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RESUMO  

 

 O presente estudo propôs investigar como a implementação do Currículo Mínimo 

na rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro veio afetar e/ou modificar o trabalho 

realizado pelos professores de Línguas Estrangeiras Modernas no Ensino Médio. O 

objetivo geral do trabalho foi compreender a importância das ações de poder no processo 

educacional, através de medidas, como a introdução do Currículo Mínimo de línguas 

estrangeiras modernas, utilizado em contexto formal na rede Estadual. A educação no 

Estado do Rio de Janeiro vem passando por mudanças significativas, desde 2011, através 

do processo de reestruturação que impulsionou a Secretaria Estadual de Educação a 

estabelecer metas e adotar ações em conjunto com a política curricular, a fim de monitorar 

e avaliar o desempenho das escolas. Implantado em 2012 pela SEEDUC/RJ, o Currículo 

Mínimo, uma das ações propostas, veio servir de base curricular para as escolas da rede 

Estadual. Como aportes teóricos para a elaboração da investigação, foram adotados estudos 

sobre o campo do currículo e sobre a representação social dos professores de línguas do 

Ensino Médio. Optamos por Calvet (2007), Del Valle (2007), Ninyoles (1989), Lagares 

(2010), além dos documentos oficiais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação, PCN (1998, 

1999) e OCEM (2006), Currículo Mínimo de Língua Estrangeira da Secretaria Estadual de 

Educação (2012). Como referências básicas para a investigação sobre currículo, as obras de 

Apple (2001), Sacristán (2008), Lopes (1999) e Silva (2005); como referência para a Teoria 

da Representações Sociais, Moscovici (2015). O método utilizado foi de base qualitativa 

realizado através de observações em locus, análise das evidências, precedido de entrevistas 

semiestruturadas analisadas à luz da Teoria das Representações Sociais. Os participantes 

foram professores de língua estrangeira, de duas escolas estaduais, da cidade de Paraíba do 

Sul/RJ, no ano de 2015. A partir da análise das entrevistas, foram relacionadas as palavras 

citadas maior número de vezes ou palavras mais citadas – Atividade(s); Realidade; 

Conteúdo(s); Cultura; aos termos indutores – Currículo Mínimo/Língua Estrangeira – 

Prática docente. Em seguida, os dados foram categorizados, e os resultados apontaram que, 

embora os professores concebam o Currículo Mínimo como uma política pertinente ao 

contexto do Estado do Rio de Janeiro, consideram que o documento necessita atender às 

particularidades de cada realidade educacional. Sugeriram modificações no documento e 

demonstraram insatisfação com a obrigatoriedade. A investigação concluiu que houve 

adoção por parte dos professores, mas não houve aceitação plena, pois entendem que a 

participação efetiva dos professores na elaboração do documento seria importante para se 

sentirem representados na base curricular implantada. Assim, concebe-se neste estudo que 

as propostas educacionais precisam ser repensadas, avaliadas e possam tornar-se 

representativas para a educação e em consonância com os princípios da democracia, da 

justiça social e da igualdade. Esta pesquisa se insere em contextos de análise das políticas 

linguísticas e públicas direcionadas ao processo de ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras.  

 

 

Palavras-chave: Currículo Mínimo, Línguas Estrangeiras Modernas, Políticas Públicas e 

Linguísticas, Práticas Pedagógicas  

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 The present study proposed to investigate how the implementation of the Minimum 

Curriculum in the State of Rio de Janeiro Education Network has affected and/or modified 

the work done by High School Modern Foreign Languages teachers. The general objective 

of this work was to understand the importance of power actions in the educational process, 

through measures, such as the introduction of the Modern Foreign Languages Minimum 

Curriculum, used in formal context in the State network. The State of Rio de Janeiro 

Education has undergone significant changes since 2011 through the restructuring process 

that has prompted the State Department of Education to set goals and adopt actions in 

conjunction with the curricular policy in order to monitor and evaluate school 

performance. The Minimum Curriculum was implemented in 2012 by SEEDUC/RJ as one 

of the proposed actions and has served as a curricular basis for the schools of the State 

network. Studies on the curriculum field and on the social representation of High School 

foreign language teachers were adopted as theoretical contributions for the elaboration of 

the research. We chose of Calvet (2007), Del Valle (2007), Ninyoles (1989), Lagares 

(2010), in addition to official documents: Lei de Diretrizes e Bases da Educação, PCN (1998, 

1999) e OCEM (2006), Currículo Mínimo de Língua Estrangeira da Secretaria Estadual de 

Educação (2012). As basic references for curriculum research, the works of de Appel (2001), 

Sacristán (2008), Lopes (1999) and Silva (2005). As a reference for the Theory of Social 

Representations, Moscovici (2015). The method used was qualitative, based on 

observations in locus, analysis of the evidences, preceded by semi structured interviews 

analyzed in light of the Social Representations Theory. Participants were foreign language 

teachers, from two State schools, in the city of Paraíba do Sul/RJ, in the year 2015. From 

the analysis of the interviews, the most often words quoted were numbered - Activity(ies); 

Reality; Content(s); Culture; regarding the inductive terms - Minimum Curriculum/Foreign 

Language - Teaching practice. The data were then categorized and the results showed that, 

although teachers conceive of the Minimum Curriculum policy as pertinent to the context 

of the State of Rio de Janeiro, they consider that the document needs to take into account 

the particularities of each educational reality. They suggested changes in the document and 

demonstrated dissatisfaction with the obligatoriness. The research concluded that there was 

adoption by teachers, but there was no full acceptance, because they understand that the 

effective participation of teachers in the preparation of the document would be important 

for them to feel represented in the curriculum implanted. Thus, it is conceived in this study 

that educational proposals need to be rethought, evaluated and can become representative 

for education and in line with the principles of democracy, social justice and equality. This 

research is inserted in contexts of analysis of the linguistic and public policies aimed at the 

process of foreign language teaching/learning. 

  

  

Key words: Minimum Curriculum, Modern Foreign Languages, Public and Linguistic 

Policies, Pedagogical Practices. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 La presente investigación propone investigar como la implementación del Currículo 

Mínimo en la red Estatal de Educación de Rio de Janeiro vino afectar y/o modificar el 

trabajo realizado por los profesores de Lenguas Extranjeras Modernas en la Enseñanza 

Media. El objetivo general del trabajo fue comprender la importancia de las acciones de 

poder en el proceso educacional, a través de medidas, como la introducción del Currículo 

Mínimo de lenguas extranjeras modernas, utilizado en contexto formal en la red Estatal. La 

educación en el Estado de Rio de Janeiro viene pasando por cambios significativos, desde 

2011, a través del proceso de reestructuración que dio impulsión la Secretaría Estadual de 

Educación para establecer metas y adoptar acciones en conjunto con la política curricular, 

a fin de monitorear y evaluar el desempeño de las escuelas. Implantado en 2012 por la 

SEEDUC/RJ, el Currículo Mínimo, una de las acciones propuestas, vino servir de base 

curricular para las escuelas de la red Estatal. Como aportes teóricos para la elaboración de 

la investigación, fueron adoptados estudios sobre el campo del currículo y sobre la 

representación social de los profesores de lenguas de la Enseñanza Media. Optamos por 

utilizar como referenciales teóricos las obras de Calvet (2007), Del Valle (2007), Ninyoles 

(1989), Lagares (2010), los documentos oficiales: Ley de Directrices y Bases de la 

Educación, PCN (1998, 1999) y OCEM (2006), Currículo Mínimo de Lengua Extranjera 

de  la Secretaría Estatal de Educación (2012). Como referencias básicas para el trabajo 

sobre currículo, las obras de Apple (2001), Sacristán (2008), Lopes (1999) y Silva (2005); 

como referencia para la Teoría de las Representaciones Sociales, Moscovici (2015). El 

método utilizado fue de base cualitativa realizado a través de observaciones 

in locus, análisis de las evidencias, precedido de entrevistas semiestructuradas analizadas a 

la luz de la Teoría de las Representaciones Sociales. Los participantes fueron profesores de 

lengua extranjera, de dos escuelas estatales, de la ciudad de Paraíba do Sul/RJ, en el año de 

2015. A partir del análisis de las entrevistas, fueron relacionadas las palabras citadas mayor 

número de veces – Actividad(s); Realidad; Contenido(s); Cultura; a los términos inductores 

– Currículo Mínimo/Lengua Extranjera – Práctica Docente. En seguida, los datos fueron 

categorizados, y los resultados señalaron que, aunque los profesores conciban el Currículo 

Mínimo como una política pertinente al contexto del Estado de Rio de Janeiro, consideran 

que el documento necesita atender a las particularidades de cada realidad educacional. 

Sugirieron modificaciones en el documento y demostraron insatisfacción con la 

obligatoriedad. La investigación concluyó que hubo adopción por parte de los profesores, 

mas no hubo aceptación plena, pues entienden que la participación efectiva de los 

profesores en la elaboración del documento sería importante para se sintieren 

representados en la base curricular implantada. Así, se concibe en este estudio que las 

propuestas educacionales necesitan ser repensadas, evaluadas y puedan volverse 

representativas para la educación y en consonancia con los principios de la democracia, de 

la justicia social y de la igualdad. Esta pesquisa se insiere en contextos de análisis de las 

políticas lingüísticas y públicas direccionadas al proceso de enseñanza/aprendizaje de 

lenguas extranjeras.  

 

 

Palabras-clave: Currículo Mínimo/Lenguas Extranjeras Modernas, Políticas Públicas y 

Linguísticas, Prácticas Pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento do conhecimento deve aparecer como necessidade 

primeira, que servirá de preparação para enfrentar os riscos 

permanentes de erro e de ilusão, que não cessam de parasitar a mente 

humana. Trata-se de armar cada mente no combate vital rumo à 

lucidez (MORIN, 2000, p. 14). 

 

 A educação no Estado do Rio de Janeiro vem passando por mudanças estruturais 

significativas, desde 2011, que suscitaram mudanças no trabalho docente. Essas modificações 

decorreram da necessidade de melhorar os resultados alcançados pelas escolas estaduais, visto 

que após a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em julho 

de 2010, os quocientes ainda eram inferiores aos das metas estabelecidas pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) para o Rio de Janeiro. Assim, em 7 de janeiro de 2011, o 

Secretário Wilson Risolia anunciou a implantação do “Programa de Educação do Estado” que 

resultou no processo de reestruturação da Educação Estadual. Essa reestruturação previa, 

segundo a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), algumas 

alterações importantes relacionadas ao professor e à prática docente, de acordo com o 

“Programa de Educação do Estado”, “a atualização e a valorização dos professores; um 

currículo mínimo para cada disciplina, o processo seletivo para funções estratégicas da área 

pedagógica e a criação das carreiras de Gestor e Técnico de Educação”1.   

De acordo com levantamento específico da realidade da unidade escolar e com o 

propósito de acompanhar e aferir o desenvolvimento dos estudantes, foram criadas metas 

para avaliar cada escola, além do Índice da Educação Básica do Rio de Janeiro (IDERJ), 

sob os moldes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)2 na esfera 

nacional. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (2011), estas foram as 

principais metas estabelecidas:  

 

Estar entre as cinco primeiras posições no ranking de educação nacional até 2014; 

Processo seletivo para funções pedagógicas estratégicas – a avaliação 

acontecerá em quatro etapas: análise curricular, prova, entrevista e 

treinamento; Revisão de licenças médicas e cedidos – atualmente, cerca de 10 

mil docentes estão licenciados, cedidos a outros órgãos ou ocupando funções 

                                                           
1 O texto completo está disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=374683 
2  IDEB –  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado 

nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Extraído de http://portal.mec.gov.br/ideb-sp-

1976574996/, acesso em 26/06/2015. 
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administrativas. Com a implementação do programa, o objetivo é resgatar 

esses profissionais para as salas de aula. (SEEDUC/RJ, 2011) 

 

Com a criação do “Programa de Educação do Estado” e com novas orientações para 

a sua implementação, diversas mudanças ocorreram no cotidiano das escolas e dos 

professores. De acordo com a proposta da Secretaria de Educação, entre as diretrizes para a 

reestruturação da Educação e com o objetivo de alcançar as metas determinadas pela 

educação estadual e, sobretudo, melhorar resultados quantitativos das escolas no IDERJ e 

no IDEB, foi implementado o Currículo Mínimo (CM) para as Línguas Estrangeiras 

Modernas. Esse documento tem como principal objetivo declarado pela Secretaria, nortear 

o trabalho dos professores da rede estadual de ensino.  

Diante de questionamentos e reflexões acerca do cenário polêmico que constituiu a 

implantação do CM, que apontou mudanças no fazer docente, a partir do diálogo com colegas 

professores e, sobretudo, do olhar não só da perspectiva do professor espectador, mas de uma das 

professoras elaboradora do documento, percebi a premente necessidade de aprofundamento 

diante das vastas inquietações como professora/pesquisadora. Essas inquietações impulsionaram-

me a buscar compreender, nas entrelinhas do discurso proferido pelos colegas professores, o 

lugar das representações consensuais sobre o CM. Em busca dessas possíveis respostas, demos 

início à proposta investigativa para o doutorado, apoiando-nos nos aportes teóricos de Moscovici 

(2015) para a Teoria das Representações Sociais (TRS) e nas demarcações teóricas sobre 

currículo de Apple (1995, 2006, 2012), Sacristán (2000), Lopes (1999, 2002, 2004, 2013), Silva 

(2005). 

Dessa maneira, a investigação promoveu a análise relacional de questões sociais, 

culturais e políticas que se encontram no contexto da sala de aula, buscando discutir os 

principais aspectos políticos e educacionais envolvidos na proposta da Secretaria Estadual 

de Educação do Estado do Rio e a realidade da sala de aula de línguas. A pesquisa foi 

desenvolvida dentro de uma triangulação metodológica, cuja abordagem envolveu três 

aportes:  a observação das aulas, a análise da pesquisa de campo e a análise das entrevistas. 

O conjunto dessas propostas investigativas, apoiadas nos aportes teóricos, teve como 

finalidade principal auxiliar a busca de representações consensuais que emergissem, 

através da linguagem, durante o processo de pesquisa.  

O documento oficial no qual a pesquisa encontra-se apoiada foi um projeto 

idealizado por uma equipe de especialistas vinculada à Secretaria Estadual do Rio de 

Janeiro em conjunto com a Fundação CECIERJ, cujos objetivos foram articulados, 
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traçando princípios norteadores para a realidade do trabalho do professor regente, diante 

das intervenções modificativas que incidem no espaço do ensino de línguas estrangeiras. 

