trabalho 

docente, demonstrando, para isso, os seus conhecimentos 

teóricos tanto sobre ensino semipresencial no IFRJ quanto sobre 

as NTIC, considerando, ainda, os seis dados estipulados, a saber: 

(1) Tema/Título; (2) Classificação (nível, destrezas envolvidas, 

requisitos básicos); (3) Preparação (material e recursos 

necessários); (4) Objetivo(s); (5) Descrição da proposta e (6) 

Avaliação  
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Da mesma maneira como ocorreu nas duas questões anteriores de espanhol da 

prova, a questão 06 é bem complexa e se divide em A) e B), sendo que em A) o candidato 

deve apresentar os seus conhecimentos, de forma articulada, sobre a habilidade leitora, 

os gêneros discursivos e/ou as NTCI, e em B) ele deve demonstrar como realizaria uma 

atividade no modo semipresencial no IFRJ a partir dos seis tópicos estabelecidos pela 

banca, o que requer do candidato não só conhecimentos teóricos, mas também práticos 

quanto à criatividade. Desse modo, o enunciador banca exige do coenunciador candidato 

um saber-fazer docente que também envolve um saber-articular teorias. De modo 

semelhante ao que aconteceu na outra questão, é pedido que o candidato realize um 

projeto de ensino de espanhol no IFRJ, mas a bibliografia não apresenta nenhuma 

referência que fale sobre o Instituto, tampouco sobre a elaboração de projetos. 

Como procurei apontar ao longo da presente análise, chama a atenção o tamanho 

e a complexidade das questões de espanhol em relação às de português. Enquanto as 

questões de português ocupam apenas a página 01 da prova, as questões de espanhol e os 

textos oferecidos como suporte para fazer a questão 05 se distribuem entre as páginas 02-

07. Ademais, todas as questões de espanhol apresentam três citações e se dividem em A) 

e em B), além dos tópicos numerados de (01) a (04) ou de (01) a (06), enquanto que 

apenas as questões 01 e 03 de português trazem citações e somente a questão 03 se divide 

em A) e em B). É importante notar também que as questões 04 e 06 de espanhol trazem 

algumas considerações do enunciador banca em relação às citações, o que demonstra uma 

certa interpretação da banca, fato que não ocorre em nenhuma questão de português. Por 

esse motivo, as questões de espanhol dessa prova se assemelham muito às questões da 

prova para professor de espanhol do edital n° 26/2009. No entanto, a prova de 

português/espanhol do edital n° 37/2011 exigiu mais do candidato, já que ele teve que 

articular seus saberes de português e espanhol respondendo a seis questões, duas questões 

a mais do que a prova anterior, em apenas quatro horas, a mesma duração de prova que 

previu o edital n° 26/2009. 

Nas questões de português se observa que o candidato deve mostrar um 

conhecimento mais gramatical e conteudístico, limitado aos teóricos citados 

especificamente na bibliografia, de forma desvinculada do que propõem os documentos 

nacionais da educação para o ensino de língua portuguesa. Já na parte de espanhol o 

diálogo com os PCN e as OCN aparece explicitamente nas questões 05 e 06. De modo 

geral, nas questões de espanhol o candidato deve falar de aspectos variados, tais como o 

uso das tecnologias da informação e da comunicação, a habilidade leitora, a variação 
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linguística, uso de gêneros discursivos, multiculturalismo e interculturalismo e o ensino 

de espanhol com fins específicos. Além disso, nas questões de espanhol o candidato tem 

espaço para argumentar e mostrar o seu ponto de vista, demonstrar sua apropriação de 

saberes teóricos, como elaboraria uma atividade em sala de aula, como se posiciona como 

docente de língua espanhola, entre outros, o que pode ser observado pelos comandos 

dados pela banca: “diserte”, “Oriente sus argumentos”, “problematice los conceptos”, 

“Discuta críticamente”, “elabore e planifique una tarea didáctica”, “Justifique 

teóricamente”, “Discuta teóricamente” e “Elabore un plan de actuación”. Nas questões de 

português, ao contrário, ele deve responder ao que está proposto de modo a reproduzir 

unicamente os seus conhecimentos sobre os pontos gramaticais específicos abordados ali, 

de acordo com os comandos da banca: “Identifique (...) duas estratégias utilizadas (...) e 

explique-as”, “Explique (...) e elabore (...) um exemplo de exercício”, “Considerando 

esses critérios”, “Explique”, “Indique”, “apresentando exemplos”.  

Algumas dessas características já haviam sido sinalizadas quando analisei o anexo 

III – Programas e Bibliografia do edital n° 37/2011, onde apontei que os conteúdos e as 

referências bibliográficas de português apresentavam saberes mais tradicionais do 

docente dessa área, com maior destaque para o nível textual do que para o discursivo, 

enquanto que na parte do anexo que se refere ao espanhol se percebe uma preocupação 

em tratar da perspectiva do ensino de espanhol com fins específicos, em dialogar com os 

documentos nacionais da educação e em abordar a língua a partir de um viés mais 

discursivo.    

Na próxima seção deste capítulo, apresentarei a análise discursiva das duas provas 

de português/espanhol do edital n° 80/2015, a fim de continuar a discussão acerca dos 

possíveis sentidos em relação às políticas linguísticas no ensino de espanhol no IFRJ. 

 

3.6. A prova do edital n° 80/2015 

 

Conforme antecipei na seção 3.3, o edital n° 80/2015 teve duas bancas 

responsáveis por elaborar o conteúdo programático e a prova de conhecimentos 

específicos das três vagas para professor de português/espanhol do IFRJ. Assim, uma 

banca elaborou o conteúdo programático e a prova da vaga do campus Niterói e a outra 

banca se ocupou de elaborar o conteúdo e a prova das outras duas vagas, uma para o 

campus Pinheiral e a outra para o campus Resende. Por essa razão, nesta seção são 

analisadas discursivamente duas provas distintas. Inicialmente apresentarei o “Caderno 
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de Questões” das duas provas, uma vez que eles são idênticos, depois falarei da forma 

como as duas provas e suas questões foram estruturadas, pois ambas apresentam aspectos 

em comum no que se refere a esse aspecto. Em seguida apresentarei a análise da prova da 

vaga do campus Niterói, pois esse perfil de vaga é o que aparece primeiro nos anexos I e 

IV do edital, e, depois, apresentarei a análise da prova das vagas dos campi Pinheiral e 

Resende. Ao final da seção, comentarei a análise das duas provas de português/espanhol 

do edital n° 80/2015. 

O “Caderno de Questões” é a página inicial das provas de português/espanhol do 

edital n° 80/2015122, e se assemelha bastante ao Caderno dos outros dois editais analisados 

anteriormente. Inicialmente há um cabeçalho do IFRJ, seguido do título “Concurso 

Público para Provimento de Cargos de Professor de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico”, do número do edital e do código das vagas, sendo “NIT-04” para a vaga 

de Niterói e “UNI-03” para as vagas de Pinheiral e Resende. Depois há esclarecimentos 

acerca do número de páginas do Caderno de Questões e do Caderno de Respostas, além 

de informações sobre a modalidade da prova como sendo dissertativa e sobre a pontuação 

total da prova, cem pontos, além da informação de que o valor de cada questão está 

indicado ao lado do número da questão. Na parte final da página há onze instruções gerais 

aos candidatos, tais como o tempo de duração da prova, a necessidade de conferir o 

caderno de questões, a forma como o caderno de respostas deve ser preenchido, dentre 

outras. Nessa página, assim como na dos outros dois editais analisados, se observa a 

utilização de estruturas que funcionam como dispositivos de controle normalizante 

(FOUCAULT, 2014), isto é, o uso de certos tempos verbais e itens lexicais que constroem 

a ideia de obrigatoriedade e que conferem à prova autoridade colocando-a no lugar da 

Lei, são elas: deverão permanecer na sala e deverão sair juntos, confira atentamente, 

você não deve assinar, notifique imediatamente ao fiscal de sala, destaque a parte de 

baixo, não assine, coloque seu nome ou faça qualquer tipo de identificação.  

A prova de conhecimentos específicos para professor de português/espanhol do 

edital nº 80/2015 para a vaga do campus Niterói possui doze páginas e para as vagas dos 

campi Pinheiral e Resende treze páginas. A página inicial de ambas provas, que não está 

numerada, é o já comentado “Caderno de Questões”, nas quatro páginas posteriores estão 

as questões discursivas, nas três páginas seguintes da vaga NIT-04 e nas quatro das vagas 

UNI-03 são apresentados os quatro textos dos quais o candidato deve escolher um para 

                                                           
122 As páginas estão disponíveis para visualização na seção ANEXOS. 
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realizar uma das questões da prova. Na página que aparece em seguida está a questão 05, 

intitulada “Didático-Pedagógica”, que apresenta algumas considerações sobre os IF e a 

educação profissional e pede que o candidato responda à questão com base em algumas 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos. Como tal questão não foi elaborada 

pelas mesmas bancas que realizaram as questões de português e de espanhol, e como ela 

não dialoga, especificamente, com as políticas linguísticas do IFRJ em relação ao ensino 

de espanhol, ela não fará parte das questões analisadas ao longo dessa seção. As páginas 

finais das provas são rascunhos para fazer as questões.    

Seguindo o mesmo padrão das provas dos editais n° 26/2009 e n° 37/2011, as 

questões de ambas provas do edital n° 80/2015 são dissertativas, fato que permite que o 

candidato possa demonstrar os seus conhecimentos sobre o gênero prova discursiva e 

possa desenvolver as questões de acordo com a sua visão de língua e de 

ensino/aprendizagem em língua portuguesa e em língua espanhola. O tempo de realização 

da prova é o mesmo em todos os editais, quatro horas, no entanto, nas provas do edital n° 

80/2015 há cinco questões, sendo duas de português, duas de espanhol, e uma questão 

“Didático-Pedagógica”, logo, uma questão a mais do que a prova do edital n° 26/2009 e 

duas a menos do que a prova do edital n° 37/2011. O edital n° 80/2015, portanto, quando 

comparado aos outros dois editais, parece ter estabelecido um certo meio termo em 

relação ao número de questões a ser realizada no período de quatro horas. Outro aspecto 

observado é que somente a prova do campus Niterói apresenta ao candidato orientações 

em relação ao modo como as questões de português e de espanhol devem ser feitas, ao 

contrário da prova dos campi Pinheiral e Resende que não apresentou nenhuma orientação 

nesse sentido, pelo menos de maneira explícita. 