De um lado o Estado, com uma proposta curricular que visa alcançar metas e 

resultados nos exames estaduais e nacionais, alicerçada em parâmetros hegemônicos, 

idealizados e imaginados para atender à sociedade de forma padronizada. Somam-se a isso 

objetivos predeterminados a serem alcançados e a política de bonificação, oferecida pelo 

governo.  De outro lado, diante do perigo dessa hegemonia, está o professor como executor 

dessa política e atento para a construção de uma escolarização que tenha como principal 

objetivo fomentar o conhecimento e a formação integral do aluno/cidadão. Trata-se, portanto, 

de um desafio de interesses distintos: de um lado os interesses da classe dominante; de 

outro, os interesses do professor/educador, que resinifica seu trabalho diante das suas 

concepções epistemológicas para adotar a determinação dos agentes políticos.  

Foram levantadas essas e outras questões que envolvem a proposta curricular e os 

professores, tornando-se relevantes para a pesquisa à medida que nos levam a refletir sobre o 

projeto de educação apresentado em todo o Estado e que circula no contexto socioeducacional 

de cada escola. As escolas, embora façam parte de um todo supostamente organizado pelo 

poder público estadual, são espaços com identidade própria e onde não se pode desconsiderar 

as relações e conflitos de poder que se inserem no contexto educacional, como alude Lopes 

(2004, p. 111): “As políticas curriculares não se resumem apenas aos documentos escritos, mas 

incluem os processos de planejamento, vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços e por 

múltiplos sujeitos no corpo social da educação”.  

Fizemos dessas reflexões o início de indagações que nos levaram a traçar, através 

da análise dos dados coletados com a pesquisa, uma ponte entre o CM estabelecido pelo 

poder público, no ano de 2012, e as representações sociais produzidas nesses espaços 

laborais que sofreram intervenções de política linguística, enfatizando a questão da 

importância das ações políticas no contexto educacional.  

Trata-se, portanto, da construção de um espaço de investigação com aportes na 

documentação oficial (CM) produzida por um grupo de especialistas (Duas Coordenadoras 

- UFRJ e cinco professoras – três de Língua Inglesa e duas de Língua Espanhola – 

SEEDUC/RJ), que propôs mudanças com a implementação de uma base curricular, o que 

diretamente promove também mudanças na prática pedagógica. Com interesses muitas 

vezes divergentes da escola e dos professores, o Estado legitimou a política proposta 

através do controle das ações da implementação do CM como política pública.  
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Nosso propósito foi constituir um corpus de análise a partir de documentos oficiais 

dos governos Estadual e Federal, evidenciando nos documentos os aspectos relacionados ao 

ensino de línguas no Brasil e as propostas curriculares neles apresentados. Visto que as 

propostas educacionais sugeridas nos documentos oficiais, como o ensino de línguas 

estrangeiras através dos gêneros discursivos e temas transversais, são propostas oficiais que 

encontraram dificuldades para transformarem-se em práticas, encontramos nessas 

dificuldades entre a teoria e a prática, o viés necessário para conduzir as reflexões sobre as 

políticas educacionais.  

Embasada nos documentos oficiais para a educação a elaboração do CM teve como 

proposta o estudo dos gêneros discursivos para a formação de um leitor crítico e atuante. A 

proposta pedagógica baseada em competências e habilidades provoca a imersão em 

diferentes gêneros discursivos que circulam na sociedade, procurando levar o educando a 

aproximar-se da leitura e da produção escrita em língua estrangeira através da execução de 

tarefas práticas. Em observância ao documento disponibilizado pela SEEDUC/RJ (2012) e 

à justificativa para a sua implementação, pode-se expor:  

 

A justificativa para que os eixos temáticos do Currículo Mínimo de LE 

sejam os gêneros discursivos surge da constatação de que em nosso dia a 

dia vivenciamos diferentes situações de interação: desde uma conversa 

com um colega até a leitura de um livro. Tais situações vão gerar 

variedades de textos ou enunciados, concretizados em diferentes gêneros 

discursivos, sejam eles de materialidade oral ou escrita (SEEDUC/RJ, 

2012, p. 3; grifo no original).  

 

Segundo proposto no CM, a justificativa para a base curricular pauta-se nos gêneros 

discursivos seria a possibilidade de interação através do uso prático dos gêneros que 

circulam, levando o aluno a produzir o material a partir do gênero determinado pelo 

documento. Nesse sentido, a possibilidade do uso da linguagem em contexto de real 

significância para o educando permite uma maior aproximação entre a escola e o mundo 

globalizado onde circulam inúmeros gêneros, viabilizando trabalhos com os gêneros tanto 

em atividades de leitura quanto em produção escrita.  

Nesse sentido, decidiu-se por uma abordagem que estando de acordo com os 

pressupostos da Linguística Aplicada parte da observação de uma prática de linguagem, 

para depois teorizar sobre essa prática, podendo, inclusive, tomar emprestado pressupostos 

de outras áreas. Além disso, como se evidenciam empréstimos de outras ciências, entende-

se que seus aportes seriam de grande valia no contexto da investigação. Conforme 
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salientam Mota (2004), Mendes (2007) e Paraquett (2007), a importância do aprendizado 

de uma língua estrangeira está na possibilidade de ter condições de dialogar com grupos ou 

pessoas que falam outras línguas e que vivem em sociedades diferentes.  

Este trabalho de pesquisa está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, foi 

necessário rever os conceitos sobre currículo, fazendo uma revisão histórica sobre as mudanças 

curriculares que ocorreram no Brasil ao longo das décadas, sobretudo, com especial atenção as 

mudanças direcionadas ao ensino de línguas estrangeiras. A partir do percurso histórico, 

fundamental para a elaboração da proposta da investigação, pode-se trilhar com mais 

segurança o caminho percorrido pelas mudanças curriculares, permitindo um maior 

aprofundamento dos conhecimentos acerca dos diversos embates que permearam as propostas 

curriculares e que, ainda hoje, fazem parte da realidade educacional brasileira. Para uma 

melhor contextualização do objeto da pesquisa com as propostas curriculares atuais, tornou-se 

necessário também, fazer uma breve apresentação do cenário que envolve as discussões atuais 

sobre as políticas educacionais e linguísticas para o ensino de língua estrangeira (LE), trazendo 

propostas como: Base Nacional Curricular Comum (BNCC/2015), Medida Provisória 

746/2016 (MP 746/2016). O capítulo ainda apresenta, como se deu a construção do Currículo 

Mínimo para as línguas estrangeiras modernas, documento este que foi o ponto de partida e que 

norteou todo o desenvolvimento da investigação.  

O segundo capítulo apresenta os enfoques a fundamentação teórica, buscamos iniciar o 

capítulo fazendo uma breve revisão histórica sobre a origem do currículo, desde o significado da 

palavra curriculum até uma maior abrangência da palavra que a tornou objeto de estudos e 

reflexões ao longo do tempo. A origem do Currículo, nos conduziu ao longo da história, a 

conhecer um pouco mais sobre a origem do currículo e as diferentes concepções que foram 

abordadas através dos tempos. As demarcações teóricas elencadas para a pesquisa foram as 

obras de: Calvet (2007), Del Valle (2007), Ninyoles (1989), Lagares (2010), além dos 

documentos oficiais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação, PCN (1998, 1999) e OCEM 

(2006), Currículo Mínimo de Língua Estrangeira da Secretaria Estadual de Educação 

(2012), sobre o campo do currículo e sobre a representação social dos professores de 

línguas do Ensino Médio; Apple (1995, 2001, 2006, 2012), Lopes (1999, 2002, 2004, 

2013), Sacristán (2000), Silva (2005) para o campo do currículo e; Moscovici (2015) para 

o campo da representação social. 

O terceiro capítulo tem como objetivo principal apresentar os documentos de 

referência para o ensino de língua estrangeira no Brasil, bem como as propostas curriculares 
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para o ensino médio que suscitaram um cenário de mudanças e também de incertezas para as 

escolas brasileiras.  

As considerações metodológicas constam no capítulo quatro, que apresenta as 

definições para a pesquisa sob o olhar da pesquisadora. Considerando para a elaboração do 

trabalho de pesquisa, a motivação que deu início à caminhada para a elaboração da tese, a 

hipótese que embasou a pesquisa, a pergunta norteadora, além da apresentação do contexto 

e dos participantes da investigação. Abordando as seguintes questões: pesquisa 

desenvolvida; contexto escolar em que ocorreu a pesquisa; os participantes da pesquisa – 

professores, e o diário da professora/pesquisadora com relatos sobre as aulas e a 

abordagem do CM; instrumentos e procedimentos adotados; análises das transcrições das 

entrevistas realizadas com os professores durante o desenvolvimento das etapas da 

pesquisa. Portanto, é preciso aclarar que a pesquisa é de cunho qualitativo e descritivo, e 

que buscamos neste capítulo apresentar de maneira objetiva os procedimentos que 

conduziram e nortearam toda a pesquisa. 

O capítulo cinco apresenta as práticas pedagógicas que foram desenvolvidas a partir 

das definições metodológicas em busca do objeto da pesquisa. Esse capítulo, apresenta as 

seguintes seções: 5.1 A abordagem do currículo mínimo na sala de aula de línguas 

estrangeiras modernas, nesta seção foram realizadas as análises da aplicação do Currículo 

Mínimo no contexto da sala de aula de língua estrangeira – Língua Inglesa e Língua 

Espanhola; Relatos dos diários de campo das observações realizadas nas escolas elencadas 

para a pesquisa – C1 e C2; Análise das observações de campo, compreendidas sobre a 

aplicação do Currículo Mínimo em sala de aula e relatadas em quadro denominado – 

Quadro referencial; Na seção, 5.2 Entrevistas e transcrições – o olhar da pesquisadora, 

apresentamos as perguntas da pesquisa, em um total de dezoito perguntas separadas em 

três blocos: 1 – Formação do professor; 2 – Experiência profissional e o papel da LE no 

contexto de formação do aluno; 3 – Implantação e as práticas propostas pelo CM. As 

transcrições das entrevistas e do questionário encontram-se em Anexo. 5.3 Análises das 

entrevistas: a representação social e o professor de língua estrangeira na SEEDUC/RJ, 

nesta seção estão compreendidas as análises das transcrições das entrevistas realizadas com 

os professores durante o desenvolvimento dessa etapa da pesquisa, assim como também a 

completude das análises que foram elucidadas a partir das entrevistas; E, encerramos as 

análises com a apresentação de um quadro comparativo, idealizado e ‘construído’ a partir 

dos posicionamentos que foram expressados pelos profissionais da educação, sobre os 
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conflitos que envolvem a implementação do Currículo Mínimo, no contexto da rede 

estadual.  

Nas considerações finais são tecidas reflexões sobre o CM para as LE modernas e 

sua implementação nas escolas do Estado do Rio de Janeiro.  

Diante das abordagens da pesquisa, observa-se que estudar as ações de planejamento 

linguístico torna-se importante para que possamos entender também a sua atuação, em 

contextos de aplicabilidade e uso dos professores. Atentando-se para o fato que, para que um 

planejamento linguístico tenha sucesso, há de se ter clareza e objetivo, levando-se em conta os 

aspectos que envolvem a sua aplicação. Por essa razão, e estando de acordo com Lagares,  

 

Na realidade, nenhuma ação de planejamento linguístico pode ser 

desenvolvida com sucesso sem levar em consideração aspectos fundamentais 

da realidade social sobre a qual se deseja intervir: as relações 

socioeconômicas, as dinâmicas culturais e identitárias, os imaginários e as 

representações linguísticas. (LAGARES, 2013, p. 182-3) 

 

A participação em projetos do governo nem sempre é bem aceita pela comunidade 

escolar, uma vez que, geralmente, subjaz a ideia de que os projetos são verticalizados e já 

estão prontos para serem aplicados. Porém, se não estivermos dispostos a nos envolver, 

jamais poderemos interferir frente a conceitos ou ideias cristalizadas. Talvez este seja um 

desafio que valha a pena para a construção da escola que queremos, de que precisamos e que 

atenda às reais necessidades dos alunos promovendo, sobretudo, a inclusão.  

 Em contrapartida, vivendo hoje um cenário de incertezas no contexto do Ensino 

Médio, com a reforma de reestruturação MP 746/2016 e introdução de uma base curricular 

nacional (BNCC), nota-se que as questões que envolvem o Currículo encontram-se mais 

atuais que nunca e que devem ser alvo de constantes análises e reflexões, na medida em 

que são evidentes os impactos das políticas públicas, educacionais e linguísticas junto ao 

trabalho docente. Dessa maneira, a frequente atualização e a busca de um ensino com base 

no conhecimento devem gerir as discussões em torno desse tema, aprofundando conceitos 

e apontando soluções participativas cada vez mais engajadas.  

Trata-se de uma proposta inovadora no cenário estadual, que envolveu um projeto 

político curricular para a sociedade, no qual estão envolvidas questões fundamentais, como 

o planejamento, a implementação e os resultados. Essas questões circulam entre o projeto 

de educação apresentado para todo o Estado e o contexto socioeducacional particular de 

cada escola. É necessário destacar que a escola é um lugar onde são frequentes as disputas, 
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porque também é um lugar que abarca muitas diferenças culturais e sociais. De acordo com 

Lopes (2004, p. 111), “as políticas curriculares não se resumem apenas aos documentos 

escritos, mas incluem os processos de planejamento, vivenciados e reconstruídos em 

múltiplos espaços e por múltiplos sujeitos no corpo social da educação”.  

Fazemos dessas indagações o início de uma reflexão, que buscou, através da análise 

dos dados coletados com a pesquisa, elaborar análises que elucidem os posicionamentos 

favoráveis, os embates e os conflitos pertencentes ao contexto de implementação do CM 

estabelecido pelo poder público no ano de 2012, assim como evidenciar as Representações 

Sociais suscitadas sobre sua implementação no contexto pedagógico da prática do 

professor regente.  

Todos os aportes utilizados têm como propósito responder à pergunta inicial da 

pesquisa: Como a implantação do currículo mínimo para as línguas estrangeiras modernas 

na rede estadual veio afetar a prática dos professores do Ensino Médio? Para direcionar a 

pesquisa tomamos como objetivo geral: Compreender a importância das ações de poder no 

processo educacional, através de medidas como a introdução do currículo mínimo de 

línguas estrangeiras modernas, a ser utilizado em contexto formal de ensino da rede 

Estadual, dedicando especial atenção aos pressupostos da Linguística Aplicada para o 

ensino/aprendizagem. Visando balizar os limites da investigação, tornou-se necessário 

especificar os objetivos da pesquisa, compreendidos em: a) Provocar reflexões sobre a 

compreensão do papel político e social ao se ministrar aulas de línguas estrangeiras em 

uma sociedade desigual; b) Contribuir para a formação crítica de professores de línguas 

estrangeiras modernas, promovendo discussões e apontando para os argumentos e os 

contra-argumentos sobre o currículo mínimo; c) Articular o tema das políticas linguísticas e 

públicas à Linguística Aplicada como forma de incitar uma atitude crítica nos professores em favor do 

ensino na rede estadual; d) Analisar de que forma as ações das políticas públicas interferem no 

processo educacional; 

Além de todos os objetivos considerados para a pesquisa, e por termos um 

compromisso político com o ensino público e estarmos em meio aos embates que 

permeiam a educação Estadual e Nacional, não podemos deixar de enfatizar a necessidade 

de um olhar crítico para as ações políticas no contexto educacional.  
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CAPÍTULO I - REVISÃO HISTÓRICA: O CURRÍCULO E O ENSINO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS NO BRASIL 

 

Quando interagimos através da linguagem (quando nos dispomos a 

jogar o “jogo”), temos sempre objetivos, fins a serem atingidos: há 

relações que desejamos estabelecer, efeitos que pretendemos causar, 

comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é, 

pretendemos atuar sobre o(s) outro(s) de determinada maneira, obter 

dele(s) determinadas reações (verbais ou não-verbais). É por isso que 

se pode afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 

argumentativo: pretendemos orientar os enunciados que produzimos 

no sentido de determinadas conclusões (com exclusão de outras). Em 

outras palavras, procuramos dotar nossos enunciados de 

determinada força argumentativa (KOCH, 1998, p. 29). 

 

A chegada da família real portuguesa, em 1808, propiciou mudanças no cenário 

educacional brasileiro, visto que até então não havia nessas terras uma educação formal. 

No início do século XIX, com a criação do Colégio do Pedro II, em 1837, a primeira escola 

pública de nível médio no país, o Brasil dá os primeiros passos para a democratização do 

ensino, promovendo o acesso ao ensino médio das classes menos favorecidas: 

 

Criado pelo então Ministro da Justiça e Interino Bernardo Pereira de 

Vasconcellos, através do Decreto de 2 de dezembro de 1837, que converteu 

o Seminário de São Joaquim no único colégio de instrução secundária 

oficial do país e que deveria servir de modelo ou norma aos demais 

estabelecimentos já instituídos no Rio de Janeiro. Recebeu este nome em 

homenagem ao Imperador-Menino. Embora fosse um educandário oficial, 

o decreto de sua fundação permitia que se cobrasse um honorário dos 

alunos a título de ensino (MURASSE, 1998, Glossário C). 

 

Criado a partir de um ideal de educação, lembrando que, até então, a escola privada 

era a responsável pela formação do aluno brasileiro, o Colégio Pedro II entra no cenário 

educacional como um modelo de escola pública a ser seguido e posteriormente difundido 

para todo o país. Em 1838, apresentava na sua matriz curricular disciplinas como línguas 

(latinas, grega, francesa e inglesa), retórica, álgebra, geometria, mineralogia, zoologia, 

filosofia, história, geografia e astronomia, além de priorizar os estudos literários por 

entender a extrema importância da formação cultural do aluno. 

É importante lembrar que o papel exercido pela língua estrangeira nas escolas 

brasileiras da época era essencialmente o de complemento cultural, sendo o ensino 

direcionado para a formação da elite dominante do país: “a língua estrangeira servia como 
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exercício de erudição e destinava-se, assim como as demais disciplinas, a formar a elite do 

país” (PICANÇO, p. 28).  

Percebendo que era a educação a fórmula para o crescimento do país, e utilizando o 

modelo das escolas francesas, o governo necessitava elaborar parâmetros para manter o 

controle das escolas. A partir disso, foi criado um modelo de currículo oficial, 

uniformizando conteúdos e avaliações, sendo referência em todo o território imperial.  

A utilização do modelo Francês de educação, que dava ênfase ao ensino humanista 

e clássico, priorizava a formação clássica e buscava desenvolver nos estudantes o 

sentimento nacionalista, almejando uma sociedade que se identificasse e que fosse 

comprometida com seu país. Com esse paradigma emergiu uma questão relevante para o 

crescimento da nação: a necessidade de compromisso e de identificação com o país. 

Ainda que mantivesse o controle da educação por meio do currículo, que era 

rigorosamente seguido pelas instituições, o ensino no Brasil começou a tomar um rumo 

diferente, já se apresentando alguns ensaios de modernidade para a sociedade brasileira.  

Durante todo o período pré-republicano, começaram a ocorrer algumas 

modificações nas matrizes curriculares, como a permanência de francês, inglês e alemão no 

currículo escolar, do primeiro ao sétimo ano. No Estado do Rio de Janeiro, onde, até então, 

não constava Espanhol no currículo, com a aprovação em concurso público do professor 

Antenor Nascentes, a disciplina foi instituída em 1919, permanecendo como optativa até 

1925.  

Segundo Paraquett (2009, p. 124), “Em 1919, acontece a institucionalização dessa 

disciplina no Colégio Pedro II, a partir da aprovação, em concurso, do Professor Antenor 

Nascentes para a cátedra de Espanhol, que foi mantida como disciplina optativa até 1925”. 

O professor Antenor Nascentes permaneceu lecionando Espanhol por nove anos, 

transferindo-se para Português, por decreto de 23 de janeiro de 1928.  

Entre 1888 e 1930, em consequência das graves crises econômicas que acometiam a 

Espanha desde meados do século XIX, mais de quatro milhões de imigrantes espanhóis, em 

sua maioria galegos, ocuparam as terras das regiões Sul e Sudeste (FERNÁNDEZ, 2005, p. 

18). Embora o Espanhol seja o idioma oficial da Espanha e o falado por cerca de 99% da 

população, de acordo com a Constituição e os Estatutos de Autonomia de cada Comunidade 

Autônoma, coexistem outras línguas oficiais apenas em suas regiões e co-oficiais para o resto 

do país, como o Catalão, o Galego e o Basco. Somando-se a estas, há outras línguas sem 

estatuto de língua oficial, como o asturiano, o aragonês, o aranês e o português.  
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Em 1930, durante o governo Vargas, o educador Francisco Campos assumiu o 

primeiro Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, criado pelo decreto 19.402 

de 14 de novembro de 1930, garantindo à União plenos poderes sobre a educação nacional. 

Em 1931, o sistema educacional brasileiro passou pela Reforma Francisco Campos, primeira 

reforma estabelecendo diretrizes gerais para a educação nacional, o que caracterizou um 

avanço em busca da modernidade para a educação e para a sociedade brasileira. É oportuno 

ressaltar que, até a Reforma Francisco Campos, não existia uma política de educação 

instituída no país responsável por estruturar os ensinos secundário, comercial e superior.  

Uma série de decretos efetivou as chamadas Reformas Francisco Campos na 

educação brasileira: Decreto 19850, de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional 

de Educação; Decreto 19851, de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do 

ensino superior no Brasil e adotou o regime universitário; Decreto 19.852, de 11 de abril 

de 1931, que dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; Decreto 

19890, de 18 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do ensino-secundário; 

Decreto 19941, de 30 de abril de 1931, que instituiu o ensino religioso como matéria 

facultativa nas escolas públicas do país; Decreto 21241, de 14 de abril de 1932, que 

consolidou as disposições sobre a organização do ensino secundário.  

Em 1940, o Ministro Gustavo Capanema reafirmou a importância das reformas 

anteriores consolidadas e propôs outras. Em 09 de abril de 1942, foi assinado o Decreto-

Lei N.4.244, que dispunha sobre a Lei Orgânica do ensino secundário, promovendo a 

democratização do ensino, de modo que todas as modalidades oferecidas – secundário, 

normal, militar e comercial – estivessem no mesmo patamar de importância.  

Em sua estruturação, o ensino secundário sofreu mudanças significativas: as línguas 

clássicas e as línguas modernas tiveram relevância no processo educacional, destinando-se 35 

horas semanais ao ensino das línguas estrangeiras; no primeiro ciclo, o ginasial (hoje, Ensino 

Fundamental), com duração de quatro anos, era oferecido o latim, o francês e o inglês; no 

segundo ciclo, o colegial (hoje, Ensino Médio), subdividido em clássico (ênfase no ensino de 

línguas clássicas e modernas) e científico (ênfase nas disciplinas Física, Química, Biologia, 

Matemática e outras), era oferecido o francês, inglês, o grego e, pela primeira vez, o Espanhol 

aparece na grade. Quanto à carga horária das disciplinas, o latim com oito aulas semanais (no 

primeiro ciclo), o francês com treze, o inglês com doze e o espanhol com duas horas semanais. 

Creio que caberia aqui uma discussão a respeito das razões que determinaram o quantitativo de 

aulas acima citados, se seriam econômicas, sociais ou de prestígio. Sabe-se que essa reforma 
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ocorreu quando o mundo se encontrava em meio à Segunda Guerra Mundial, em um momento 

político e socialmente conturbado. 

É importante ressaltar que, embora a Reforma Capanema tenha sido responsável 

por novas propostas para a educação brasileira, ela manteve a base educacional existente, 

em que o ensino secundário público era destinado às elites dominantes do país, que se 

tornariam os ‘condutores’ nacionais e o ensino profissionalizante era destinado à formação 

da classe trabalhadora, um modelo elitista que, na verdade, era também discriminatório, 

pois contribuía para manter o distanciamento entre a classe mais abastada e a massa 

trabalhadora. Os alunos que eram provenientes dos cursos profissionalizantes técnicos, 

ainda enfrentaram problemas para continuarem os estudos em nível superior, pois, o acesso 

era somente para os cursos que pertencessem a mesma categoria estudada. Talvez, tenha 

sido esse um grande entrave para a evolução da educação brasileira, pois, o acesso ao 

ensino superior também se distanciava cada vez mais das camadas populares.  

Em um cenário de política autoritária e centralista do Estado Novo, em que as 

decisões sobre educação no país eram tomadas pelo Ministério da Educação, as escolas 

sofriam diretamente seus efeitos controladores, que se estendiam também ao método usado 

pelos seus professores de línguas estrangeiras. Tratava-se do método direto, com objetivos 

instrumentais (ler, escrever, compreender e falar), Educativos (contribuir para a formação da 

mentalidade, desenvolvendo hábitos de observação e reflexão) e Culturais (conhecimento da 

civilização estrangeira e capacidade de compreender tradições e ideais de outros povos). O 

Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, em seu artigo 11, determinava o currículo com 

base na formação do aluno, distribuindo as disciplinas do curso ginasial por seriação:  

 

Art. 11. As disciplinas indicadas no artigo anterior terão a seguinte seriação:  

Primeira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Matemática. 5) História 

geral. 6) Geografia geral. 7) Trabalhos manuais. 8) Desenho. 9) Canto 

orfeônico. 

Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) 

Matemática. 6) História geral. 7) Geografia geral. 8) Trabalhos manuais. 

9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) 

Matemática. 6) Ciências naturais. 7) História do Brasil. 8) Geografia do 

Brasil. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

Quarta série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) 

Matemática. 6) Ciências naturais. 7) História do Brasil. 8) Geografia do 

Brasil 9) Desenho. 10) Canto orfeônico3. 

 

                                                           
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4244.htm. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.244-1942?OpenDocument
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Para o curso clássico: 

 

Art. 14. As disciplinas constitutivas do curso clássico terão a seguinte 

seriação: (Vide Lei nº 1.359, de 1951) 

Primeira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) 

Espanhol. 6) Matemática. 7) História geral. 8) Geografia geral. 

Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) 

Espanhol. 6) Matemática. 7) Física. 8) Química. 9) História geral. 10) 

Geografia geral. 

Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Matemática. 5) 

Física. 6) Química. 7) Biologia. 8) História do Brasil. 9) Geografia do Brasil. 10) 

Filosofia4. 

 

Para o curso científico estabelece: 

 

Art. 15. As disciplinas do curso científico terão a seguinte seriação: (Redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 8.347, de 1945). 

Primeira série: 1) Português. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.347, 

de 1945). 

2) Francês. 3) Inglês. 4) Espanhol. 5) Matemática. 6) Física. 7) Química. 

8) História Geral. 9) Geografia Geral. 10) Desenho. (Redação dada pelo 

Decreto-Lei nº 8.347, de 1945). 

Segunda série: 1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Matemática. 5) 

Física. 6) Química. 7) Biologia. 8) História Geral. 9) Geografia Geral. 10) 

Desenho. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.347, de 1945). 

Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física. 4) Química. 5) 

Biologia. 6) História do Brasil. 7) Geografia do Brasil. 8) Filosofia. 9) 

Desenho. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 8.347, de 1945). 

Art. 16. É permitida a realização do curso clássico, sem o estudo do 

grego. Os alunos que optarem por esta forma de currículo serão obrigados 

ao estudo, na primeira e na segunda série, das duas línguas vivas 

estrangeiras do curso ginasial5 (grifos no original). 

 

No curso ginasial, evidenciando a importância das línguas estrangeiras no currículo, 

ao lado da língua materna e o latim, a língua francesa, a língua inglesa constava em todas 

as quatro séries. No curso clássico, preparatório para a Universidade, embora apareça um 

número maior de línguas estrangeiras, seu caráter optativo não garante ao aluno o ensino 

de línguas. No curso científico, também preparatório para a Universidade, o aluno teria três 

línguas estrangeiras: o inglês e o francês nas duas primeiras séries, e o espanhol somente 

na primeira. Na terceira série, a formação do aluno se concentrava em outras disciplinas, 

preparando-o para o curso superior. De acordo com Leffa (2008, p. 12), “Visto de uma 

                                                           
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4244.htm. 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4244.ht. 
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perspectiva histórica, as décadas de 40 e 50, sob a Reforma Capanema, formam os anos 

dourados das línguas estrangeiras no Brasil”.  