No que toca à maneira como as questões das duas provas do edital n° 80/2015 

foram construídas é possível perceber muitas semelhanças, a saber: acima de cada uma 

das questões é informado em negrito o número da questão e entre parêntesis a pontuação 

atribuída a tal questão, em seguida são apresentadas algumas citações das referências 

bibliográficas indicadas no anexo III desse edital, além de outras referências que não estão 

na bibliografia do concurso mas que dialogam com o que está estabelecido na questão. 

Logo após a banca apresenta os comandos para a realização da questão, utilizando certos 

verbos no modo imperativo e colocando todo o enunciado em negrito. Desse modo, à 

diferença da prova do edital n° 26/2009 e das questões de espanhol da prova do edital n° 

37/2011, o enunciador banca não destacou em negrito nenhuma designação em especial, 

tampouco trouxe nenhuma consideração sua a respeito do que dizem as citações. A única 
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exceção é a questão 01 da prova dos campi Pinheiral e Resende, como veremos mais 

adiante. 

Com relação ao espaço que as questões ocupam, se observa que na prova de 

Niterói as questões de português se distribuem entre as páginas 1-3 e as questões de 

espanhol entre as páginas 3-4, mais os textos em espanhol situados entre as páginas 5-7. 

Já na prova de Pinheiral e Resende as questões de português se situam entre as páginas 

1-2 e as de espanhol nas páginas 3-4, além dos textos de espanhol situados entre as 

páginas 5-8. Nas duas provas do edital n° 80/2015, portanto, as questões de português e 

de espanhol, além dos textos, apresentam um certo equilíbrio, pois ocupam 

aproximadamente o mesmo espaço, à diferença da prova do edital n° 37/2011, na qual as 

questões de espanhol ocupavam um espaço muito maior do que as questões de português. 

A análise discursiva das duas provas do edital n° 80/2015 foi realizada com base 

no dialogismo, isto é, no fato de que todos os enunciados carregam as vozes de outros 

enunciados que os antecederam e que a eles os respondem, e também na relação que se 

estabelece entre os interlocutores no discurso (BAKHTIN, 2016). Desse modo, a análise 

das questões de português e espanhol das provas deste edital se pautou no diálogo entre 

o enunciador banca e o coenunciador candidato, a partir dos comandos dados pela banca 

ao candidato. A análise deste diálogo procurou identificar determinados saberes, saber-

reproduzir teorias, saber-articular teorias e saber-fazer docente, categorias de análise já 

comentadas anteriormente, pois tais saberes apontam para os conhecimentos que o 

candidato teve que demonstrar e de que forma teve que responder às questões. 

Conjuntamente com esses elementos, também foi observado o diálogo que as provas do 

edital nº 80/2015 estabelecem com as provas dos editais n° 26/2009 e n° 37/2011, já que 

essa relação aponta para alguns entendimentos em relação ao perfil de professor e de que 

forma se constituiu a política linguística do IFRJ em relação ao ensino de espanhol.  

Tendo feito essa apresentação inicial das provas de português/espanhol do edital 

nº 80/2015, passemos a seguir para a análise discursiva da prova do campus Niterói.  

Na página 01, antes da primeira questão o enunciador banca apresentou ao 

coenunciador candidato três orientações em português para a realização da prova: 
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(IFRJ, 2015d, p. 01) 

 

As orientações, como já comentado outras vezes, são características do gênero 

prova e sua finalidade é não só evitar possíveis equívocos, mas também orientar o 

candidato a como a prova deve ser feita (GIORGI, 2005). A primeira orientação é para 

que as questões de língua portuguesa sejam respondidas em português e as de língua 

espanhola em espanhol. A segunda orientação explica que as citações possibilitam uma 

aproximação ao tema da questão, e que o candidato não precisa usá-las única e 

exclusivamente em suas respostas, podendo utilizar bibliografia pertinente de acordo com 

os itens do Programa, isto é, o que está estabelecido no anexo IV do edital, dentre outras 

reflexões da área. A terceira e última orientação diz que além dos conhecimentos 

específicos, também será considerado como critério de correção da prova a coerência, a 

coesão e o uso correto do idioma. Assim como ocorreu na prova do edital n° 26/2009 não 

fica claro o que a banca define como uso correto do espanhol.  

De modo geral se observa que os três editais têm em comum o fato de que as 

questões de espanhol devem ser respondidas nessa língua123, o que aponta para uma 

valorização do uso da língua espanhola como uma forma de saber-e-poder (FOUCAULT, 

2013) para analisar os saberes do coenunciador candidato. Há que se destacar que as 

orientações dos editais n° 26/2009 e n° 37/2011 estão redigidas em espanhol, e todas as 

questões de espanhol das três provas estão escritas em espanhol e devem ser respondidas 

nessa língua, o que sugere que o candidato será avaliado a partir da sua compreensão 

leitora e da sua compreensão escrita em língua espanhola. Um outro ponto em comum 

nas orientações das três provas é a referência às citações, fato que demonstra que o 

candidato deve estar familiarizado com as indicações bibliográficas do concurso e outras 

leituras da área. 

                                                           
123 Embora a banca da prova para os campi Pinheiral e Resende não tenha apresentado nenhuma orientação 

nesse sentido, algumas das citações e todos os comandos para a realização das questões de espanhol, como 

veremos, estão escritos nessa língua, o que aponta para a valorização da compreensão leitora em língua 

espanhola por parte do candidato.  
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Vejamos a seguir a análise das quatro questões discursivas da prova para o campus 

Niterói, sendo as questões 01 e 02 de português e as 03 e 04 de espanhol. 

 

( IFRJ, 2015d, p. 01) 

 

A questão 01 se inicia com um comando da banca para que o candidato observe o 

trecho do livro de Marcos Bagno, “Gramática Pedagógica do Português Brasileiro”, que 

está nas referências bibliográficas do concurso. No referido trecho o autor afirma que a 

norma-padrão não deve ser ensinada nas escolas, pois está estruturada conforme um 

modelo de língua descrito-prescrito pela tradição gramatical, além de se basear em 

cânones literários do passado, portanto é um modelo de língua que se afasta da realidade 

da maioria dos aprendizes. Por fim o autor diz que o ensino de língua materna deve 

permitir que os aprendizes tenham acesso às modalidades que se realizam empiricamente 

na forma de gêneros textuais. Importante comentar que na citação de Bagno aparecem 

destacadas em negrito os trechos de enunciados “não se deve ensinar norma-padrão na 

escola” e “ao maior número possível de modalidades faladas e escritas em sua língua”. 

Após a citação, o enunciador banca apresenta ao coenunciador candidato o que ele deve 

fazer na questão, a partir de comandos que apontam para determinados saberes docentes 

e possíveis sentidos discursivos, como se pode observar no seguinte quadro: 
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Quadro 69: Comandos da questão 01 do edital n° 80/2015 NIT-04 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Observe este trecho 

da Gramática 

Pedagógica do 

Português 

Brasileiro 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve examinar com atenção o trecho do livro de 

Bagno 

Discutindo a 

proposta de Marcos 

Bagno, posicione-se 

a respeito do ensino 

de norma-padrão, 

norma culta e 

outras variações da 

língua portuguesa 

na escola 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de problematizar a proposta de Bagno, 

e assumir a sua perspectiva em relação ao ensino de norma-

padrão, norma culta e outras variações 

Utilize, na 

fundamentação dos 

seus argumentos, 

exemplos 

fonológicos e/ou 

morfológicos e/ou 

sintáticos e/ou 

semânticos 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve mostrar que sabe argumentar teoricamente e 

exemplificar sobre algumas das categorias da língua portuguesa    

 

 

Como se pode perceber pelos comandos da questão 01, se espera como resposta 

do candidato um texto de caráter argumentativo, uma vez que o enunciador banca pede 

que ele se posicione e argumente, além de ter que dar exemplos que justifiquem a sua 

resposta, o que aponta, por conseguinte, para um saber-articular teorias.  

Embora a questão 01 tenha pedido que o candidato considerasse um teórico 

específico da bibliografia, da mesma forma como ocorreu com as questões de língua 

portuguesa do edital n° 37/2011, a banca possibilitou que o candidato se posicionasse e 

que utilizasse argumentos e exemplos para basear a sua explanação, o que permite 

identificar a visão de língua e de ensino de português do candidato. Importante lembrar 

que as orientações para a realização das questões, afirmam que o candidato pode se 

fundamentar em outras leituras e reflexões da área. 
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( IFRJ, 2015d, p. 02) 
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( IFRJ, 2015d, p. 03) 

 

A questão 02 traz inicialmente o poema “QUILOMBHOJE” de autoria de Lourdes 

Teodoro, que faz parte do livro “Literatura e Afrodescendência no Brasil”, que está nas 

referências bibliográficas do concurso. O poema tem um caráter metalinguístico e aponta 

para um certo fazer poético desde a perspectiva do povo. Logo após o enunciador banca 

apresenta um pequeno texto, retirado de um site da internet, que explica quem é o “O 

QUILOMBHOJE LITERATURA”, grupo paulistano de escritores cujo objetivo é discutir 

e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. Em seguida o enunciador banca 

traz um poema de Carlos Drummond de Andrade intitulado “PROCURA DA POESIA”, 

que não faz parte da bibliografia. O poema de Drummond também tem um caráter 

metalinguístico e aponta para um certo fazer poético desde a perspectiva da palavra. Por 

fim o enunciador banca apresenta ao coenunciador candidato o que deve ser feito na 

questão, para isso marcou em negrito todo o enunciado e utilizou alguns comandos que 

apontam para determinados sentidos e saberes docentes, conforme mostra o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 70: Comandos da questão 02 do edital n° 80/2015 NIT-04 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

A partir da leitura 

de “Quilombhoje” 

(..) e de “Procura da 

Poesia” (...), 

valorizando a 

proximidade que 

pode ser percebida 

saber-articular 

teorias 

Com base na afirmação feita pela banca, o candidato deve 

valorizar a proximidade dos dois poemas em sua resposta 
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entre esses dois 

poemas 

disserte sobre o 

diálogo entre eles 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de analisar os dois poemas e construir 

uma relação entre eles de maneira coerente  

 

Os comandos da questão 02, como se vê, apontam para um saber-articular teorias 

que envolve analisar os dois poemas e construir uma relação entre eles que tenha 

coerência a partir da leitura do candidato, no entanto, se percebe que o enunciador banca 

não deu orientações muito precisas da maneira como o coenunciador candidato deveria 

dissertar sobre tal diálogo.  