As reformas implementadas para o ensino ginasial e o colegial também atingiram o 

superior. É importante ressaltar que as primeiras instituições superiores no Brasil, foram 

criadas após a vinda da família real portuguesa em 1908. E, as instituições que foram 

criadas, duas escolas de Medicina: uma na Bahia (fevereiro de1808) e outra no Rio de 

Janeiro (novembro de 1808); De acordo com dados da Escola Politécnica da UFRJ6  

 

Mais tarde, já em 4 de dezembro de 1810, o Príncipe Regente, futuro Rei 

D. João VI, assinou uma lei criando a Academia Real Militar, que veio 

suceder e substituir a Real Academia de Artilharia, Fortificação e 

Desenho, e de onde descendem, em linha direta, a famosa Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, posteriormente chamada de Escola 

Nacional de Engenharia, alterada em seguida para Escola de Engenharia 

da UFRJ e, hoje, voltando a ser a Escola Politécnica, agora da UFRJ. 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – Escola Politécnica) 

 

 

 A partir da Proclamação da Independência em 1822, há um crescimento de escolas 

superiores no país, embora essas escolas continuem voltadas para a formação profissional. 

Algumas tentativas para a criação da primeira universidade no Brasil, não passaram de 

projetos como, por exemplo, o projeto de 1843, de acordo com a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – UFRJ – Escola Politécnica, “... visava criar a Universidade de Pedro II”, 

ou ainda o projeto de 1847, “...para a criação do Visconde de Goiânia; entre outras”.  

 Com o declínio do regime monárquico no país e a proclamação da República em 

1889, a criação de instituições universitárias ainda encontrou dificuldades por entender-se 

que sua natureza estava desligada do aspecto prático, o que contribuiu para que 

demorassem ainda muitos anos para a efetiva criação da primeira universidade no país. 

A década de 1920 foi marcada por movimentos sociais, políticos e culturais, que 

culminam na assim chamada Revolução de 1930. Segundo a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ – Historia,  

São testemunhos desse processo, as greves operárias, o movimento 

tenentista, a Semana de Arte Moderna (1922), a fundação do Partido 

Comunista (1922), a criação da Academia Brasileira de Ciências (1922) e 

da Associação Brasileira de Educação (1924), entre outros. 

 

                                                           
6 Texto completo em: http://www.poli.ufrj.br/politecnica_historia.php. Acesso em 18 de setembro de 2016. 

http://www.poli.ufrj.br/politecnica_historia.php
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A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), segundo dados históricos 

informados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ– Historia7, “...foi criada 

em sete de setembro de 1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro”, foi 

reorganizada, passando, em 1937, à Universidade do Brasil, em cujo organograma 

constavam, além de quinze escolas (Escola Nacional de Agronomia; Escola Nacional de 

Veterinária; Escola Nacional de Arquitetura; Escola Nacional de Belas-artes; Escola 

Nacional de Música), as seguintes faculdades: Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e 

Letras; Faculdade Nacional de Educação; Escola Nacional de Engenharia; Escola Nacional 

de Minas e Metalurgia; Escola Nacional de Química; Faculdade Nacional de Medicina; 

Faculdade Nacional de Odontologia; Faculdade Nacional de Farmácia; Faculdade Nacional 

de Direito; Faculdade Nacional de Política e Economia.  

Embora a política expansionista tenha ganhado força, o Brasil, depois da Segunda 

Guerra Mundial, intensificou sua dependência com os Estados Unidos, de modo que o 

francês, língua de prestígio até então foi perdendo espaço para o inglês, que se destacou 

devido a acordos econômicos entre Brasil e Estados Unidos. Os convênios realizados a 

partir de 1964, conhecidos como acordos MEC/USAID realizados entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a United States Agency for International Development (USAID), são 

exemplos desses acordos que tinham como principal objetivo a implantação do modelo 

norte americano em todos os níveis de ensino da educação brasileira.  

Com a aprovação da Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, em ato do 

Presidente da República, foi oficialmente fundada a Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (U.F.E.R.J), que agregou as cinco universidades federais que existiam em 

Niterói. De acordo com a Lei nº 3.848/ 1960, 

Art. 2º A U.F.E.R.J. compor-se-á dos seguintes estabelecimentos de 

ensino superior: 

  

incorporados: 

1 - Faculdade Fluminense de Medicina (Lei nº 1.254, de 4 de dezembro 

de 1950); 

2 - Faculdade de Direito de Niterói (Lei nº 2.721, de 30 de janeiro de 

1956); 

3 - Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro 

(Lei nº 3.077, de 29 de dezembro de 1956);  

 4 - Faculdade Fluminense de Odontologia (Lei nº 3.463, de 20 de 

novembro de 1958);  

 5 - Faculdade Fluminense de Medicina Veterinária (Lei nº 1.050, de 16 

de janeiro de 1950); e  

 

                                                           
7  Texto completo em: https://www.ufrj.br/historia. Acesso em 23 de novembro de 2016. 

https://www.ufrj.br/historia
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Agregados:  

6 - Faculdade Fluminense de Filosofia (Decreto nº 29.362, de 14 de 

março de 1951, e Decreto nº 35.628, de 8 de junho de 1954); 

7 - Escola Fluminense de Engenharia (Decreto nº 42.517, de 5 de 

novembro de 1957);  

8 - Faculdade de Ciências Econômicas (Decreto nº 26.937, de 21 de julho 

de 1949);  

9 - Escola de Serviço Social (Decreto nº 39.968, de 3 de abril de 1956);  

10 - Escola de Enfermagem (Decreto nº 22.526, de 27 de janeiro de 

1957); 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 19618 retirava a obrigatoriedade 

do ensino de Língua Estrangeira (LE) no colegial, deixando a cargo dos Estados a opção 

pela sua inclusão nas últimas quatro séries do ginasial, com duração de 8 anos. O mesmo 

aconteceu com a LDB de 19719, que deixou a cargo dos Conselhos a decisão sobre o 

ensino de línguas no Brasil. É importante ressaltar que nesta se reduziu a escolaridade de 

12 para 11 anos e enfatizou o ensino profissionalizante, cabendo ao Conselho Federal 

determinar o núcleo comum além do mínimo a ser exigido para cada habilitação 

profissional. Embora, nesse momento da história, tenha havido reconhecimento quanto à 

importância do ensino das línguas estrangeiras, as políticas educacionais (redução de um 

ano na escolaridade e inserção de cursos profissionalizantes) não contribuíram para sua 

continuidade.  

Mais tarde, através da Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965, que “Dispõe sôbre 

as novas denominações das Universidades Federais das cidades do Rio de Janeiro e de 

Niterói”, as Universidades passam a ser denominadas, segundo a Lei nº 4.831/1965, 

 

Art. 1º As Universidades Federais situadas nas cidades do Rio de Janeiro 

e de Niterói, subordinadas ao Ministério da Educação e Cultura, passam a 

denominar-se respectivamente, "Universidade Federal do Rio de Janeiro" 

e "Universidade Federal Fluminense".  

 

 

Em março de 1968, de acordo com o decreto 62.414 a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, da Universidade Federal Fluminense, foi separada em diversas unidades. 

Em 1971, de acordo com o histórico do Instituto de Letras10 da UFF foram criadas as 

habilitações em “Português-Literaturas, Português-Inglês, Português-Francês, Português-

                                                           
8 Texto completo da Lei 4.024 de 1961: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-

dezembro-1961-353722-publicacaooriginal-1-pl.html. 
9 Texto completo da Lei 5.692 de 1971: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-

agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html. 
10 O texto completo se encontra em: http://www.letras.uff.br/content/historico. 
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Espanhol, Português-Alemão, Português-Latim, Português-Grego e Português-Italiano”. 

Os bacharelados, em Crítica Literária, Tradução e Interpretação e Revisão Crítica, foram 

criados em 1976. Em 1971, foi implantado o curso de Pós-graduação, com a oferta de 

Mestrado em Língua Portuguesa e logo no ano seguinte o Mestrado em Língua Inglesa. 

Em 1975, a Universidade passou a oferecer o Mestrado e outras áreas de Literatura e de 

Língua Portuguesa. 

Como não podia ser diferente, a globalização imposta por políticas neoliberais 

surgidas na década de 70, reflete na educação, ocorrendo, no Brasil maior fomento ao 

ensino da língua inglesa. A partir do discurso ideológico de que com a globalização as 

nações tornar-se-iam mais próximas, diminuindo as fronteiras políticas e ampliando as 

linguísticas, o inglês tornou-se o elo facilitador para as relações entre as sociedades 

modernas, avultando-se a necessidade de aprender a língua inglesa. Nessa perspectiva, 

instaurando-se gradativamente a hegemonia do inglês, dentro e fora das escolas, com a 

ampliação dos cursos de línguas, de forma que ainda hoje vigora na cultura brasileira seu 

caráter veicular.  

Nesse sentido, o poder norte-americano de dominação econômica, associado ao 

deslustre que ameaçava o ensino de outras línguas estrangeiras, contribuiu sobremaneira para 

tornar o aprendizado do inglês o objeto de desejo das famílias brasileiras com boas condições 

econômicas. Esse cenário começou a mudar na década de 1980, quando a Secretaria Estadual 

de Educação do Rio de Janeiro fez opção pelo Espanhol, que, em conjunto com o inglês e o 

francês, passou a ser oferecido nos Centros de Estudos Supletivos (CES). 

 Em 1988, com a aprovação da nova Constituição Federal, houve importantes 

alterações na abrangência e no caráter do ensino médio, ampliando sua oferta à 

população, com número maior de escolas: “progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino médio” (art. 208, inciso II). Mantendo uma base nacional curricular 

comum para o primeiro e segundo graus, e uma parte diversificada, definida pelo sistema 

de ensino ou estabelecimento escolar, de acordo com as características regionais e locais 

de cada comunidade, a Lei de Diretrizes e Bases, aprovada em 1996, manteve a redação 

original da Constituição e acrescentou para o Ensino Médio no art. 36 – III: “será 

incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 

comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 

instituição”. Essa medida permitiu que o ensino do Espanhol fosse introduzido no 

currículo das escolas com meios para fazê-lo.  
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Em 1996, também foi aprovada a emenda constitucional n. 14, de 1996, que alterou 

a redação do texto constitucional relacionado ao ensino médio, substituindo o termo 

“progressiva extensão da obrigatoriedade” por “progressiva universalização”. Contando 

com o apoio da legislação vigente no país e um certo sentimento unificador com a 

comunidade latino-americana, o Senador José Fogaça se pronunciou no Senado Federal a 

respeito do Mercosul, relatando que uma língua comum seria importante para as relações 

comerciais entre os países da América Latina:  

 

Es útil recordar que el proceso de globalización de la economía, que 

caracteriza el mundo contemporáneo, está exigiendo de los países la adopción 

de medidas que favorezcan su inserción, de forma positiva, en el contexto 

internacional. En América Latina, el Acuerdo de Constitución de un Mercado 

Común del Sur – Mercosur- marca un comienzo que anima a la integración de 

los países, con el objetivo de conjugar los esfuerzos y de conquistar un espacio 

promisorio en el nuevo escenario económico internacional. El éxito del 

Mercosur, no obstante, requiere un esfuerzo progresivo para hacer posible una 

mayor cercanía y entendimiento entre los países miembros. En este sentido, el 

dominio de un idioma común es de fundamental importancia11. 

 

O Senador ressaltou a importância da língua como agente integrador e de união 

entre os povos, por razões econômicas configuradas pela assinatura do Mercosul e 

justificada pelo processo de globalização. É preciso ressaltar que as ações que privilegiam 

ao fator econômico em detrimento do social e do cultural são modelos do processo de 

globalização atual que, de maneira perversa, é construída dentro do modelo capitalista. 

Inevitável resgatar nesse ponto Milton Santos (2008, p. 65): “a globalização mata a noção 

de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si e, como se 

voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a 

um quase nada”.  

A maneira como está sendo construída a globalização no mundo, com bases 

econômicas tendo mais importância que as culturais e educacionais, apenas serve como 

agente para que as desigualdades sociais sejam cada vez maiores. Talvez as ações políticas 

                                                           
11 É útil recordar que o processo de globalização da economia, que caracteriza o mundo contemporâneo, está 

exigindo dos países a adoção de medidas que fortaleçam sua inserção, de forma positiva no contexto internacional. 

Na América Latina, o Acordo de Constituição de um Mercado Comum do Sul – Mercosul – marca o começo que 

anima à integração dos países, com o objetivo de conjugar os esforços e de conquistar um espaço promissor no 

novo cenário econômico internacional. O êxito do Mercosul, não obstante, requer um esforço progressivo para 

tornar possível uma maior proximidade e entendimento entre os países membros. Nesse sentido, o domínio de um 

idioma comum é de fundamental importância (Diário do Senado Federal, 8-1998: 12.711). 
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referentes à língua tivessem resultado mais positivo se fossem tomadas com discussões que 

vissem na sociedade e para a sociedade as razões para a sua inclusão.  

Em 1998, complementando a LDB, a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) para o Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental listou objetivos 

do ensino de línguas estrangeiras baseados no princípio da transversalidade, englobando 

questões sociais, culturais, ambientais. Sugerindo uma abordagem sociointeracionista com 

ênfase na leitura, embora não se tratando de método ou metodologia, a ênfase dada à 

leitura gerou críticas e discordâncias por parte de professores: 

 

Um outro exemplo do Estado autoritário foi a metodologia utilizada na 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. Poucas pessoas foram envolvidas, e quando este 

envolvimento foi ensaiado, os prazos de participação foram tão exíguos 

que em quase nada puderam contribuir para sugerir mudanças 

substanciais nos documentos propostos (BOHN, p. 10)12. 

 

Vale ressaltar que a proposta do Ministério da Educação para os Parâmetros 

Curriculares Nacionais teve como base para sua elaboração os dados apontados pelo Plano 

Decenal de Educação. Nesse cenário, também foram criadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM,1998), que defendiam um ensino mais unificado, 

com um currículo mais flexível e baseado em competências e habilidades, apontando para 

um ensino direcionado ao trabalho: “o que se observou foram mudanças propostas para a 

área da educação que acabaram por subordinar esta à lógica econômica e às demandas do 

mercado de trabalho” (MOEHLECKE, 2012, p. 46).  

Os documentos que seguiram – em 1999, Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM), em 2002, Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio 

(PCN + Ensino Médio) – foram tornando-se, ao longo do tempo, pouco representativos, o 

que levou o Ministério da Educação a elaborar a proposta curricular que se seguiu. A 

Secretaria de Educação Básica (SEB) iniciou a revisão dos PCNEM, consultando 

especialistas que formularam um novo documento que até hoje serve de guia para o Ensino 

Médio: as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM, 2006). 

Em 2000, o Deputado Átila Lira, do Partido Social da Democracia Brasileira 

(PSDB), apresentou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei 3.987, propondo a 

obrigatoriedade de oferecimento do espanhol às instituições de ensino, dando, porém, 

                                                           
12 http://revistas.ucpel.edu.br/index.php/rle/article/viewFile/286/252. 
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liberdade ao aluno de optar pelo ensino dentro da carga horária normal de aulas. Esse 

projeto de lei evoluiu para a Lei 11.161, assinada em 2005, de forma que, depois de uma 

longa jornada, o Espanhol passou a fazer parte do contexto educacional brasileiro.  

Até 2016, no quadro estadual, a disciplina era oferecida da mesma maneira: 

obrigatória para a escola (um tempo de aula) e optativa para o aluno. Nacionalmente, a 

proposta da MP 476/2016 sendo aprovada, a língua espanhola passe a ser oferecida como 

optativa, enquanto a língua inglesa seja a língua estrangeira obrigatória para o ensino no 

país. Percebe-se que as discussões em torno do ensino de línguas no Brasil não evoluíram 

para políticas mais democráticas e mais adequadas à sociedade contemporânea, podendo-

se discutir sobre qual ou quais seriam as línguas mais adequadas a cada contexto, a cada 

realidade de um país tão grande e permeado por tantas diferenças culturais, econômicas e 

sociais.  

Em janeiro de 2001, através da Lei nº 10.172, o Congresso Nacional aprovou o 

Plano Nacional da Educação (PNE), com base no qual foram definidos objetivos e metas 

para o ensino médio a serem alcançadas até 2011. Com isso, o documento previa maior 

ampliação da oferta de vagas, melhoria no aproveitamento dos alunos, redução, em 5% ao 

ano, da repetência e evasão, oferta aos professores de oportunidades para formação, 

promoção de padrões mínimos nacionais de infraestrutura.  

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, OCEM, 2006), 

originaram-se da necessidade da retomada das discussões sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, buscando com o documento não somente aprofundar as 

propostas, mas sobretudo oferecer alternativas para auxiliar o professor na condução de seu 

trabalho docente. 

 

A demanda era pela retomada da discussão dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, não só no sentido de aprofundar a 

compreensão sobre pontos que mereciam esclarecimentos, como também, 

de apontar e desenvolver indicativos que pudessem oferecer alternativas 

didático-pedagógicas para a organização do trabalho pedagógico, a fim 

de atender às necessidades e às expectativas das escolas e dos professores 

na estruturação do currículo para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 8).  

 

O documento OCEM (2006, p. 87) traz objetivos relevantes para o ensino de LE, além 

da possibilidade de o professor de línguas refletir sobre os conflitos existentes entre os objetivos 

traçados para o ensino de língua estrangeira, a profissão e o ato de ensinar e lidar com “os 
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conflitos inerentes à educação, ao ato de ensinar, à cultura que consolida a profissão de professor, 

ao aprendizado de Línguas Estrangeiras e à construção de uma visão de mundo” (OCEM, p. 88).  

Entre os temas que consideramos ser relevantes nas OCEM, ressaltamos: retomada de 

reflexões sobre a função educacional do ensino de línguas e sua importância na construção da 

cidadania; discussões sobre o ensino de línguas em um meio globalizado; exclusão no meio 

educativo. A proposta, centrada no texto e no desenvolvimento da leitura a partir das quatro 

habilidades (leitura, escuta, oralidade e escrita), ainda introduz “as teorias sobre a linguagem e 

as novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, multimodalidade, hipertexto)”, sugerindo 

reflexões sobre o valor social atribuído à educação e ao ensino de línguas estrangeiras: 

“Quando falamos sobre o aspecto educacional do ensino de Línguas Estrangeiras, referimo-

nos, por exemplo, à compreensão do conceito de cidadania, enfatizando-o” (OCEM, p. 91). 

Embora o documento apresente parâmetros comuns para o ensino de línguas estrangeiras, 

evidenciam-se algumas particularidades voltadas para o ensino da língua espanhola que devem 

ser refletidas pelos professores enquanto mediadores do processo de ensino/aprendizagem. 

Uma dessas particularidades, a meu ver, é ‘a proximidade entre o português e o espanhol’ e a 

outra a ‘hegemonia da variante peninsular’, um perigo para as outras variantes hispano-

americanas, que precisam igualmente de reconhecimento e apreciação da comunidade escolar. 

De acordo com OCEM/2006, 

 

O fundamental, portanto, em que pese a impossibilidade de abarcar toda a 

riqueza lingüística e cultural do idioma, é que, a partir do contato com 

algumas das suas variedades, sejam elas de natureza regional, social, 

cultural ou mesmo de gêneros, leve-se o estudante a entender a 

heterogeneidade que marca todas as culturas, povos, línguas e linguagens. 

(BRASIL, 2006, p.137) 

 

 

Os temas emergem das concepções das redatoras do documento e são condizentes com 

os ideais de educação da pesquisadora para quem o fazer individual deve estar sobreposto pelo 

fazer social, residindo nessa aferição o sucesso do aprendizado que buscamos ao ensinar língua 

estrangeira. Um novo documento previsto pelo Plano Nacional da Educação (PNE) permeia o 

cenário brasileiro – a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) –cuja organização teve início 

em 2015, buscando estabelecer uma base curricular para o ensino fundamental e médio de todo 

o país, sendo condição para o cumprimento da meta 7: 
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Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo 

a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais 

do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no 

ensino médio (MEC/ SASE), 2014, p. 31). 

 

Dando suporte à meta do PNE, a BNCC criou a base curricular como indexador para as 

propostas atingirem as médias previstas para a educação nacional. Há de se questionar se a 

preocupação com os índices estatísticos não estaria sobrepujando-se a políticas educacionais 

mais preocupadas com o ensino humanístico e com a aprendizagem. O documento foi 

disponibilizado para acesso em 2015 e, durante a primeira versão, a consulta pública estendeu-se 

até março de 2016, alcançando mais de 12 milhões de contribuições para a área de Linguagens, 

de acordo com o site da BNCC. A versão 1, quanto ao ensino de línguas estrangeiras discorre 

sobre o tema, sinalizando a importância do aprendizado de línguas para a formação do cidadão, 

de modo que: “Enfatiza-se a compreensão de que as línguas nos constituem como sujeitos e que 

expressam valores que são construídos nas práticas sociais” (BNCC, 2015, p. 90). A segunda 

versão foi divulgada em três de maio de 2016, e aponta que a proposta para o Ensino Médio deve 

ser de ampliar as vivências nas práticas sociais e aprofundar-se sobre as relações entre língua, 

cultura, política e sociedade: 

 

Ao promover o encontro com a diversidade linguística e cultural, o 

componente Língua Estrangeira Moderna cria oportunidades para que os/as 

estudantes conheçam, desnaturalizem e compreendam suas próprias culturas e 

se tornem cidadãos flexíveis e abertos a visões de mundo diversas, 

apropriando-se, assim, de um repertório importante para agirem como 

mediadores interculturais, buscando a construção do diálogo e compreensão e 

resolução de conflitos da vida cotidiana. Também é no encontro com a 

diversidade que ele/as aprendem a lidar com o novo, o diferente e o inusitado, 

uma capacidade valorizada no mundo contemporâneo, nas relações de 

convivência pessoal e de trabalho colaborativo (BNCC, 2016, p. 121)13.  

 

Em se tratando de ensinar e aprender língua estrangeira, valorizar não só a 

convivência com a diferença e com os variados grupos e interesses sociais, mas também 

a parceria entre profissionais são importantes retomadas do documento, na medida em 

que a convivência, de maneira geral, leva a conflitos e desafios concernentes ao espaço 

educativo, como prevê esse documento para o ensino de línguas: “o componente Língua 

Estrangeira Moderna terá de enfrentar alguns desafios para ocupar o seu lugar junto aos 

                                                           
13 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf. Acesso em 12 de out. de 

2016. 
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demais componentes curriculares na formação para a cidadania”. (BNCC, 2016, p. 123). 

O primeiro desafio está relacionado à priorização da perspectiva discursiva, o que remete 

a uma recondução do trabalho do professor: 

 

É a superação de uma visão tecnicista de língua, limitada a explicações 

gramaticais ou a repetição de frases descontextualizadas, para priorizar uma 

perspectiva discursiva, que coloca a ênfase na produção de sentidos por parte 

dos/as estudantes, independentemente de seu nível de conhecimento da 

língua em dado momento. Essa perspectiva implica, também, uma expansão 

do trabalho com escuta, oralidade, leitura e escrita, de modo a propiciar 

vivências com textos de gêneros discursivos, orais e escritos, relevantes para 

a atuação do/a estudante em espaços plurilíngues (BNCC, 2016, p. 127). 

 

 

O desafio inicial é significativo e vem seguido de outros que sinalizam a 

necessidade de repensar, reformular e rever conceitos, como recorda Morin (2000, p. 20): 

“A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento, e a reforma do pensamento 

deve levar à reforma do ensino”. Portanto, tem-se mais um documento norteador do 

ensino. Em uma singular analogia, pode-se citar como exemplo o Currículo Mínimo, no 

âmbito Estadual para Ensino de Jovens e Adultos (EJA), para o Ensino Médio em (2012) e 

para o curso Normal (2013); e a Base Curricular Comum Nacional (ainda em elaboração), 

no âmbito federal, ambos modelos de gestão que têm em comum o alcance de metas, com 

indexadores que servem como parâmetros para medir o aprendizado dos alunos.   

 Dividindo opiniões que permearam os espaços públicos de discussão, ambos os 

documentos sofreram críticas quanto a alguns aspectos: validade de uma base comum; 

dificuldade para atender às necessidades dos alunos; ausência de debate de maior extensão, 

nas consultas públicas, sobre as necessidades na educação. Dessa maneira, depreende-se 

que a participação do professor junto à equipe de especialistas, em uma política pública, 

torna-se imprescindível para que sejam amenizadas as distorções entre o poder e o querer 

fazer uma educação para a cidadania. 

Entende-se que, apesar de serem alvos de discussões e críticas, em virtude de 

diferentes ideologias, conflitos e interesses diversos, os documentos oficiais que regem o 

ensino de línguas no Brasil têm referência no cenário das políticas direcionadas ao ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras modernas. Por essa razão, esses documentos 

merecem frequentes análises de suas propostas de intervenção política sobre a linguagem a 

partir de uma perspectiva político-linguística: 
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Os interesses implicados nem sempre são tão claros, a ação dos agentes 

com frequência é contraditória ou até paradoxal, a razão é apenas um dos 

componentes que guiam as intervenções sobre a linguagem, e um 

complexo emaranhado de representações e de ideologias conflitantes 

disputam espaço na arena política (LAGARES, 2013, p. 184). 

 

Nesse sentido, embora se saiba da existência de muitas questões arraigadas no 

contexto educacional, cabe aos educadores provocar mudanças a partir do hoje para que, 

no futuro, tenhamos uma escola diferente: mais honesta e digna com a população para a 

qual educação é o espaço do conhecimento e para o conhecimento. Como professores de 

escola pública e cidadãos, esse é o nosso compromisso político com a sociedade.  

 

1.1 A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO MÍNIMO PARA AS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

MODERNAS – SEEDUC/RJ 

 

Com a proposta de reestruturação da educação no Estado do Rio de Janeiro, visando 

melhorar os resultados nas avaliações internas e externas (SAERJ, Saerjinho, Prova Brasil e 

Enem), em 2011, o então Secretário Estadual de Educação Wilson Risolia decidiu implantar 

na rede estadual um Currículo Mínimo (CM). Segundo relata em entrevista à Secretaria 

Beatriz Pelosi – Diretora de Pesquisa e Orientação Curricular da SEEDUC/RJ, o documento 

deveria garantir o acesso e permitir ao aluno uma formação completa, preparando o aluno 

para a vida, para o mundo do trabalho e para os estudos posteriores, de acordo com a 

entrevista: 

 

O Currículo Mínimo pretende garantir que o ensino, em todas as escolas 

da rede, siga um padrão básico, que contemple todos os conhecimentos 

importantes para que o aluno tenha uma formação completa no sentido de 

cumprir todos os objetivos da educação básica: preparo para o mundo do 

trabalho, para os estudos posteriores (universitário) e para a vida, com a 

sua atuação como cidadão14.  

 

Em parceria com a Fundação CECIERJ, a Coordenação Pedagógica da 

SEEDUC/RJ deu início ao processo de seleção entre os docentes da rede estadual para a 

montagem de equipes sistêmicas a fim de direcionarem a implantação do CM para cada 

disciplina, devendo ser seguido, em sua íntegra, por todos os professores da rede. Essa 

                                                           
14 http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/especiais. Acesso em 13 de out. de 2015. 
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medida caracterizou obrigatoriedade, causando desconforto geral e levando a 

manifestações contrárias à sua implantação.  

As inscrições para a seleção das equipes de professores organizadores do CM foram 

feitas pelo sítio da SEEDUC/RJ, e a classificação dos aprovados ocorreu a partir da 

avaliação dos currículos. A segunda parte da seleção consistiu numa entrevista com os 

coordenadores das áreas, determinando a listagem final dos aprovados.  

A primeira equipe iniciou os trabalhos selecionando os gêneros a serem ministrados 

pelos professores para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio regular, 

com a implantação do CM em 2010. Inicialmente foram elencadas seis disciplinas: Língua 

Portuguesa/Literatura; Matemática; História; Geografia; Sociologia e Filosofia. Segundo a 

SEEDUC/RJ, o documento apresenta habilidades, competências e conteúdo programático 

mínimo, garantindo ao aluno acesso ao conteúdo básico, estando ele em qualquer escola 

estadual regida pela Secretaria Estadual de Educação. Devendo servir de referência para 

todos os professores da rede estadual, não impedindo que o professor, diante de sua 

realidade, possa selecionar e trabalhar outros conteúdos, o CM tem como principal finalidade  

 

Orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no 

processo de ensino aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade 

e bimestre. Pode-se garantir uma essência básica comum a todos e que 

esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não 

apenas nas legislações Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas 

também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e 

estaduais (RIO DE JANEIRO, 2010, p. 03).  