Na questão 02, portanto, o candidato tem a possibilidade de dissertar, isto é, de 

apresentar os seus saberes teóricos e a sua concepção de literatura brasileira a partir de 

dois poemas de autores, gerações e movimentos literários distintos.  

 

( IFRJ, 2015d, p. 03) 

 

A questão 03 apresenta inicialmente três citações que fazem parte das indicações 

bibliográficas do concurso, sendo as duas primeiras citações de capítulos do livro “A 

(in)visibilidade da América Latina na formação do professor de espanhol” e a terceira de 

um dos capítulos do livro “A (in)visibilidade da América Latina no ensino de espanhol”. 
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A primeira citação fala da necessidade de saber quais são as crenças do professor, pois 

elas são o resultado das suas decisões político-ideológicas e refletem o seu fazer docente 

no processo de ensino-aprendizagem. A segunda afirma que o professor em formação 

deve conhecer o seu contexto de prática docente, e estar munido de informações de base 

histórica, social, política e cultural. A terceira citação diz que a língua é um lugar de 

experiências e práticas sociais nas quais estão envolvidos sujeitos atravessados por suas 

identidades sociais e relações de poder, podendo ser a sala de aula um espaço de tensão 

discursiva no qual se constroem memórias e identidades dos sujeitos sociais envolvidos. 

Logo após as citações, é informado pelo enunciador banca o que deve ser feito na questão. 

Como se pode observar no quadro abaixo, os comandos dados pela banca apontam para 

determinados sentidos e saberes docentes:  

 

Quadro 71: Comandos da questão 03 do edital n° 80/2015 NIT-04 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Teniendo en cuenta 

el concepto de 

creencias en la 

Linguística 

Aplicada 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ter conhecimento acerca de um conjunto de 

teorizações sobre crenças em Linguística Aplicada 

reflexione sobre 

cómo el profesor 

puede diseñar 

cursos de lengua 

española adicional 

para la Enseñanza 

Secundaria bajo una 

perspectiva 

intercultural 

saber-aticular 

teorias 

 

saber-fazer 

docente 

o candidato deve ser capaz de apresentar as suas reflexões 

teóricas sobre de que maneira o professor pode planejar cursos de 

língua espanhola adicional para o ensino médio a partir de uma 

perspectiva intercultural  

 

Como se pode ver, o enunciador banca determinou que o coenunciador candidato 

articulasse diferentes conceituações e fizesse uma determinada reflexão a partir delas. 

Desse modo, os comandos da questão 03 apontam para um saber-articular teorias, uma 

vez que o professor deve apresentar seus conhecimentos teóricos sobre crenças em 

Linguística Aplicada e sobre a perspectiva intercultural, mas também para um saber-fazer 
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docente, que envolve o planejamento de curso a partir de um conhecimento tanto do 

contexto que irá atuar quanto de diferentes teorias sobre língua e ensino de língua para o 

ensino médio. 

 

( IFRJ, 2015d, p. 04) 

 

A quarta e última questão da prova apresenta quatro citações retiradas das 

seguintes referências da bibliografia: “La enseñanza del español con fines profesionales”, 

“Currículo e ensino de línguas adicionais: revisitando conceitos e pensando 

possibilidades” e “Política e políticas linguísticas”. A primeira citação fala que o foco do 

ensino de línguas para a comunicação profissional representa uma perspectiva 
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multidisciplinar e que por esse motivo não se pode falar de uma metodologia específica, 

mas sim de uma pluralidade de focos e procedimentos a serem escolhidos de acordo com 

uma determinada situação de ensino/aprendizagem. A segunda citação diz que na escola 

moderna, tanto professores como alunos se queixam da falta de conexão entre a escola, a 

vida cotidiana dos alunos e o contexto da comunidade em que vivem. A terceira afirma 

que a prática de ensino de uma maneira geral depende das políticas acadêmicas adotadas, 

podendo o professor ser um simples instrumento das decisões tomadas ou agentes 

conscientes de seu papel, envolvidos na elaboração e na implantação de tais políticas. A 

quarta citação fala das políticas governamentais para avaliação e compra de livros 

didáticos, como uma forma de garantir ao professor materiais de qualidade e 

procedimentos metodológicos a serem usados nas aulas e, ainda, diz que o letramento 

crítico deve permear toda a vida escolar do aluno e não somente a aula de língua materna 

ou adicional. Após as citações o enunciador banca apresenta ao coenunciador candidato 

o que deve ser feito na questão, cujos comandos se distribuem nos enunciados de A) e B). 

Se observa que foram utilizados comandos que apontam para certos sentidos discursivos 

e saberes docentes, como mostra o quadro 72: 

 

Quadro 72: Comandos da questão 04 do edital n° 80/2015 NIT-04 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

a. Diserte sobre la 

elaboración de 

materiales 

didácticos para la 

enseñanza de 

español en cursos 

de educación 

professional 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve apresentar os seus conhecimentos teóricos sobre 

a elaboração de materiais didáticos para o ensino de espanhol em 

cursos de educação profissional 

a.  llevando en 

cuenta los 

conceptos de 

currículo y 

multiliteracidad   

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de teorizar acerca dos conceitos de 

currículo e multiletramento  
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b. Elija uno de los 

textos (...) y 

proponga una 

secuencia/unidad 

didáctica para 

alumnos de la 

educación 

profesional del 

IFRJ  

saber-fazer 

docente  

o candidato deve escolher um dos textos e ser capaz de elaborar 

uma sequência/unidade didática para alunos da educação 

profissional do IFRJ 

b. Presente el aporte 

teórico que 

justifique su 

propuesta de 

trabajo  

saber-articular 

teorias 

 

o candidato deve apresentar qual foi o embasamento teórico 

utilizado para elaborar a sua proposta de trabalho  

 

Para uma melhor compreensão do que deve ser feito na questão apresento 

brevemente a seguir algumas características dos quatro textos que foram dados pela banca 

como suporte para realizar a parte B)124:  

 

Quadro 73: Textos anexos questão 04 prova de português/espanhol edital n° 80/2015 

NIT-04 

 

Textos Gênero discursivo Tema e Fonte 

I Anúncio de 

emprego 

Discriminação racial 

www.generaccion.com/noticia/185309/ministerio-cultura-rechaza-

discriminacion-racial 

II Propaganda Preconceito, maus tratos e segregação aos estrangeiros/turistas  

http://blogs.lanacion.com.ar/vaso-medio-lleno/2013/10/ 

III Notícia Transexualidade 

www.efe.com/efe/espana/gente/angela-ponce-aspira-por-cadiz-a-ser-la-

primera-miss-espana-transexual 

IV Poema Percepção do “outro” e a questão da igualdade 

http://cvc.cervantes.es/Literatura/escritores/guillen/poemas/poema_12.htm 

 

                                                           
124 Os textos estão disponíveis para visualização na prova de português/espanhol para o campus Niterói do 

edital n° 80/2015, na seção ANEXOS. 

http://www.generaccion.com/noticia/185309/ministerio-cultura-rechaza-discriminacion-racial
http://www.generaccion.com/noticia/185309/ministerio-cultura-rechaza-discriminacion-racial
http://www.efe.com/efe/espana/gente/angela-ponce-aspira-por-cadiz-a-ser-la-primera-miss-espana-transexual
http://www.efe.com/efe/espana/gente/angela-ponce-aspira-por-cadiz-a-ser-la-primera-miss-espana-transexual
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Através das fontes dos textos é possível ver que eles se originam de distintos 

países de língua espanhola e são de diferentes gêneros discursivos, fatores esses que 

facilitam a compreensão pelos candidatos, a partir do seu conhecimento prévio e do 

reconhecimento dos gêneros os quais pertencem os textos. Outro fato interessante a ser 

observado é o tema dos textos, pois tratam de questões que atravessam a maioria das 

sociedades contemporâneas, estão presentes nas OCN e nos PCN e em algumas das 

discussões sobre ensino de língua estrangeira. Nesse sentido, os textos escolhidos pela 

banca nessa prova se aproximam bastante dos textos da prova do edital n° 26/2009. 

Os comandos da questão 04 apontam, então, para um saber-articular teorias, na 

medida em que o candidato deve mostrar seus conhecimentos sobre materiais didáticos, 

ensino profissional no IFRJ, currículo e multiletramentos, e para um saber-fazer docente, 

já que deve propor uma sequência/unidade didática. No entanto, não fica claro na parte 

B) o que deve ser feito pelo candidato em termos de temas, objetivos, para alunos de que 

ano está direcionada a atividade, etc. Vale ressaltar que a banca pede que o candidato 

desenvolva a atividade para alunos do IFRJ, entretanto a bibliografia do concurso não 

apresenta nenhuma referência que fale sobre o Instituto.  

 

Longe de ter esgotado a análise da prova do campus Niterói, passemos agora para 

a análise da prova de professor de português/espanhol dos campi Resende e Pinheiral do 

edital n° 80/2015, sendo que as duas primeiras questões são de português e duas finais 

são de espanhol. 
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(IFRJ, 2015e, p. 01) 

 

A questão 01 traz inicialmente a voz da banca, na qual esta afirma que os ideais 

estéticos do modernismo brasileiro foram importantes para a consolidação das correntes 

literárias da África de Língua Portuguesa no século XX, já que os países africanos, ainda 

colônias de Portugal, precisavam romper com o modelo colonizador e aproximar a 

proposta literária as suas aspirações sociais. Após tais afirmações da banca, se observam 

os comandos para fazer a questão e logo abaixo o poema “Terra de Manuel Bandeira”, 

do autor moçambicano Rui Knopfli, que por sua vez dialoga com o poema “Vou-me 
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embora pra Pasárgada”, de Manuel Bandeira. Observando os comandos, é possível ver 

que eles apontam para os seguintes sentidos discursivos e saberes docentes: 

 

Quadro 74: Comandos da questão 01 do edital n° 80/2015 UNI-03 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Com base nessa 

afirmativa 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve considerar a afirmação da banca para responder 

desenvolva uma 

análise do poema 

do moçambicano 

Rui Knopfli 

evidenciando 

elementos da poesia 

de Manuel Bandeira 

e a 

recontextualização 

do referente 

intertextual 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de mostrar os seus saberes teóricos ao 

analisar o poema de Knopfli, além de evidenciar elementos da 

poesia de Bandeira e recontextualizar o referente intertextual. 

 

A afirmação do enunciador banca na questão 01 chama a atenção para a 

intertextualidade existente entre os poemas de Knopfi e de Bandeira, por um lado e, por 

outro, indica que o coenunciador candidato deve conhecer o poema do autor brasileiro e 

a perspectiva do modernismo no Brasil para realizar o que se pede.     

Na questão 01 da prova, portanto, o coenunciador candidato deve expor os seus 

saberes teóricos sobre o modernismo brasileiro e sobre literatura brasileira e literaturas 

africanas de língua portuguesa a partir da articulação dos poemas de dois autores de 

países, gerações e movimentos literários distintos.  
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( IFRJ, 2015e, p. 02) 

 

A questão 02 apresenta inicialmente duas citações que estão nas referências 

bibliográficas do concurso, são elas “Por que (não) ensinar gramática na escola” e 

“Moderna gramática da língua portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico”. A 

primeira citação fala sobre a diferença existente entre conhecer uma língua e conhecer a 

sua gramática, e do papel da escola no ensino de língua padrão. A outra citação traz 

algumas conceituações como saber elocutivo, saber expressivo e incorreção/correção 

idiomática. Logo após, o enunciador banca informa ao coenunciador candidato o que deve 

ser feito na questão. Se observa que os comandos da banca apontam para determinados 

sentidos discursivos e saberes docentes, como mostra o quadro 75: 

 

Quadro 75: Comandos da questão 02 do edital n° 80/2015 UNI-03 

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docentes Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Tomando como 

ponto de partida as 

reflexões propostas 

por Possenti (2000) 

e Bechara (2009) 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ter conhecimento acerca da perspectiva teórica 

dos autores citados 
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disserte sobre o 

papel da gramática 

no ensino de língua 

portuguesa no 

Ensino Médio, 

ressaltando 

conceitos, objetivos 

e desafios 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ser capaz de mostrar os seus saberes teóricos ao 

dissertar sobre o papel da gramática no ensino de português no 

ensino médio, destacando também os conceitos, objetivos e 

desafios 

 

 

A questão 02, como se percebe, pede para se levar em conta o ponto de vista de 

Possenti e Bechara, o que exige que o candidato saiba das teorizações desses dois autores 

indicados na bibliografia do concurso. Por outro lado, ainda que tenha que basear as suas 

considerações nesses teóricos, a banca possibilita que o candidato disserte, isto é, que 

exponha os seus conhecimentos sobre o ensino de português no ensino médio, destacando 

conceitos, objetivos e desafios. Há que se destacar que os autores teorizam de maneira 

distinta a respeito do uso e do ensino de português, já que Possenti apresenta uma 

perspectiva mais voltada para as práticas sociais do uso da língua e Bechara apresenta 

uma compreensão mais direcionada para o uso da língua a partir de seus padrões 

normativos. O modo como a questão foi construída, portanto, permite que o candidato 

apresente os seus saberes teóricos sobre o assunto e demonstre assim, a sua visão de 

língua e de ensino de língua portuguesa. 
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( IFRJ, 2015e, p. 03) 

 

No início da terceira questão são apresentadas três citações dentre as quais as duas 

primeiras, “Produção textual, análise de gêneros e compreensão” e “Reflexiones acerca 

de la noción de competencia lectora: aportes enunciativos e interculturales”, fazem parte 

da bibliografia do concurso. A primeira citação afirma que os gêneros do discurso são 

plurais, têm um caráter sociohistórico e são socialmente estabilizados, e que se prestam a 

tipos de controle social e exercício de poder, necessários para a interlocução humana. A 

citação seguinte traz a voz de Bakhtin, para quem a linguagem se baseava na interação 

com outros discursos, na noção de contexto como algo concreto e na concepção dos 

gêneros discursivos. A terceira e última citação diz que a leitura é um processo, e que em 

sala de aula é necessário planificar e preparar o texto de maneira que a sua leitura se 

aproxime ao processo leitor do aluno em sua vida cotidiana. Depois das citações, o 
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enunciador banca apresenta ao coenunciador candidato o que ele deve realizar na questão, 

para isso utilizou comandos que apontam para alguns possíveis significados e saberes 

docentes, como se pode ver no quadro a seguir: 

 

Quadro 76: Comandos da questão 03 do edital n° 80/2015 UNI-03   

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docente Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Teniendo en cuenta 

la discusión teórica 

sobre los géneros 

del discurso y la 

enseñanza de la 

lectura 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ter conhecimento teórico sobre os gêneros do 

discurso e o ensino de leitura 

elija uno de los 

textos (...), y 

considerando la 

especificidade del 

género 

seleccionado 

saber-articular 

teorias 

 

saber-fazer 

docente 

o candidato deve ser capaz de mostrar seus conhecimentos 

teóricos ao ter que escolher um texto levando em consideração a 

especificidade do seu gênero discursivo 

explique cómo y 

con qué objetivos lo 

trabajaría en una 

clase de 

comprensión 

lectora dirigida a 

alumnos de Lengua 

Española de 2° año 

de Secundaria  

saber-articular 

teorias 

 

saber-fazer 

docente 

o candidato deve ser capaz de explicar de que maneira e com que 

objetivo trabalharia o texto escolhido em uma aula de 

compreensão leitora volta para alunos de espanhol do 2° ano do 

ensino médio.   

 

 

Para um melhor entendimento do que se propõe no enunciado da questão, 

apresento no quadro a seguir resumidamente algumas características dos quatro textos 

que a banca deu como suporte para a realização da questão 03125:  

 

                                                           
125 Os textos estão disponíveis para visualização na prova de português/espanhol para os campi Pinheiral e 

Resende do edital n° 80/2015, na seção ANEXOS. 
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Quadro 77: Textos anexos questão 03 prova de português/ espanhol edital n° 80/2015 

UNI-03 

 

Textos Gênero discursivo Tema 

I Notícia Crise dos refugiados 

http://elpais.com/elpais/2015/09/03/opinion/1441306011-891322.html 

II Poema Negritude e identidade 

Rotundamente Negra. Shirley Campbell. San José: Editoria Perro Azul, 

2006 

III Publicidade Estereótipos 

www.cuantarazon.com 

IV História em 

quadrinhos 

Machismo entre as mulheres 

www.maitena.com 

 

Assim como na outra prova de português/espanhol do edital n° 80/2015, todos os 

textos possuem fonte, o que possibilita identificar de onde eles foram retirados e, além 

disso, os textos são de gêneros discursivos distintos, características essas que facilitam a 

sua compreensão, a partir do conhecimento prévio e do reconhecimento dos gêneros os 

quais eles pertencem. De forma semelhante como a outra prova deste edital, o tema dos 

textos é bastante atual e faz parte das problemáticas do mundo dito globalizado, além de 

possibilitarem a discussão de questões presentes nas OCN e nos PCN e em algumas das 

discussões sobre ensino de língua estrangeira. Dessa forma, os textos dessa prova também 

apresentam uma proximidade àqueles da prova do edital n° 26/2009. 

A questão 03 demanda que o candidato demonstre, por um lado, os seus 

conhecimentos teóricos sobre os gêneros do discurso e o ensino de leitura e que, por outro 

lado, mostre como seria a sua prática docente a partir da escolha de um texto e da 

explanação da forma como trabalharia tal texto, levando em consideração as suas 

características genéricas, em uma aula de compreensão leitora para alunos do 2° ano do 

ensino médio. É, portanto, uma questão bastante ampla, pois além de exigir que o 

candidato explane os seus conhecimentos a partir de diferentes teorizações também pede 

que ele demonstre como seria a sua prática como professor, apontando, assim, para um 

saber-articular teorias e para um saber-fazer docente. 
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( IFRJ, 2015e, p. 04) 

 

A quarta e última questão da prova apresenta em um primeiro momento duas 

citações que fazem parte das referências bibliográficas do concurso, são elas: 

“Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias” 

e “A língua espanhola no trabalho dos agentes de turismo”. A primeira citação fala que o 

conhecimento de língua estrangeira no ensino médio não deve se voltar unicamente para 

a preparação do indivíduo para o mundo do trabalho ou para a realização de provas 

seletivas, mas também como um meio de levá-lo a se integrar e agir como cidadão. A 

segunda citação explica que, no que se refere às atividades dos agentes de turismo, o 

trabalho com a língua espanhola deve se pautar no desenvolvimento das competências 

leitoras e escritas, com foco nos gêneros do discurso. E afirma, ainda, que a competência 

requerida em espanhol para atividades de trabalho é mais relevante do que as 

competências necessárias para uma atividade que não é do campo profissional. Logo após 

o enunciador banca apresenta o comando da questão ao coenunciador candidato, dando 

comandos que apontam para possíveis sentidos discursivos e saberes docentes, como 

mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 78: Comandos da questão 04 do edital n° 80/2015 UNI-03   

 

Comandos do 

enunciador banca 

Saberes docente Possíveis sentidos discursivos dos comandos 

Tomando como 

base el fragmento 

de las OCN (...) y 

de Freitas 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve ter conhecimento acerca da perspectiva teórica 

das duas referências bibliográficas citadas 

diserte sobre cómo 

es posible promover 

una enseñanza de 

lengua española 

para formación 

profesional, en 

IFRJ 

saber-articular 

teorias 

o candidato deve apresentar os seus saberes teóricos ao explicar 

de que maneira seria possível promover o ensino de espanhol 

para a formação profissional no IFRJ 

llevando en 

consideración (...) 

que busquen 

preparar el alumno 

para el mundo del 

trabajo sin 

desconsiderar su 

formación 

ciudadana  

saber-articular 

teorias 

para desenvolver o que se pede no comando acima, o candidato 

deve considerar 1) a especificidade do alunado do IFRJ; 2) as 

metodologias de trabalho; 3) os objetivos e as competências a 

serem desenvolvidas; 4) a escolha de textos e 5) a elaboração de 

tarefas, e mostrar como esses elementos podem, ao mesmo 

tempo, preparar o aluno para o mundo do trabalho e contribuir 

para a sua formação cidadã  

 

Assim como a questão anterior de espanhol, a questão 04 é bastante ampla e 

demanda que o candidato responda a partir certas determinações dadas pela banca, isto é, 

para dissertar sobre o ensino de espanhol para a formação profissional no IFRJ, ele deve 

levar em consideração a especificidade desse público, as metodologias de trabalho, os 

objetivos e as competências a serem desenvolvidas, a seleção de textos e a elaboração de 

tarefas que visem a preparação do aluno para o mundo do trabalho e para a sua formação 

cidadã. Como se pode ver, tais aspectos são típicos do trabalho docente, em relação ao 

planejamento, análise, seleção e preparação de material didático sendo, nesse caso, 

voltado para o ensino de espanhol para fins específicos. Assim, a questão possibilita que 

o candidato apresente os seus conhecimentos teóricos e também a sua visão de língua e 

de ensino de espanhol, o que aponta para um saber-articular teorias. De maneira 
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semelhante à questão anterior, a banca pediu que o candidato levasse em conta o alunado 

do IFRJ, embora a bibliografia não apresente referência alguma sobre essa instituição.  

Como antecipei no início da seção nas duas provas de português/espanhol do 

edital n° 80/2015, as questões de português e as questões de espanhol foram distribuídas 

nas quatro primeiras páginas das provas e os textos de espanhol em três páginas, no caso 

da prova NIT-04, e em quatro páginas, no caso da prova UNI-03. Sendo assim, quando 

comparadas às questões/textos da prova do edital n° 37/2011, na qual a parte de espanhol 

era bem mais extensa do que a parte de português, as questões das duas provas do edital 

n° 80/2015 se apresentam de forma mais proporcional.  

Se comparadas às questões de português do edital n° 37/2011, as questões de 

português das duas provas do edital n° 80/2015 apresentam diferenças consideráveis, pois 

ambas propuseram questões nas quais o candidato pudesse demonstrar os seus 

conhecimentos em literatura brasileira e em literatura africana de língua portuguesa e a 

questão do ensino, praticamente nula nas questões do edital anterior, se fez mais presente 

nas questões de português do edital n° 80/2015. Também se observou um diálogo com os 

documentos nacionais de educação para o ensino de língua portuguesa e com os 

documentos que preveem o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, o que 

não ocorreu com as questões de português da prova do edital n° 37/2011. Outro fato a ser 

destacado é que embora as questões de português do edital n° 80/2015 tenham trazido 

alguns enunciados que apontavam para um saber gramatical e normativo da língua, além 

de ter pedido que o candidato considerasse a citação de determinados autores para 

responder às questões, elas possibilitaram que o candidato apresentasse o seu próprio 

ponto de vista e a sua visão de língua/ensino a partir de comandos como “posicione-se”, 

na questão 01 da prova NIT-04, e “disserte”, na questão 02 da prova UNI-03. Há que se 

destacar, ainda, que ambas provas apresentaram, de maneira equilibrada, uma questão 

específica de literatura e uma questão específica sobre algum aspecto mais gramatical e 

normativo de língua portuguesa. 

Em relação às questões/textos de espanhol das duas provas do edital n° 80/2015 

se observa uma semelhança mais próxima com a prova de espanhol do edital n° 26/2009 

do que com as questões de espanhol da prova do edital n° 37/2011, pois as provas do 

presente edital tratam de temas e trazem conceituações variadas, algumas delas presentes 

nos PCN e nas OCN, tais como crenças em Linguística Aplicada, perspectiva 

intercultural, formação e prática docente, análise, seleção e preparação de material 

didático, espanhol para fins específicos, currículo e multiletramentos, gêneros do 
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discurso, processo de leitor e ensino de leitura e políticas linguísticas. Os comandos das 

questões do edital n° 80/2015, assim como na prova do edital n° 26/2009, permitem que 

o candidato argumente, mostre o seu ponto de vista, demonstre os seus saberes teóricos, 

como elaboraria uma atividade em sala de aula, como se posiciona como docente de 

espanhol, entre outros, conforme apontei nos comandos dados pelas bancas, tais como 

“Reflexione sobre cómo el profesor”, “Diserte sobre la elaboración de materiales 

didácticos”, “Elija uno de los textos”, “proponga una secuencia/unidad didáctica”, 

“Presente el aporte teórico”, “explique cómo y con qué objetivos”, “diserte sobre cómo 

es posible”.  

Desse modo, em ambas provas de português/espanhol do edital n° 80/2015 as 

questões de português e de espanhol se aproximam mais do que sugerem os documentos 

nacionais da educação do MEC para o ensino de língua portuguesa e para o ensino de 

língua espanhola. Também procurei apontar que ambas provas dialogam com o anexo IV, 

o conteúdo programático do edital. No entanto, observando as questões de ambas provas, 

se percebe que, ainda que as questões de português e as de espanhol tenham sido 

construídas de forma mais equilibrada, isto é, distribuídas em números de páginas 

proporcionais, as questões de espanhol são mais extensas, pois trazem não menos do que 

três citações, apresentam dois ou mais comandos, se dividem em A) e B), no caso da 

questão 04 da prova NIT-04, propõem que o candidato articule, em uma mesma questão, 

teorizações diferentes e apresente algum aspecto em relação à atividade docente.   

Com relação aos saberes docentes, a análise discursiva dos comandos das questões 

dados pelo enunciador banca ao coenunciador candidato, apontou que nas quatro provas 

dos três editais há uma predominância do saber-articular teorias e do saber-fazer docente:  

 

Quadro 79: Relação dos saberes docentes e as questões das provas dos editais n° 

26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 

 

SABERES 

DOCENTES 

QUESTÕES 

PROVA EDITAL  

N° 26/2009 

QUESTÕES 

PROVA EDITAL  

N° 37/2011 

QUESTÕES 

PROVA EDITAL  

N° 80/2015 NIT-04 

QUESTÕES 

PROVA EDITAL  

N° 80/2015 UNI-03 

Saber-

reproduzir 

teorias 

01 01 

02 

03 

  

Saber-

articular 

teorias 

01 

02 

03 

03 

04 

05 

01 

02 

03 

01 

02 

03 
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04 06 04 04 

Saber-fazer 

docente 

01 

02 

04 

02 

05 

06 

03 

04 

03 

 

Como se pode ver no quadro acima, o saber-reproduzir teorias aparece somente 

na primeira questão da prova do edital n° 26/2009 e nas três questões de português da 

prova do edital n° 37/2011. O predomínio do saber-articular teorias e do saber-fazer 

docente, nesse sentido, aponta para uma valorização do IFRJ em relação a um docente 

que, muito mais do que apenas ser capaz de reproduzir, é capaz de conjugar saberes 

teóricos e saberes didático-pedagógicos, já que em grande parte das questões o candidato 

teve que mostrar que sabia discutir/dissertar/argumentar/problematizar criticamente sobre 

uma ou mais de uma teorização, além de ter que apresentar seu conhecimento em 

determinada(s) teoria(s) de maneira articulada com os seus saberes didático-pedagógicos.  

É importante observar que a dominância de tais saberes nas questões das provas 

está em consonância com o que preveem os documentos nacionais da educação, no 

sentido de que os professores devem ter consciência da função e da relevância do seu 

trabalho “na construção de suas práticas pedagógicas, com base no princípio de que 

ensinar e aprender são ações sociais” (BRASIL, 2006, p. 44). De maneira semelhante, 

estes saberes apontam, de certo modo, para a política linguística adotada pelo IFRJ em 

relação à docência em espanhol, no sentido de que o perfil que é construído 

discursivamente nas provas dos editais, em especial nos editais n° 26/2009 e n° 80/2015, 

remete ao professor entendido como agente glotopolítico transformador, isto é, um 

professor engajado em uma prática docente que contemple a linguagem como espaço de 

intervenção e transformação.  

Na próxima seção, a última deste capítulo, apresentarei a síntese da análise 

discursiva dos conteúdos programáticos e das provas dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 

e n° 80/2015 para professor de espanhol e professor de português/espanhol do IFRJ. 

 

3.7. Síntese do capítulo  

 

Nesta seção, procuro apresentar uma síntese das análises realizadas ao longo do 

presente capítulo. É importante esclarecer que o resultado das análises aqui desenvolvidas 

em relação ao perfil docente e aos sentidos relativos à política linguística adotada pelo 

IFRJ no que toca ao ensino de espanhol, não é único, já que qualquer análise que se 
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entende como discursiva não pretende e não é capaz de apontar todos os sentidos 

possíveis. Considerando que todo ato de enunciação é assimétrico e que a compreensão 

de um enunciado envolve a mobilização de saberes diversos por parte do enunciador e do 

coenunciador (MAINGUENEAU, 2013), a síntese apresentada nos próximos parágrafos 

não deve ser entendida como uma verdade absoluta, mas sim como um conjunto de 

saberes produzidos histórica e socialmente que refletem relações de poder e regimes de 

verdade (FOUCAULT, 2014b). 

Como expliquei no capítulo 2, seção 2.3, a categoria de análise escolhida para 

analisar discursivamente os conteúdos programáticos dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 

e n° 80/2015 se baseou nas considerações de Maingueneau (2008, 2013) a respeito de 

uma semântica global e, mais especificamente, no que este autor discorre sobre os tipos 

de designações, definida ou indefinida, e do encaixamento das designações. Essa 

perspectiva de análise foi essencial para perceber que nos enunciados dos conteúdos 

programáticos dos editais, dependendo se o conteúdo é de língua espanhola ou de língua 

portuguesa, o processo de designação ocorre de maneiras distintas. 

Nos conteúdos do edital n° 26/2009 e nos conteúdos de língua espanhola dos 

editais n° 37/2011 e n° 80/2015 dos anexos I, III e IV, respectivamente, foi possível 

perceber que as designações se constituem, em sua maioria, por uma estrutura de uma 

grande designação encaixada. Dito de outro modo, se observa que as designações se 

organizam através de um processo sintático-semântico que relaciona os sintagmas 

nominais encaixando-os hierarquicamente, de forma que tal encaixamento cria uma 

grande designação encaixada. Também foi possível observar que apesar de a maior parte 

das designações de espanhol serem definidas elas não são muito delimitadas, ou seja, 

apontam para diferentes conceituações que permitem a interpretação a partir de distintas 

teorizações. Em seu modo de apresentação e em sua forma de organização, portanto, se 

vê que as designações de espanhol, nos programas destes editais, constroem de maneira 

articulada relações entre conceitos, teorias e práticas. 

Já nos conteúdos programáticos da parte de língua portuguesa dos editais n° 

37/2011 e n° 80/2015 se percebeu um outro modo de organização das designações. Nestes 

editais, grande parte dos conteúdos de português apresenta primeiramente uma 

designação seguida de dois pontos e, logo após, são listadas outras designações que 

ajudam a categorizar uma parte desta designação inicial. Estas designações que aparecem 

listadas, algumas encaixadas e outras não, são independentes entre si, ou seja, apontam 

para diferentes aspectos, no entanto, mantém uma relação discursiva dentro do enunciado 
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do conteúdo. Pela forma como se apresentam e se organizam, por conseguinte, se observa 

que os conteúdos programáticos de português estão em sua maioria compostos por listas 

de designações justapostas, nas quais os referentes aparecem de forma mais pontual e 

isoladamente.  

A categoria de análise escolhida para analisar discursivamente os conteúdos 

programáticos, portanto, foi de extrema relevância para a compreensão da maneira como 

as designações se apresentam e se organizam nos programas dos três editais, o que 

apontou, por consequência, para a forma como foi construído o perfil de professor de 

espanhol no IFRJ. Desse modo, é notório o fato de que o processo de encaixamento das 

designações pertinentes aos conteúdos de espanhol é bem mais elaborado e complexo, 

pois envolve uma hierarquização que requer que o coenunciador candidato mobilize e 

articule diferentes saberes para poder reconhecer o referente identificado pelo enunciador 

banca. Os conteúdos de português, por outro lado, se compõem de listas de designações 

justapostas, dessa maneira, embora o coenunciador candidato tenha que acionar os seus 

conhecimentos para relacionar os elementos destas designações, nestas os referentes 

aparecem de forma mais isolada e estanque, e, por consequência, as teorizações e 

conceituações são apresentadas de forma menos articulada.  

Para a análise discursiva das provas dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 

80/2015, conforme descrito na seção 2.3 do capítulo 2, me apoiei no que Maingueneau 

(2008) discorre sobre o vocabulário, um dos planos discursivos de análise categorizados 

por este autor. Para ele, o enunciador deve passar ao coenunciador “as instruções 

necessárias para identificar os referentes por ele visados em um determinado contexto” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 240 – grifo do autor). Levando em consideração este 

princípio, analisei discursivamente os comandos dados pelo enunciador banca ao 

coenunciador candidato para a realização das questões das provas. Tais comandos, em 

sua grande maioria verbos no modo imperativo, apontam para determinados saberes 

docentes que aparecem com frequência na maioria das questões das quatro provas. Com 

base neste aspecto, após muitas reflexões e leituras do corpus de análise da pesquisa na 

tentativa de organizar estes saberes, elaborei três categorias analíticas que identifiquei 

como 1) saber-reproduzir teorias, 2) saber-articular teorias e 3) saber-fazer docente, onde 

se percebeu, como vimos, uma predominância do saber-articular teorias e do saber-fazer 

docente.   

O predomínio destes saberes docentes, consequentemente, exige que o 

coenunciador candidato conjugue seus saberes teóricos e didático-pedagógicos para 
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poder responder/desenvolver as questões, já que na grande maioria destas os comandos 

do enunciador banca demandaram que o coenunciador candidato expusesse criticamente 

seus argumentos em relação a uma ou mais teorização, ademais de ter que mostrar seu 

conhecimento em determinada(s) teoria(s) de maneira articulada com os seus saberes 

didático-pedagógicos. Assim, a elaboração e a utilização destas três categorias de análise 

permitiu compreender mais detidamente quais saberes docentes foram valorizados pelo 

enunciador banca e como os comandos das questões se organizaram discursivamente na 

prova para professor de espanhol e nas provas para professor de português/espanhol do 

IFRJ. 

Desse modo, tanto o processo de designação visto nos conteúdos programáticos 

dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015, como os verbos de comando para a 

realização das questões das provas de espanhol e de português/espanhol foram relevantes 

para se compreender, de acordo com a concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 

2016; VOLÓCHINOV, 2017), a interação entre enunciador banca e coenunciador 

candidato. A perspectiva do dialogismo, conforme procurei demonstrar ao longo das 

análises, também permitiu entender a interação entre os editais e as provas, isto é, como 

se construíram discursivamente nestes documentos os diálogos entre os conteúdos 

programáticos, as referências bibliográficas e as questões das provas.  

Dentro desse contexto, ficou claro que o coenunciador candidato precisa perceber 

esse movimento dialógico e seus possíveis efeitos de sentido para então estabelecer, ele 

mesmo, um diálogo com todos esses elementos para conseguir responder às questões da 

prova de maneira a demonstrar para o enunciador banca os seus saberes no que se refere 

à docência em língua espanhola. Assim sendo, é importante lembrar as relações entre 

“saber-e-poder, poder-e-saber” (FOUCAULT, 2013, p. 54), isto é, os saberes docentes 

que o candidato precisa demonstrar estão diretamente relacionados a um determinado 

poder, a classificação no concurso público do IFRJ. 

Todo esse processo, consequentemente, aponta para a política linguística adotada 

pelo IFRJ para o ensino de língua espanhola e para os efeitos glotopolíticos que tal política 

acarreta nesta instituição. Os possíveis sentidos desta política linguística institucional, 

portanto, podem ser vistos pela forma como se construiu discursivamente o perfil de 

professor de espanhol nos conteúdos programáticos dos editais e pelos saberes docentes 

valorizados pelo Instituto nas questões das provas, como procurei mostrar ao longo deste 

capítulo e sinteticamente nesta seção. Dessa maneira, o resultado das análises aponta para 

uma política linguística que valoriza o docente que não apenas sabe usar a língua 
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espanhola, mas que também possui um saber sobre essa língua, a partir de diferentes 

perspectivas e conceituações teóricas. Além disso, se percebe também a valorização de 

um professor de espanhol que é capaz de ser crítico em relação a sua própria prática 

pedagógica e que é consciente da importância e da relevância das práticas de linguagem 

e seu sentido social para a formação humana, cultural e linguística dos alunos.  

Nas considerações finais desta tese, apresentadas em seguida, retomarei algumas 

questões trazidas à tona a partir das análises discursivas desenvolvidas no presente 

capítulo e com as reflexões feitas ao longo desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Iniciei esta pesquisa apresentando algumas das minhas inquietações e certas 

questões que me trazem desconforto enquanto professora de língua espanhola no 

IFRJ/CRJ, a partir das quais desenvolvi a presente tese de doutorado na Universidade 

Federal Fluminense, no intuito de tentar compreender os possíveis sentidos relativos à 

política linguística adotada pelo IFRJ em relação ao ensino de espanhol, através da análise 

discursiva dos editais de 2009, 2011 e 2015 e das suas provas para a docência em língua 

espanhola no Instituto. Desse modo, na tentativa de responder a minha pergunta de 

pesquisa - de que maneira é construída a política linguística em relação ao ensino de 

língua espanhola no IFRJ? – me debrucei nos pressupostos teóricos sobre a Glotopolítica 

e sobre a Análise do Discurso. No entanto, é preciso destacar que o intento de responder 

tal pergunta de pesquisa só se justifica se for levado em conta o fato de que qualquer 

enunciado não possui um sentido único e que ele se constitui a partir da relação dialógica 

com muitas outras vozes que o antecederam e o sucederão. 

Primeiramente, ressalto a importância desta pesquisa de doutorado para o grupo 

de professores de língua espanhola do IFRJ e, por extensão, para toda a comunidade de 

professores de espanhol dos IF. A recuperação de parte da memória do ensino de língua 

espanhola no IFRJ, além da investigação da forma como se construiu discursivamente o 

perfil docente de espanhol nos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 e suas provas, 

o que aponta para os possíveis sentidos relativos à política linguística adotada pelo 

Instituto, é concebida aqui como um meio indispensável para dar visibilidade a tamanha 

complexidade deste ofício, já que os professores que atuam na RFEPCT, à diferença 

daqueles que lecionam somente na educação básica, devem ser capazes de colocar em 

prática mais saberes e diálogos entre o conhecimento específico da área, a formação 

humana do sujeito e o diálogo com a formação técnica e profissional (SILVA JÚNIOR, 

2014). A relevância da pesquisa também se evidencia quando se consideram as últimas 

decisões governamentais no Brasil em termos de políticas para o ensino de línguas 

estrangeiras, com a revogação da Lei n° 11.161/2005, a já comentada Lei do Espanhol, e 

a promulgação da Lei n° 13.415/2017, que tornou obrigatório a inclusão do inglês em 

todos os currículos do ensino médio, possibilitando a oferta de outras línguas estrangeiras 

em caráter optativo, preferencialmente o espanhol (BRASIL, 2017). 

Considerando que todo discurso tem um contexto sócio histórico, no primeiro 

capítulo foi necessário apresentar um breve panorama da trajetória da educação 
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profissional no Brasil, desde o período Colonial até a contemporaneidade, onde vimos 

que a política pública de caráter moral-assistencialista direcionada para os 

“desfavorecidos de fortuna” se transformou ao longo do tempo em um conjunto de 

políticas educacionais voltadas para o campo da escolarização e da profissionalização, 

processo esse que oportunizou a oficialização da formação integrada, através do Decreto 

nº 5.154/04, e a institucionalização da RFEPCT e a criação dos IF, através da Lei nº 

11.892/2008, ampliando e fortalecendo a oferta do ensino técnico público federal no 

cenário nacional. Vimos também o contexto de criação do IFRJ que, de acordo com seus 

documentos institucionais, se propõe a ser uma instituição de referência em educação 

profissional, científica e tecnológica e a formar humana, ética e profissionalmente os 

indivíduos, através de uma educação inclusiva e de qualidade (IFRJ, 2015b). Ainda no 

capítulo 1, destaquei alguns momentos importantes em relação ao ensino de E/LE no 

Brasil, como foi o caso da promulgação/revogação da Lei n° 11.161/2005 e, por fim, 

apresentei um breve histórico da língua espanhola no IFRJ, mostrando de que forma o 

espanhol é ministrado na instituição, sendo a oferta da disciplina obrigatória pelo Instituto 

com a matrícula optativa para o aluno, desde a sua oficialização através do concurso 

público do edital n° 26/2009 até os dias atuais. 

Ainda que o IFRJ não possua uma política para o ensino de línguas oficialmente 

institucionalizada, os pressupostos teóricos apresentados no capítulo 2, ajudaram a 

compreender a maneira como se construiu discursivamente o perfil de docência em 

espanhol no Instituto. Nesse sentido, a heterogeneidade da composição do material de 

análise, constituído dos editais e das provas de concurso público, entendidos nesta 

pesquisa como gêneros discursivos, permitiu identificar a relação dialógica destes com os 

documentos institucionais do IFRJ, com os documentos nacionais da educação, e ainda o 

diálogo entre o enunciador banca e o coenunciador candidato. Neste capítulo também 

vimos, conforme teorizam Guespin e Marcellesi (1986), que toda e qualquer decisão de 

política linguística, quando aplicada, acarreta inevitavelmente em consequências 

glotopolíticas. Além disso, de acordo com os estudos de Arnoux e Nothstein (2014), 

vimos que as intervenções em políticas linguísticas devem ser analisadas como discursos, 

uma vez que a análise destes permite perceber a dimensão política das instâncias sociais 

que incidem sobre a linguagem (LAGARES, 2018). Tais teorizações, por conseguinte, 

foram essenciais para uma compreensão dos discursos que constituem e circulam nos 

editais e nas provas de concurso público para professor de espanhol e para professor de 

português/espanhol do IFRJ e para um entendimento a respeito das intervenções do 
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Instituto no que diz respeito à política linguística para a docência em espanhol e seus 

efeitos glotopolíticos.   

Conforme já foi dito em outros momentos desta pesquisa, a escolha por analisar 

discursivamente os editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 do IFRJ se deu porque 

estes documentos estabelecem as diretrizes que baseiam o concurso público (GIORGI, 

2005), desse modo, tanto os conteúdos programáticos como as provas para professor de 

espanhol e para professor de português/espanhol destes editais apontam para o perfil de 

professor e para a política linguística para o ensino de espanhol instituída pelo Instituto e 

seus efeitos glotopolíticos. 

Lembrando o que foi explicitado ainda no capítulo 2, a análise discursiva dos 

conteúdos programáticos dos editais n° 26/2009, n° 37/2011 e n° 80/2015 se ancorou nas 

conceituações sobre uma semântica global e nas teorias sobre os tipos de designações 

(MAINGUENEAU, 2008, 2013), mais especificamente sobre o encaixamento das 

designações e as designações definidas e indefinidas. Com relação às provas dos editais, 

a análise se baseou nos comandos das questões dados pelo enunciador banca, os quais 

apontam para certos saberes, categorizados por mim como saber-reproduzir teorias, 

saber-articular teorias e saber-fazer docente, que o coenunciador candidato deveria 

apresentar para responder/desenvolver cada questão. Ademais, a análise se debruçou 

também nas teorizações sobre os gêneros do discurso e o dialogismo (BAKHTIN, 2011, 

2016; VOLÓCHINOV, 2017). 

É importante lembrar também que a análise levou em consideração a compreensão 

de que os editais de concurso público, enquanto gêneros discursivos, são entendidos como 

uma forma de exercer o biopoder (FOUCAULT, 2010), isto é, como instrumentos do 

universo jurídico que não só legislam, instruem e prescrevem (GIORGI, 2005), mas 

também estabelecem relações de sujeição, já que determinam como, quando e o que os 

candidatos devem fazer para participar do concurso. De modo semelhante as provas de 

concurso público, também consideradas como gêneros do discurso, podem ser entendidas 

como um dispositivo de controle normalizante que qualifica, classifica e pune aqueles 

que as realizam (FOUCAULT, 2014). 

Como vimos no início do capítulo 3, na seção 3.1, o Conteúdo Programático do 

edital n° 26/2009 para professor de língua espanhola apresenta tanto em seus conteúdos 

como na bibliografia temas que abordam o espanhol para fins específicos, a compreensão 

leitora, o uso dos gêneros discursivos e das tipologias textuais, as novas tecnologias da 

comunicação, a análise, seleção e preparação de materiais didáticos, a perspectiva 
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multicultural e sociolinguística nas aulas de espanhol, os documentos normativos e a 

formação cidadã do aluno. Um aspecto essencial que se percebe em todo o conteúdo 

programático deste edital é a valorização do ensino de espanhol como língua estrangeira, 

haja vista a utilização da designação “ensino de E/LE” nos conteúdos, além de referências 

bibliográficas que tratam desta questão, como é o caso dos documentos nacionais da 

educação, os PCN e as OCN. Outro ponto importante observado nas análises é que o 

conteúdo programático deste edital, de uma maneira geral, aponta para a superação de um 

modelo de língua normativo-gramatical e para a proposição de uma perspectiva 

discursiva. 

Já na seção 3.2 do capítulo 3 vimos uma mudança significativa nos possíveis 

sentidos discursivos de docência em espanhol no IFRJ, já que o edital n° 37/2011 

institucionalizou o perfil de professor de português/espanhol. A análise do conteúdo 

programático mostrou que este edital apresenta um modo mais tradicional de abordar a 

língua, principalmente na parte de português, que se foca mais no elemento linguístico, 

enquanto que a parte de espanhol se volta mais para o elemento linguístico-discursivo. 

Tal fato, conforme comentado, aponta para uma cisão não só neste perfil docente, mas 

também na própria imagem do enunciador banca. Outra questão relevante percebida é 

que a valorização do ensino e o diálogo com os documentos nacionais da educação é nula 

na parte de português, contudo está presente na parte de espanhol deste edital. De uma 

forma geral, portanto, a análise mostrou a complexidade do conteúdo programático para 

o perfil de professor de português/espanhol do edital n° 37/2011, considerando a 

articulação de duas áreas de conhecimento, a língua portuguesa e a língua espanhola, a 

quantidade de referências bibliográficas, os diferentes desdobramentos dos pontos 

propostos para a realização da prova e as variadas linhas teóricas indicadas no programa 

do concurso.  

Na seção 3.3 vimos que o edital n° 80/2015 manteve o perfil para professor de 

português/espanhol, não obstante, apresentou diferenças consideráveis em relação ao 

edital n° 37/2011, se aproximando mais, desse modo, do perfil instituído pelo edital n° 

26/2009. A análise discursiva do conteúdo programático dos dois perfis deste edital 

mostrou que a parte que se refere à português, quando comparada ao edital n° 37/2011, é 

bem mais abrangente, pois se observa um diálogo com as literaturas brasileira e 

portuguesa e as literaturas africanas de língua portuguesa, além da presença de 

designações como “Ensino de língua portuguesa” e indicações bibliográficas que tratam 

da questão do ensino de português e, ainda, há a relação dialógica com algumas leis e 
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documentos nacionais de educação para o ensino dessa língua. No que toca a parte que 

se refere ao espanhol, a análise mostrou que o conteúdo programático do edital n° 

80/2015, à semelhança do edital n° 26/2009, traz elementos que apontam para uma 

concepção de ensino mais voltada para uma perspectiva linguístico-discursiva, na relação 

dialógica com os documentos prescritivos para o ensino de espanhol, além de diferentes 

temas e teorizações possíveis para o ensino dessa língua. Levando em conta tais aspectos, 

se percebe que neste edital, ao contrário do anterior, há uma certa coesão na imagem do 

enunciador banca. 

Com relação às provas, ainda no capítulo 3, na seção 3.4, a análise das quatro 

questões da prova para professor de espanhol do edital n° 26/2009 mostrou que o 

candidato deveria apresentar conhecimentos que demonstrassem tanto os seus saberes 

teóricos quanto a sua prática didático-pedagógica. Para que o candidato apresentasse tais 

conhecimentos, a banca estabeleceu nas quatro questões da prova comandos que 

possibilitavam, por um lado, que o candidato demonstrasse a sua concepção teórica a 

partir, principalmente, da sua argumentação e discussão crítica e, por outro, que expusesse 

como seria a sua prática docente através da elaboração/explanação/proposição de/sobre 

alguma atividade didática, apontando, assim, para um saber-articular teorias e para um 

saber-fazer docente. 

Como vimos na seção seguinte do capítulo 3, os comandos das três questões da 

parte de português do edital n° 37/2011, ao contrário, exigiram do candidato um 

conhecimento gramatical e conteudístico muito limitado aos teóricos da bibliografia do 

concurso. Nesse sentido, os comandos possibilitavam que os candidatos respondessem 

apenas com base em determinadas referências da bibliografia, o que aponta, portanto, 

para um saber-reproduzir teorias. Já nas três questões de espanhol, a semelhança da prova 

do edital n° 26/2009, os comandos da banca possibilitaram que o candidato argumentasse 

e mostrasse o seu ponto de vista, demonstrando assim não só os seus conhecimentos 

teóricos, mas também a maneira como elaboraria uma atividade em sala de aula, o que 

aponta, então, para um saber-articular teorias e para um saber-fazer docente. Assim como 

aconteceu com o conteúdo programático, a análise apontou para a complexidade do perfil 

docente do edital n° 37/2011, considerando, principalmente, o número de questões, sendo 

três para português e três para espanhol, o tamanho das questões de espanhol em relação 

as de português e, ainda, o tempo definido para a realização da prova.  

Nas questões das provas para professor de português/espanhol do edital n° 

80/2015 analisadas na seção 3.6, tanto no perfil NIT-04 como no perfil UNI-03, sendo 
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duas questões para português e duas para espanhol em ambas provas, vimos que os 

comandos estabelecidos pelas duas bancas possibilitaram que o candidato apresentasse 

os seus conhecimentos de maneira crítica a partir de argumentos, discussões e 

problematizações acerca de determinadas teorizações, além de poder demonstrar também 

como elaboraria uma atividade didático-pedagógica em sala de aula, fato que aponta, por 

consequência, para um saber-articular teorias e para um saber-fazer docente. A prova do 

perfil docente do edital n° 80/2015, portanto, no que toca ao número de questões e a forma 

como as mesmas foram construídas discursivamente, foi mais equilibrada e mais coesa 

do que a do perfil do edital anterior. 

Em suma, o que se observa é que no que se refere aos conteúdos programáticos e 

às questões das provas da parte de português, o edital n° 80/2015, ao contrário do edital 

n° 37/2011, se aproxima mais do que preveem as OCN para o ensino de língua 

portuguesa, no sentido de que esta disciplina deve possibilitar ao aluno conviver com 

“situações de produção e leitura de textos” e com “situações de produção escrita, oral e 

imagética, de leitura e de escuta”, aprender a lidar com situações de interação que 

oportunizam a “construção de saberes relativos ao uso de estratégias (linguística, textual 

e pragmática)” e aprender a refletir “sobre os usos da língua (gem) nos textos e sobre 

fatores que concorrem para sua variação e variabilidade” (BRASIL, 2006, p. 32). Já no 

que se refere aos conteúdos programáticos e às questões das provas da parte de espanhol, 

embora os três editais apresentem pontos em comum, se observa um diálogo mais 

próximo entre os editais n° 26/2009 e n° 80/2015 e uma relação destes com os PCN, que 

estabelecem como um dos seus temas centrais “a cidadania, a consciência crítica em 

relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira” 

(BRASIL, 1996, p. 15) e as OCN, que entendem que o ensino de espanhol se constitui 

como um dos caminhos para “a formação do cidadão” e para a “construção dos saberes 

que levam um indivíduo a ‘estar no mundo’ de forma ativa, reflexiva e crítica” (BRASIL, 

2006, p. 146). 

No que tange ao diálogo entre o enunciador banca e o coenunciador candidato, 

considerando a prova como um espaço onde o candidato precisa “construir um lugar de 

enunciação legítimo, a partir do qual podem ser expostos os ‘saberes’ em variadas 

situações enunciativas” (DAHER, 2012, p. 146 – grifo no original), a análise discursiva 

das questões das quatro provas dos editais no capítulo 3 apontou para dois saberes que se 

evidenciaram na maioria das questões, o saber-articular teorias e o saber-fazer docente. 

Tal fato deixa claro que, ao contrário do saber-reproduzir teorias, um saber no qual o 
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candidato é levado apenas a reproduzir mecanicamente determinadas teorizações, o IFRJ 

valoriza professores que são capazes de apresentar de maneira articulada os seus saberes 

teóricos, a partir de, como vimos, diferentes conceituações sobre ensino de língua 

estrangeira e de língua espanhola propostas nos programas dos três concursos, e os seus 

saberes didático-pedagógicos, através da elaboração/explanação/proposição de/sobre 

alguma atividade didática.  

Com relação ao diálogo com os documentos institucionais do IFRJ, se percebe 

que o conteúdo programático e a prova do edital n° 26/2009 se alinha mais com os 

preceitos do PDI e do PPI do Instituto do que o edital n° 37/2011, pois aquele documento 

propõe a “formação de jovens e adultos trabalhadores comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável, amparado nos princípios da ética e da cidadania” (IFRJ, 

2009c, p. 01), e este apresenta como princípio orientador o fato de que a “prática 

educativa deve promover o desenvolvimento do senso crítico do estudante em relação ao 

mundo e ao pleno exercício de sua cidadania” (IFRJ, 2009b, p. 39). Da mesma maneira, 

os conteúdos programáticos e as provas do edital n° 80/2015 também se aproximam do 

PDI e do PPI do IFRJ no que se refere à preocupação com “uma formação humana, ética 

e profissional, por meio de uma educação inclusiva e de qualidade”, (IFRJ, 2015a, p. 42) 

que vai além da preparação para o mercado de trabalho, possibilitando a “formação e 

preparação de sujeitos que possam refletir sobre sua prática diante de um mundo que 

exige a capacidade de adquirir conhecimentos e inovar” (IFRJ, 2015b, p. 41). 

Considerando que os gestos glotopolíticos são atos que podem ser implementados 

por grupos ou por indivíduos que intervém tanto nas línguas como também nos discursos 

(ARNOUX; NOTHSTEIN, 2014), é possível considerar as discursividades que 

constituem e que circulam nos conteúdos programáticos e nas questões das provas para 

professor de espanhol e para professor de português/espanhol dos editais n° 26/2009, n° 

37/2011 e n° 80/2015 do IFRJ como resultado de decisões de política linguística deste 

Instituto que acarretam consequências glotopolíticas (GUESPIN; MARCELLESI, 1986).  

Tais decisões podem ser entendidas a partir do que Severo (2013) considera como 

um enfoque local das políticas linguísticas adotadas em relação à determinada(s) 

língua(s). Ou seja, a partir do entendimento de que a relação entre poder e políticas 

linguísticas acontece não só em um nível macro, através das decisões do Estado, mas 

também em um nível micro, em instituições e práticas locais e regionais. Logo, é possível 

compreender os editais e as provas analisadas discursivamente nesta pesquisa como 

intervenções locais em política linguística do IFRJ  
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Dentro desse contexto, levando em consideração que a glotopolítica oferece uma 

perspectiva mais integral das políticas das línguas (GUESPIN; MARCELLESI, 1986), a 

análise discursiva dos conteúdos programáticos dos editais e das questões das provas 

mostrou, como procurei destacar ao longo do capítulo 3, que o perfil de docência em 

língua espanhola valorizado pelo IFRJ é o de um professor que não somente sabe usar o 

espanhol, mas também possui um saber sobre essa língua, o que remete a uma relação de 

saber-e-poder (FOUCAULT, 2013). Em outras palavras, o perfil profissional instituído 

pelos concursos públicos do Instituto aponta para a valorização de um professor que tem 

conhecimento das diferentes correntes teóricas para o ensino de espanhol como língua 

estrangeira, para o ensino de espanhol como língua adicional e para o ensino do espanhol 

com fins específicos, além ser capaz de dissertar e de expor consciente e criticamente os 

seus argumentos acerca de tais teorizações e, ainda, conseguir articular determinadas 

teorias com ações pedagógicas que envolvem o planejamento/preparação de atividades 

didáticas para alunos do ensino médio do IFRJ.  

Este perfil de professor, portanto, reflete o docente como sendo um agente 

glotopolítico comprometido e consciente do seu papel social, dito de outro modo, um 

profissional que é capaz de questionar sempre os seus objetivos, métodos e práticas 

pedagógicas de ensino em prol da formação de uma “cultura linguística determinada, 

isto é, de um conjunto de ideias e atitudes em relação às práticas de linguagem e a seu 

sentido social” (LAGARES, 2018, p. 96 – grifo do autor). Nesse sentido, chamo a atenção 

para o fato de os editais terem citado em seus conteúdos programáticos e provas os 

documentos nacionais da educação do MEC e a Política Linguística como área de 

conhecimento, esta última especificamente nos dois perfis docentes do edital n° 80/2015, 

o que aponta para o fato de que o IFRJ valoriza docentes de espanhol que possuem 

conhecimentos acerca das questões em torno à política no ensino de línguas.  

Desse modo, tanto o IFRJ como este perfil de professor de espanhol construído 

nos editais e nas provas de concurso público podem ser compreendidos como agentes 

glotopolíticos, isto é, como aqueles que tomam as decisões sobre as línguas (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986), já que o Instituto, por um lado, implementa uma política 

linguística específica para o ensino de espanhol na instituição, como vimos nos editais e 

nas provas, e o perfil docente que é construído nestes documentos, conforme procurei 

demonstrar ao longo das análises, se configura como um professor de espanhol engajado 

em uma prática docente que considera a linguagem como espaço de intervenção e 

transformação.  
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Ainda sobre o perfil docente de espanhol, é importante destacar que ele também 

aponta para a complexidade que é ser professor do IFRJ, sobretudo os docentes dos editais 

n° 37/2011 e n° 80/2015 que ademais de darem aulas de língua portuguesa e de língua 

espanhola, o que exige do professor um tempo considerável para realizar o planejamento 

das aulas de duas disciplinas diferentes, muitas vezes para distintos cursos e níveis de 

ensino, prática que é bastante comum em alguns campi do Instituto, também precisam 

realizar atividades de pesquisa e extensão, já que a tríade ensino-pesquisa-extensão 

norteia os processos formativos de técnicos, tecnólogos, graduados e profissionais 

graduados, conforme prevê a Concepção e Diretrizes dos IF (BRASIL, 2010) e os 

documentos institucionais do IFRJ (IFRJ, 2015a, 2015b).   

A guisa de conclusão, sublinho aqui algumas questões que se evidenciaram 

quando da minha reflexão enquanto professora de língua espanhola no IFRJ/CRJ durante 

a realização da análise discursiva dos editais e das provas do IFRJ nesta pesquisa. Ainda 

que as análises tenham apontado que a política do IFRJ para o ensino de língua espanhola 

é aquela que, no processo seletivo do concurso público, valoriza o professor entendido 

como um agente glotopolítico (LAGARES, 2018), o que se percebe como consequência 

glotopolítica desta ação de política linguística (GUESPIN; MARCELLESI, 1986), é que 

o docente de espanhol em seu cotidiano no Instituto não consegue desempenhar esse papel 

social tão importante. Tal fato ocorre por motivos vários que vão desde a evasão de alunos 

que não conseguem acompanhar as aulas de espanhol no contraturno, passando por uma 

falta de apoio institucional mais efetivo em relação às questões que se referem à língua 

espanhola, até o excesso de carga horária para dar aulas de língua portuguesa à pedido 

dos gestores da instituição, dentre outras situações como as que relatei na seção 1.3.2 do 

primeiro capítulo. Nesse sentido, se observa um movimento controverso dentro do IFRJ 

em relação as intervenções em política linguística para o ensino de espanhol, pois ao 

mesmo tempo em que o Instituto parece valorizar esse perfil docente quando do processo 

seletivo, ao ser aprovado no concurso público e iniciar o seu trabalho no IFRJ, o professor 

não consegue desempenhar as suas atividades conforme essa perspectiva.  

Por todas as considerações apresentadas, espero com esta pesquisa ter contribuído 

para os estudos sobre a Análise do Discurso e a Glotopolítica, além das reflexões acerca 

do perfil do docente de língua espanhola no IFRJ e, por extensão, em toda a RFEPCT 
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