 

No documento do CM, percebe-se claramente a intencionalidade de preparar os 

alunos para as avaliações internas e externas. Como avaliação interna, temos o Sistema de 

Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), criado em 2008, servindo 

inicialmente para avaliar as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A partir de 

2011, foram introduzidas outras disciplinas, como Ciências para o Ensino Fundamental e 

Física, Química e Biologia para o Ensino Médio. Em 2013, foram incluídos os conteúdos 

de História e Geografia. Além da inclusão das disciplinas a serem avaliadas, decidiu-se 

também que fossem ampliados o número de turmas participantes – alunos do 5º e 9º anos 

do Ensino Fundamental e todos os alunos do Ensino Médio.  

As provas são realizadas bimestralmente, e os professores podem não só avaliar o 

desempenho de seus alunos, mas também aferir uma nota a essa prova, servindo esta como 

uma das avaliações do bimestre. A nota da avaliação realizada no 4º bimestre é a utilizada pelo 
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IDERJ, atendendo à política de bonificação: os alunos que atingirem os melhores resultados 

são premiados com um tablete. Ressalta-se que essa prática nem sempre é construtiva, pois 

pode tornar-se uma prática desestimuladora para o aluno que não consegue atingir a média 

para a premiação. As provas são elaboradas pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora – CAEd/UFJF, cujo objetivo principal é 

“oferecer dados e informações úteis capazes de subsidiar as ações de melhoria da qualidade da 

educação e equidade nas oportunidades educacionais” (CAEd/UFJF)15. Atuando junto ao 

Governo Federal, Estados, Municípios, instituições e fundações, o CAEd contribui para a 

realização de avaliações em larga escala e investigações de fatores relacionados ao 

desempenho: 

 

Atua junto ao Governo Federal, Estados, Municípios, instituições e 

fundações na realização de avaliações de larga escala com a produção de 

medidas de desempenho e na investigação de fatores intra e 

extraescolares associados ao desempenho (CAEd/UFJF). 

 

É preciso lembrar, que as mudanças atuais nas políticas públicas têm sua origem em 

orientações do governo federal do ano de 1998, com a aprovação do Programa - Plano de 

Desenvolvimento da Escola - PDE Escola16, que foi concebido no âmbito do Fundo de 

Fortalecimento da Escola - Fundescola17. O PDE Escola tinha como objetivo principal 

“melhorar a gestão escolar, a qualidade do ensino e a permanência das crianças na escola”.  

O Programa, até o ano de 2005, era destinado às escolas de ensino fundamental das 

“Zonas de Atendimento Prioritário” (ZAPs), localizadas nas regiões: Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. O critério classificatório para as escolas nas ZAPs, era por apresentarem baixo 

índice de desenvolvimento (IDH) e abrangência restrita de escolas e municípios. Porém, em 

2007, após a divulgação dos resultados do IDEB relativos ao ano de 2005, o MEC decide por 

estender as ações do programa para as outras regiões do país. Cada unidade escolar pública 

passou a ter uma meta de IDEB, estabelecida pelo INEP.  O repasse de verbas, então, passa a 

estar atrelado ao resultado das avaliações da prova Brasil e SAEB.  

                                                           
15 Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora – 

CAEd/UFJF. Texto completo em: www.caed.ufjf.br. Acesso em 19/02/2015. 
16 “O PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo e 

destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o 

MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento.” 

Disponível em: http://pdeescola.mec.gov.br/index.php/o-que-e-pde-escola. Acesso em 22/05/2013. 
17 O Fundescola é um programa do MEC, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação. 

http://pdeescola.mec.gov.br/index.php/o-que-e-pde-escola
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Todas as mudanças propostas pelo governo federal acabaram por fomentar na rede 

estadual modificações, visando à melhoria nos resultados pedagógicos. Em 2008, a 

SEEDUC/RJ criou o “Programa Estadual de Gestão Escolar” para promover as orientações 

do governo federal e preparar ações que pudessem adequar a educação estadual às novas 

propostas do governo. 

Dessa forma, foram estabelecidas diversas mudanças por decretos e resoluções, que 

empreendiam significativas modificações na infraestrutura da rede estadual. Dentre elas 

pode-se citar algumas que foram adicionadas aos proventos dos professores, podendo-se 

citar: o pagamento do auxílio transporte (Decreto nº 42.788 de 06/01/2011); Programa de 

remuneração variável (Decreto nº 42.793 de 06/01/2011), pagamento de até três salários, 

uma vez ao ano, para todos os servidores da unidade escolar que atingisse as metas 

estabelecidas pelo IDERJ; Pagamento do auxílio formação, para professores que 

participassem de cursos de Formação continuada (Resolução nº 4809 de 03/08/2012); 

Auxílio alimentação ( Decreto nº 44.097 de 06/03/2013);  

Na política de reestruturação da educação no Estado, com o objetivo de atingir 

metas projetadas pela SEEDUC/RJ, foi criado, além do CM, o Índice de Desenvolvimento 

da Educação no Estado do Rio de Janeiro (IDERJ) que “fornece um diagnóstico da escola 

em uma escala de zero a dez, baseando-se no Indicador de Desempenho (ID), medido 

através das notas do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro 

(SAERJ), e no Fluxo Escolar (IF)”, tendo como parâmetro o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Brasileira (IDEB) de anos anteriores.  

O acompanhamento nas escolas é feito pelo profissional da Gestão Integrada de 

Desenvolvimento Escolar (GIDE)18 que, semanalmente, visita as escolas, propõe ações 

junto à orientação pedagógica, conduz e faz o acompanhamento dos índices. Segundo 

Beatriz Pelosi, na época Diretora de Pesquisa e Orientação Curricular da SEEDUC/RJ, “- 

Com o cumprimento do currículo, o aluno também tem a garantia de estar sendo preparado 

para avaliações como a Prova Brasil e o Enem” (RIO DE JANEIRO, 2011b, p. 01). 

 Nesse sentido, depreende-se do discurso oficial que existem fins específicos nas 

ações governamentais, e que são visivelmente determinados pela reestruturação das 

práticas escolares dentro da rede: trata-se das avaliações, prática de regulação do ensino 

exigida pelas políticas neoliberais. Esse novo paradigma de gestão pode ser evidenciado 

como um processo político e social da educação, que concebeu a implantação do CM bem 

                                                           
18 Este profissional faz parte da rede estadual e passa por seleção interna para atuar no cargo. 
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como da Política de Meritocracia19, reconfigurando na estrutura de gestão das escolas o 

que Ball denominou como “um novo modelo de poder no setor público; é uma força 

transformadora” (BALL, 2001, p. 108).  

Em entrevista durante a posse de seus Secretários, em 05/01/2015, o governador 

Pezão comentou a política de Meritocracia implantada no governo anterior:  

 

A SEEDUC dará continuidade à política de Meritocracia? 

Sim. Devemos valorizar os profissionais que realmente se comprometem, 

se empenham. A tarefa do magistério é complicada, o grupo de docentes 

não é homogêneo e, para quem trabalha na escola, é importante que o 

governo valorize. O serviço público depende de dedicação, não é uma 

tarefa fácil. Quando um governo se dispõe a valorizar um profissional 

pelo seu desempenho, ele está sendo muito justo. A meritocracia não se 

reduz à valorização salarial, ela se apresenta como uma estruturação das 

funções a partir do mérito. Valorizamos os servidores que se 

comprometem com suas funções20.  

 

Diante dessa concepção de gestão, a Secretaria Estadual busca o comprometimento 

do profissional da educação delineando sua prática educativa e direcionando-o para atingir 

metas e consequentes resultados, como se estes isentassem o governo do Estado de 

quaisquer responsabilidades e estas recaíssem apenas sobre a prática dos professores. É 

notório que a construção de um currículo está arraigada a questões de poder e que ele 

atende a interesses sociais dentro do contexto particular da escola:  

 

As teorias pós-críticas podem nos ter ensinado que o poder está em toda parte e que 

é multiforme. As teorias críticas não nos deixam esquecer, entretanto, que algumas 

formas de poder são visivelmente mais perigosas e ameaçadoras do que outras. 

(SILVA, 2005, p. 147).  

 

Ainda de acordo com o autor quando discute as definições para o currículo dentro das 

teorias críticas, nota-se que em toda proposta curricular existe uma seleção que atende a interesses 

de ordem social, econômica, política e que é marcada por conflitos e disputas, sendo o Currículo 

“uma construção social [...] resultado de um processo histórico” (SILVA, 2005, p. 148). Dessa 

maneira, atendendo aos interesses de mudanças na educação do Estado do Rio de Janeiro, o 

governo propõe novas orientações curriculares. 

                                                           
19 Meritocracia (do latim meritum, que significa “mérito”, e do grego cracía, que significa “poder”, tem o significado 

literal de “poder do mérito”) é um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de 

cada indivíduo. https://www.significados.com.br/meritocracia. Acesso em 19 de agosto de 2015. 
20 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2298365. Acesso em 13/08/2015. 
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Em 2011, o governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de 

Educação (SEEDUC), dando continuidade ao projeto inicial, decidiu implementar o CM para 

todas as disciplinas elencadas na grade curricular da rede. Iniciou-se o processo seletivo – do 

qual participamos através de concurso de títulos e entrevista, com aprovação – para montagem 

das equipes pedagógicas das diversas disciplinas que ainda não haviam sido selecionadas para 

a elaboração do CM, entre as quais as línguas estrangeiras modernas.  

A equipe pedagógica foi composta por cinco professoras e duas coordenadoras, que se 

reuniam uma a duas vezes por semana na Fundação CECIERJ, no Rio de Janeiro. As 

professoras aprovadas na seleção (três de língua inglesa e duas de língua espanhola) eram 

concursadas pela rede e pertencentes a diferentes realidades do Estado do Rio de Janeiro – 

Paraíba do Sul (interior do Estado), São Gonçalo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Niterói. Logo 

após o início dos trabalhos, a professora de Niterói, por não conseguir conciliar horários de 

trabalho, foi substituída pela de Itaboraí. A coordenadora e a articuladora, ambas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), definiram como leitura inicial para o trabalho 

Perrenoud, as “10 competências para ensinar”:  

 

1.Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 2. Administrar a 

progressão das aprendizagens; 3. Conceber e fazer evoluir dispositivos 

de diferenciação; 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em 

seu trabalho; 5. Trabalhar em equipe; 6. Participar da administração 

escolar; 7. Informar e envolver os pais; 8. Utilizar novas tecnologias; 9. 

Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10. Administrar a 

própria formação (PERRENOUD, 2000, p. 153). 

 

A leitura inicial, sobre as competências, permitiu-nos aprofundamentos sobre o 

trabalho proposto a ser desenvolvido pela equipe sobre currículo.  

Logo que iniciamos, durante os encontros e com as leituras, o grupo decidiu que a 

proposta estaria pautada nos gêneros discursivos. Uma vez tomadas as decisões teórico-

metodológicas, demos início ao processo de elaboração do documento- Currículo Mínimo- 

norteador do ensino de línguas da rede estadual. 

A elaboração do CM ocorreu pelos meses que se seguiram, sempre com orientação e 

revisão da equipe de coordenadoras, avaliando, comentando e sugerindo. Entre a elaboração, 

apresentação pública do documento e publicação, o prazo foi aproximadamente de 4 meses – 

de outubro de 2011 a fevereiro de 2012. Nos meses subsequentes, organizamos atividades 

pedagógicas para cada ano escolar, as quais se encontram fixadas na plataforma da 

SEEDUC/RJ – Conexão professor.  
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As apresentações públicas foram importantes tanto para a apresentação do 

documento antes da publicação, quanto para as que se seguiram nas diferentes 

coordenadorias do Estado, porque pudemos avaliar quão difícil é a aceitação da política de 

desempenho determinada pelo Estado, o que, consoante Ball, “é uma tendência 

mercadológica”, assim como uma proposta pedagógica “nova”, “diferente” da prática pré-

determinada pelos professores como correta e cristalizada como modelo perfeito de ensino. 

Durante as apresentações, surgiram embates, quer seja pela insatisfação com o Projeto CM, 

quer seja pela maneira como foi feita a seleção dos professores para a execução dos 

trabalhos, quer seja por descontentamentos pertinentes à discussão ou ainda pertinentes a 

outras questões que afloraram diante da oportunidade de se manifestar.  

Na maioria das apresentações do projeto, em diferentes Regionais, a equipe era 

questionada pelos professores: “Onde está a gramática no ensino, nessa proposta?”; “Como 

fazer o aluno aprender uma língua estrangeira de outra maneira?”; “Sem gramática, não há 

como ensinar língua estrangeira”. Durante todo o processo de apresentação, observou-se, 

que havia por parte de alguns professores da rede, resistência ao trabalho com base nos 

gêneros discursivos e também em relação à utilização do CM. O uso do artigo indefinido 

‘alguns’, foi a opção encontrada para justificar a ausência de dados precisos para 

especificar o quantitativo, visto que na época não havia razão para a quantificação do 

número desses professores. 

 Essa resistência, acompanhada de reivindicações e reclamações de maneira geral, 

estava sempre relacionada à ausência de investimentos na valorização do profissional da 

educação e à ausência de capacitação/atualização/formação continuada dos professores para o 

trabalho com o CM por parte da SEEDUC/RJ.  

Diante dos relatos dos professores durante a apresentação do CM, mantendo o olhar 

da professora/pesquisadora (observando, ouvindo os professores) e utilizando-se o 

referencial teórico apresentado pelo ciclo de políticas – policy cycle approach – de Ball 

(2011), buscou-se compreender o contexto social e político do processo em que se deu a 

elaboração da política educacional até a avaliação de sua implementação.  

Seguindo o referencial teórico de Ball e fazendo uso de sua reflexão – “Temos que 

lembrar que nós somos envolvidos na política educacional”21 –, buscou-se analisar a 

                                                           
21 Conferência de encerramento da 36ª Reunião Nacional da ANPED, com o professor Stephen Ball 

(Inglaterra), realizada no dia 29 de setembro de 2014, na UFGO, em Goiânia (GO). Publicado em 5 de ago. 

de 2014. Vídeo disponível em wwww.anped.org.br (Acesso em 26 /08/ 2015). 
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trajetória percorrida pela ação dessa política que desencadeou processos de mudanças e 

conflitos na prática do professor do Estado. De acordo com Bowe (1992),  

 

[...] os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por 

exemplo] não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles 

vêm com suas histórias, experiências, valores e propósitos (...). Políticas 

serão interpretadas diferentemente uma vez que histórias, experiências, 

valores, propósitos e interesses são diversos. A questão é que os autores 

dos textos políticos não podem controlar os significados de seus textos. 

Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal 

entendidas, réplicas podem ser superficiais etc. Além disso, interpretação é 

uma questão de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma 

vez que se relacionam com interesses diversos, uma ou outra interpretação 

predominará, embora desvios ou interpretações minoritárias possam ser 

importantes (BOWE et al., 1992, p. 22, apud MAINARDES, 2006, p. 53). 

 

Além do contexto da prática, Stephen Ball e Richard Bowe (1992) determinaram 

outros dois contextos: o de influência e o da produção do texto. Mais tarde, em 1994, 

diante das transformações políticas (além do Estado nação) e sociais que ocorriam no 

mundo, Ball acrescentou ao ciclo de políticas “o contexto dos resultados/efeitos” e “o 

contexto da estratégia política”, que se tornaram também importantes contribuições para 

reflexões acerca do significado e das interpretações que sucedem ao contexto de 

implementação de uma política educacional em contextos efetivos de uso. Diante desses 

estudos, percebe-se a necessidade de um engajamento crítico do pesquisador diante da 

elaboração das políticas educacionais, para que se possam desenvolver referenciais que nos 

levem a identificar os impactos causados por elas nos grupos específicos. Esses impactos 

precisam ser especificamente avaliados, porque também serão diferentes diante dos atores 

(professores) e ainda das concepções epistemológicas de cada um. Todas as variantes 

devem ser consideradas diante de uma microanálise em uma política educacional.  

Ainda refletindo sobre o papel das línguas estrangeiras modernas, que não estão entre 

as disciplinas consideradas mais importantes nas escolas (nem por alunos, nem pela 

comunidade escolar), não podemos ignorar sua importância no contexto globalizado, que 

busca preparar o cidadão/aluno para relacionar-se com o outro (o estrangeiro), interagir, 

fazendo-se compreender e ser compreendido em uma outra língua. Entendemos que, para 

ocorrerem melhorias reais na educação, também são necessárias mudanças nas ações que 

envolvem o processo ensino e aprendizagem de línguas, seja materna ou estrangeira, existe a 

necessidade de um aprimoramento que permita uma aprendizagem eficaz e eficiente quanto 

ao uso. Somente desse modo essas ações podem promover reais condições de aprendizagem, 
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de troca, de participação dentro de um contexto educacional centrado nas necessidades de 

atendimento aos anseios dos alunos e à realidade de sua época.  

O processo de reformulação do Ensino Médio, através da plataforma do SISMédio, 

contou com a participação de grupos de avaliadores (professores - bolsistas), dentre os quais 

participamos inseridos no grupo de avaliadores do C.E. Maria Zulmira Torres, realizado 

através Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC22). A 

participação no grupo, permitiu-nos refletir sobre as mudanças curriculares que realmente 

são necessárias diante de uma sociedade cada vez mais competitiva, em que a escola precisa 

dar conta de atender aos educandos de maneira integrada e conectada às novas tecnologias. 

Por essa razão, destacamos a importância das pesquisas sobre políticas públicas destinadas à 

educação, determinadas no cenário nacional pelos órgãos representativos dos governos 

federal, estaduais ou municipais.  

Construir saberes que possibilitem ao educando uma melhor formação é mais que 

um dever legal, é um direito que cada indivíduo tem. Por isso, acreditamos que a pesquisa 

pode contribuir de forma pontual, oferecendo meios para se conhecer o trabalho 

desenvolvido a partir do CM e proporcionando reflexões cada vez mais profundas a 

respeito da política de currículos.  

 

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E LINGUÍSTICAS E O ENSINO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA NO BRASIL 

 

A intervenção humana na língua ou nas situações linguísticas não é 

novidade: sempre houve indivíduos tentando legislar, ditar o uso 

correto ou intervir na forma da língua. De igual modo, o poder político 

sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o 

Estado numa língua ou impor à maioria a língua de uma minoria 

(CALVET, 2007, p. 11). 

 

Segundo Louis-Jean Calvet, sempre ocorreram intervenções políticas sobre as línguas, 

em todas as sociedades foram tomadas decisões políticas por parte dos poderes em relação à 

língua. O autor explicita a diferença entre os conceitos de Política linguística (Language policy) e 

Planejamento linguístico (Language planning), definindo a primeira como “determinação das 

                                                           
22 O Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) é um 

portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do 

governo federal na área da educação. É no Simec que os gestores verificam o andamento dos Planos de 

Ações Articuladas em suas cidades. Acesso em: http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-

avaliacao-da-educacao-superior/114-conhecaomec-1447013193/sistemas-do-mec-88168494/143-simec.  
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grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade” (CALVET, 2007, p. 11) e 

o segundo como “implementação prática de uma política linguística, em suma, a passagem ao 

ato” (CALVET, 2002, p. 145). No processo de aprovação de uma política linguística, o autor 

estabelece também uma análise das situações hierárquicas entre o que seria a parte 

organizacional jurídica de uma decisão do poder político e a parte prática de implementação.  

O termo Language planning foi utilizado pela primeira vez por Haugen, em 1959, 

durante um estudo desenvolvido sobre os problemas linguísticos da Noruega, em torno da 

intervenção normativa do Estado para construir uma identidade nacional. As atividades 

relacionadas às políticas linguísticas são, de maneira geral, decisões de políticas governamentais 

verticalizadas.  

Em seu livro As políticas linguísticas (2007), o autor Louis-Jean Calvet, apresenta 

reflexões sobre a história da política linguística como disciplina, e por meio de exemplos, 

também permite verificar como foram traçadas e implementadas as intervenções em outros 

países. Em observância às situações de planificação linguística e dos estudos de políticas 

linguísticas, Del Valle distingue a dualidade entre o caráter prático e o idealizador, assim 

como a relação de interdependência entre um conceito e outro, o que legitima cada um 

deles e os diferencia em relação à função que os particulariza:  

 

[...] son prácticas compatibles ligadas por una relación simbiótica, [...] se 

hace necesario su estudio crítico, es decir, una reflexión metadisciplinaria 

que permita entender mejor los planteamientos de los planificadores 

situándolos en el contexto político de su emergencia y analizando las 

prácticas discursivas que producen (DEL VALLE, 2005, p. 3)23. 

 

De acordo com o autor, devem-se analisar criticamente os estudos a respeito do processo 

de implantação de uma política linguística de maneira que o ponto focal seja a promoção de uma 

visão inovadora, eficaz, com objetivos comuns aos grupos envolvidos em um discurso uníssono 

que vise superar problemas políticos e sociais decorrentes de sua implementação. Inferem-se nesse 

contexto de análise os aspectos linguísticos e políticos, além das práticas discursivas dos 

idealizadores da tomada da decisão de uma normalização linguística. Exemplificando, o autor 

analisa a situação linguística da Espanha, a partir de 1970, embora os conflitos linguísticos sempre 

tenham feito parte da realidade linguísticas da Espanha. É preciso ressaltar, que mesmo diante de 

                                                           
23 São práticas compatíveis ligadas por uma relação simbiótica, fazendo-se necessário um estudo crítico, e decidir, 

uma reflexão metadisciplinar que permita entender melhor os planejamentos dos planejadores situando-os no contexto 

político de sua emergência e analisando as práticas discursivas que produzem (Tradução da autora) 
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um cenário plurilíngue, o governo, por meio da Constituição de 1978, decide elevar a língua 

castelhana ao status de língua oficial. 

No entanto, o que se percebe é que mesmo com a declaração de imposição da 

oficialidade da língua castelhana determinada pela Constituição, ou mesmo, da oficialização 

parcial das outras “línguas espanholas” os conflitos linguísticos permanecem presentes entre as 

Comunidades Autônomas. 

Qualquer proposta de planificar uma língua ocorre em um contexto de normatização 

e esse processo passa por interesses sociais, políticos e econômicos, dependendo de 

oficialização do Estado. No caso da oficialização da língua castelhana na Espanha, as 

decisões políticas resultantes do texto constitucional poderiam ter sido aproveitadas para 

regulamentar o uso de todas as línguas em quaisquer setores da vida pública. Essa medida 

poderia ultrapassar o uso da língua oficial, garantindo também a perpetuação das línguas 

espanholas – minoritárias – tão importantes para assegurar os aportes sociais e identitários de 

uma comunidade. Mas, o governo, segundo Ninyoles (1991) apud Lagares (2009):  

 

[...] não aproveita a ocasião para plurilinguizar todo o Estado, aplicando o 

princípio de personalidade às línguas minoritárias, de modo a possibilitar 

que os falantes de catalão, galego e vasco pudessem beneficiar-se de 

serviços públicos em sua língua em qualquer lugar da Espanha 

(NINYOLES, 1991, 169-186 apud LAGARES, 2009, p. 8). 

  

A situação das línguas minoritárias no mundo desperta o interesse de pesquisadores 

e autoridades mundiais que reconhecem a importância histórica de se manterem vivas as 

línguas ao redor do mundo. O “Programa de lenguas en periglo”, da UNESCO, tem o 

objetivo de apoiar as comunidades, os especialistas e os governos: 

 

Sin embargo, este proceso no es ni inevitable ni irreversible: políticas 

lingüísticas bien planificadas e implementadas pueden reforzar los 

esfuerzos actuales de las comunidades de hablantes de mantener o 

revitalizar sus lenguas maternas y transmitirlas a las generaciones más 

jóvenes (UNESCO)24. 

 

O papel do contexto histórico-social é muito relevante para que uma língua se torne 

social e intelectualmente prestigiada, assim como também são relevantes os esforços 

                                                           
24 Porém, este processo não é inevitável nem irreversível: políticas linguísticas bem planificadas e 

implementadas podem reforçar os esforços atuais das comunidades de falantes e manter ou revitalizar suas 

línguas maternas e transmiti-las para as gerações mais jovens (Tradução da autora). Disponível em 

www.unesco.org.br. Acesso em 21 de março de 2015. 
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empreendidos para a manutenção das línguas em perigo de extinção. Embora possamos 

entender que existam diferentes maneiras para a implantação de uma política linguística, 

tais como: a imposição de forças políticas e econômicas; a determinação dos Estados ou 

ainda pelo prestígio social de uma língua diante de falantes e aprendizes, sabemos que em 

quaisquer situações ou razões para essa definição, prevalecem os interesses individuais aos 

sociais.  

As mudanças linguísticas ocorridas no pós-guerra, assim como ocorreu com a 

universalização da língua inglesa25, após a Segunda Guerra, segundo Beltrán (2004, p. 

1111) provocaram o surgimento de um novo modelo de sociedade, cujo discurso era a 

busca de conhecimento e o compartilhamento de informações: “Nuevo modelo de sociedad 

que se há denominado Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC)26”. Para que 

esses objetivos fossem atingidos, seria imprescindível que ocorressem avanços nos setores 

tecnológico, científico e econômico.  

Em um contexto mundial propenso a mudanças fundamentais no âmbito político e 

social, o currículo escolar começou também a sofrer alterações que beneficiaram o 

aumento do ensino de línguas estrangeiras em escolas, tornando-o mais abrangente. A 

despeito disso, sua acessibilidade ainda era restrita, na medida em que os cursos livres 

eram elitizados e de custo elevado, impedindo efetiva inclusão. Apesar dessa restrição, o 

aprendizado de uma ou mais línguas estrangeiras tornou-se imprescindível, de forma que 

era valorizado o profissional que dominasse mais de uma língua estrangeira, recebendo 

remuneração mais atrativa e condizente com sua formação. Ou seja, associou-se valor 

econômico ao ensino de línguas.  

Historicamente, no sul do Brasil, entre os séculos XIX e XX, com a vinda de 

imigrantes alemães, italianos e espanhóis, iniciou-se o processo de colonização e o contato 

linguístico alicerçado pelas famílias e associações, que mantêm viva, até os dias de atuais, 

a língua e a cultura dos imigrantes. No período entre 1888 e 1930, segundo Fernández 

(2005, p. 18), em virtude das graves crises econômicas que acometiam a Espanha, desde 

meados do século XIX, ocorreu a maior incidência de imigrantes espanhóis – mais de 

quatro milhões, a maioria de galegos – ocupando as terras das regiões Sul e Sudeste.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, em nome da ditadura nacionalista instaurada durante 

anos no Brasil, o movimento denominado “nacionalização do ensino” o que provocou o 

                                                           
25 Os dados sobre a trajetória da língua inglesa poderão ser consultados em Vademécum, Beltrán (2004, p. 1111). 
26 Novo modelo de sociedade que se denominou Sociedade da Informação e do Conhecimento (tradução desta autora). 
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fechamento de muitas escolas mantidas por imigrantes. Em 1939, houve a proibição do uso de 

outros idiomas em público, levando as colônias de imigrantes alemães e italianos a tornarem-se 

alvo desse movimento, assim, como também as associações culturais e as recreativas que foram 

conduzidas a encerrarem suas atividades. Consoante com a “Enciclopédia das línguas no Brasil”27, 

aspectos históricos, “Deste modo, no Brasil, as línguas dos imigrantes (assim como as 

demais) foram historicamente administradas em função da manutenção deste ideal de 

coesão social e de unidade política”. O governo ditatorial, durante o momento político 

denominado por Estado Novo (1937- 45), sob o comando do Presidente Getúlio Vargas, via na 

língua estrangeira uma ameaça à nação brasileira.  

A grande influência econômica, política e cultural dos Estados Unidos, seguida de 

fortes investimentos, tornou o inglês uma língua internacional, alcançando reconhecido 

prestígio mundial e passando a fazer parte do cotidiano das escolas nacionais e 

internacionais. Com o tempo e os acordos firmados entre o Brasil e os Estados Unidos – 

Acordos MEC- USAID, o ensino do inglês passou a fazer parte da grade curricular das 

escolas no Brasil, a despeito da realidade de cada região do país. Esse sistema de 

implementação do ensino da língua inglesa no país – processo de naturalização – 

acompanhado da aceitação pública da língua, promoveu uma situação hegemônica que não 

condizia com as leis brasileiras regentes da educação.  

Quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB 9.394/96, Art. 36, § 

III, determinou que o currículo do Ensino Médio incluísse uma língua estrangeira obrigatória 

e uma optativa, a maioria das escolas estabeleceu a língua inglesa como a obrigatória 

(processo de naturalização). Essa situação linguística é realidade no país e, embora devesse 

haver participação das comunidades na decisão, observa-se que, de maneira geral, isso não 

ocorre. Seja por questões relacionadas aos gestores das unidades, os quais por vezes não 

atentam para o teor das leis da educação no país, seja por questões estruturais porque existem 

mais professores de inglês do que de outros idiomas ( devido ao fato de haver concurso para 

o inglês a mais tempo e também porque sempre o maior número de vagas são para o inglês ), 

seja pela pouca importância com que a língua estrangeira é tratada nas escolas, percebe-se 

que a língua oficial – como disciplina obrigatória, na realidade escolar da Secretaria Estadual 

                                                           
27 Texto completo em:  http://www.labeurb.unicamp.br/elb/europeias/nacionalismo.htm. 

 

 
 

http://www.labeurb.unicamp.br/elb/europeias/nacionalismo.htm
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do Estado do Rio de Janeiro – é a língua inglesa. De acordo, com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira, LDB 9.394/96, § III: 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I 

deste Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado 

da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 

iniciativa dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 

obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em 

caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 

 

Nesse sentido, em observância ao disposto pela lei, embora todas as línguas 

estrangeiras sejam equivalentes, equiparem-se em importância e pertençam à mesma 

categoria em prestígio social, ressalta-se que cada uma delas ocupa lugar distinto no 

currículo, a língua estrangeira escolhida pela comunidade, a de maior prestígio (quase 

sempre ‘entendida’ como a língua inglesa), e a optativa ou de menor prestígio (que 

dificilmente fazia parte do currículo do aluno). Observa-se que, atualmente, não pertence 

mais a comunidade escolar a escolha da língua estrangeira, tornou-se uma medida imposta 

às escolas através da Medida Provisória - MP 746/2016 e da Lei 13.41528, de 16 de 

fevereiro de 2017, que revoga definitivamente a Lei 11.161/2005. A Medida Provisória 

acrescenta ao art. 36 da LDB, o § 8º, onde determina que “[...] a oferta obrigatória de língua 

inglesa no ensino médio, facultando o oferecimento de outros idiomas, preferencialmente o 

espanhol, de acordo com a disponibilidade de cada sistema de ensino”.  

No cenário mundial, a globalização econômica, delineada ao final dos anos 1980, 

com o surgimento de blocos econômicos, como a União Europeia, o Nafta, o Mercosul, 

também influenciou os processos linguísticos. A partir de estudos sobre a ecologia das 

línguas e os ecossistemas linguísticos que envolvem o planeta, Calvet (1999) faz uso do 

termo “sistema gravitacional”, com isso ele tenta demonstrar que existe uma ordem 

hierárquica na relação entre as línguas do mundo. E através dessa ordenação hierárquica, o 

autor busca explicar a relação entre as línguas: uma Língua hipercentral, que atualmente é 

o inglês; em uma proporção menor em torno de dez Línguas supercentrais, como o 

                                                           
28 Texto completo em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16-fevereiro-2017-784336-

publicacaooriginal-152003-pl.html. 
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espanhol, o português, o francês, o árabe, o russo, o suaíli, o francês, o híndi, o chinês, o 

malaio; uma centena de línguas centrais, como o quíchua, o bambara, o wolof, checo, entre 

outras; e ainda as línguas periféricas, em torno de quatro ou cinco mil línguas.  

Seguindo o esquema elaborado pelo autor da situação atual das línguas no mundo – 

“sistema gravitacional” –, observa-se que a língua inglesa, imposta por forças políticas e 

econômicas, torna-se reconhecida como língua de comunicação internacional e também como de 

maior prestígio social no mundo, estando no centro do sistema e ocupando a posição 

“hipercentral”. As línguas supercentrais em evidência, localizadas em uma órbita menor, 

encontram-se em um número menor de falantes e de prestígio igualmente menor, situando as 

línguas minoritárias ou minorizadas como centrais e, em quarta colocação, as línguas periféricas.   

De acordo com dados estatísticos da UNESCO29, que abrangem desde a 

vulnerabilidade em que se encontra a língua até a sua extinção em vias de fato, existem no 

mundo cerca de 2.465 línguas em perigo. O gráfico da UNESCO apresenta as línguas em 

perigo por nível de vitalidade e por número de falantes: 

 

Gráfico 1: Línguas em perigo por nível de vitalidade e por número de falantes30. 

 

 

Essa estatística apresenta, na coluna vertical, o número de línguas em perigo no 

mundo e, na horizontal, a população de falantes agrupadas (menos de 1.000; de 1.000 a 

10.000; 100.000 ou mais). Nas últimas décadas, especialistas têm buscado avaliar e 

acompanhar as diferentes situações linguísticas que afetam as comunidades minoritárias 

que, em geral, são pressionadas pelas línguas majoritárias em um contexto hegemônico. A 

                                                           
29  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura). 
30 Disponível em http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas. Acesso 19/05/2014. 

http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/es/atlasmap.html
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UNESCO adverte ainda, que “a metade das 6.000 línguas do mundo podem desaparecer 

até o final do século”, o que nos leva a refletir sobre a implementação de políticas 

linguísticas que atendam às necessidades de normalização e normatização das diferentes 

línguas. Quando uma língua desaparece, consequentemente também existe a perda não só 

da riqueza cultural a ela agregada, mas também da identidade da comunidade linguística.  

Desse modo, as situações linguísticas no mundo e a posição ocupada por cada uma das 

línguas, simbolicamente representadas na metáfora do sistema gravitacional, elucidam a existência 

de uma situação hierárquica de poder que favorece uma ou outra comunidade linguística, 

consolidando-se pela configuração dos efeitos decorrentes da globalização na sociedade. Esse 

processo também reflete as desigualdades linguísticas existentes e legitima situações de prestígio e 

desprestígio linguístico. Assim, pode-se dizer que as situações de intervenções políticas sobre a 

linguagem estão condicionadas a processos ideológicos e econômicos, que são determinados para 

atender a interesses, nem sempre muito claros para a sociedade.  

Podemos apontar como exemplo de situações linguísticas no mundo, ou melhor, de 

tentativas de planejamento de promoção internacional de línguas, denominado por Calvet 

(2002ª) como as X-fonias, explicada pelo autor como: 

 

A criação de grandes conjuntos em torno de uma língua, por exemplo: a 

francofonia, representada pela Organização Intergovernamental da 

Francofonia (OIF), a hispanofonia representada pela Organização de 

Estados Ibero-americanos (OEI) e a lusofonia em torno da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cujo propósito é promover as 

respectivas línguas (2002a, p. 195). 

 

O desenvolvimento de um conjunto de ações teve como meta principal a promoção 

de outras línguas na tentativa de mudar o status das línguas ameaçadas pela homogeneização 

linguística. A criação dos blocos econômicos, como União Europeia (EU), na Europa, o 

Mercosul, na América do Sul, também foram fatores importantes que contribuíram para a 

fomentação de propostas para o ensino de línguas. Esse conjunto de ações também permitiu, 

além de ampliar as discussões em torno das práticas linguísticas, observar mais 

criteriosamente os regulamentos linguísticos em organizações internacionais.  

Segundo o geógrafo Milton Santos (2008, p. 20), ao fomentar “uma fábrica de 

perversidade”, o fenômeno da globalização deixou graves questões de disparidades de ordem 

social, evidenciando a necessidade de mudanças de paradigmas morais e sociais que 

possibilitem a humanização das relações entre os seres humanos e o planeta, sedento de atos e 
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atitudes conscienciosas para sua manutenção: “a perversidade sistêmica está na raiz dessa 

evolução negativa da humanidade, tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos 

competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas” (SANTOS, 2008, p. 20).  

Embora o discurso político sobre a globalização seja animador (embora haja 

críticas) e pseudo-humanista, o que se percebe é que as ações de apoio ao capitalismo 

desmedido impostas pela globalização acabam sendo mantenedoras de problemas sociais 

graves. A configuração apresentada pela globalização evidencia resultados hegemônicos 

visíveis nas políticas educacionais e linguísticas. 

Ainda em consonância com a LDB 9.394/96, § III, e estando diante de uma situação 

linguística social de menor prestígio, no contexto da política do ensino de línguas no Estado, a 

língua espanhola na rede pública, de maneira geral, ocupa o espaço de caráter “Optativo”, de 

forma que a carga horária por turma – 01(um) tempo de aula por semana – é menor que a da 

língua inglesa. No quadro de horários das escolas, que se encontra disponível no sistema on-

line na SEEDUC/RJ, as disciplinas optativas (língua estrangeira e ensino religioso) são 

‘disciplinas invisíveis’. As demais são alocadas no sistema e organizadas de acordo com as 

disponibilidades dos professores, de modo que, durante a montagem do quadro de horários, a 

direção procura adequá-las. Os espaços correspondentes aos horários das disciplinas optativas 

(seja língua espanhola ou ensino religioso) permanecem em branco, sem constar o nome da 

disciplina.  

 Para Sacristán (1995, p. 86), “o currículo tem que ser entendido como cultura real que 

surge de uma série de processos, mais que como um objeto delimitado e estático que se pode 

planejar e depois implantar”. Esses processos de base pedagógica devem integrar-se para 

formar uma ponte entre a sociedade e o sujeito-aluno da modernidade, precisando, para isso, 

que o currículo seja “interpretado e adotado pelos professores”, não bastando apenas 

indicações ou orientações governamentais para que seus objetivos sejam atingidos. Nesse 

sentido, cabe à escola, na figura do professor, fazer a releitura da proposta apresentada como 

currículo, adequá-la ao contexto, construindo um Projeto Político-Pedagógico (PPP) que possa 

descrever suas funções e concretizá-las. Só assim o currículo cumpre seu papel de representar a 

comunidade escolar, cuja participação é de suma importância para a concretização de um 

currículo que tenha como objetivo atender às diversas realidades, nacionais ou estaduais. 

Nessa mesma linha, com base em leituras e reflexões sobre o tema –currículo-, em 

trabalhos anteriores, propomos a seguinte definição de currículo: “Conjunto de conhecimentos 

socialmente construídos e organizados com a função de transformar a práxis escolar, auxiliando-
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a e atuando como agente facilitador para a aquisição de conhecimentos no processo ensino-

aprendizagem” (LARGHI, 2015). Dessa maneira, a construção de um currículo escolar deve ter 

a marca social/participativa impressa e a função primordial de auxiliar o professor na prática 

educacional colaborativa. 

Apesar de a participação da comunidade na concretização das políticas 

educacionais ainda não ser frequente, seguimos analisando a proposta do governo federal 

em cumprimento às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, em que os 

professores de todo o país foram convidados a participar, através de consulta pública, 

cadastrando-se na plataforma digital31, da construção do documento que norteará a 

Educação Básica no Brasil. Toda participação foi registrada e apresentada por meio de 

índice numérico. Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a área de Linguagens 

reúne quatro componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, 

Arte e Educação Física. A adoção de um modelo educacional, como por exemplo os 

“currículos nacionais”, também faz parte do contexto sociopolítico e cultural de outros 

países na contemporaneidade, como Estados Unidos, Austrália e Argentina, segundo dados 

da revista Nova Escola32.  

Como a construção de uma base curricular ou mesmo de um currículo supõe “a 

concretização dos fins sociais e culturais, de socialização, que se atribui à educação 

escolarizada” (SACRISTÁN, 2000, p. 15), essa concretização deve estar alicerçada nas 

peculiaridades de cada contexto e servir para que a escola contribua para a formação 

integral do aluno. Desse modo, o sistema curricular envolve diversos subsistemas 

interligados e em permanente contato, com o objetivo de preencher o arcabouço 

epistemológico da formação do educando, com conteúdos e práticas adequadas ao contexto 

escolar: 

  

Sua construção não pode ser entendida separadamente das condições 

reais de seu desenvolvimento e, por isso mesmo, entender o currículo 

num sistema educativo requer prestar atenção às práticas políticas e 

administrativas que se expressam em seu desenvolvimento, às condições 

estruturais, organizativas, materiais, dotação de professorado, à bagagem 

de ideias e significados que lhe dão forma e que o modelam em 

sucessivos passos de transformação (SACRISTÁN, 2000, p. 21). 

 

                                                           
31 BNCC. Ministério da Educação. Mec: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio 
32 Revista Nova Escola, disponível em :http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/base-nacional-

comum-curricular-curriculo-ppp-mec-812097.shtml. Acesso em fevereiro de 2016. 
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Nesse sentido, a elaboração de um currículo deve estar ancorada às propostas 

didático-sociais e culturais adequadas aos níveis de escolaridade e que atendam às condições 

reais para o desenvolvimento de habilidades, como o senso crítico, a ética e a cidadania:  

 

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 

colocado em ação, avaliado e investigado levando em consideração o 

grau em que tudo aquilo que é decidido e feito em sala de aula respeita e 

atende às necessidades e urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda 

a ver, analisar, compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, 

solidárias, colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção 

sociopolítica mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, 

justo e democrático (SANTOMÉ, 2013, p. 9). 

 

De acordo com o autor, a elaboração de um currículo deve ter o compromisso de 

atender às necessidades e às diferenças dos grupos, correlacionando parâmetros sociais, 

culturais, pedagógicos que visam à construção e à humanização do processo de 

ensino/aprendizagem na escola, sendo, sobretudo, agente minimizador de situações de 

preconceito e desigualdade social.  

 No Brasil, autores como Paulo Freire sinalizam a importância da humanização na 

escola, defendendo que, para promover a formação integral do aluno-cidadão, as ações 

pedagógicas na construção de saberes devem ser conduzidas por relações de cordialidade, 

respeito, aceitação e valorização do outro. Dessa forma, seguindo por essa mesma linha de 

pensamento, também salientamos a importância de uma política de currículos que esteja 

inserida em um contexto humanizador e desalienante, que promova o redimensionamento 

do trabalho do professor como educador, agregando valor aos aspectos culturais no 

processo de aprendizagem, que se desenvolve durante a escolarização.  

A dinâmica social para a organização de um currículo não é tarefa fácil, sendo 

necessários questionamentos quanto à seleção de conteúdos culturais e aos objetivos propostos 

em classe, contribuindo com aprendizado libertador em um contexto democrático, em detrimento 

de posturas e atitudes discriminativas, preconceituosas (SANTOMÉ, 2013). Embora a 

construção de um currículo deva estar alicerçada pelas teorias, ela não pode prescindir de sua 

concepção social e atenta à prática libertadora, tornando-se agente orientador e facilitador de 

aprendizagens que circulam no constructo da cidadania dos aprendizes: “a prática tem uma 

existência real que a teorização deve explicar e esclarecer – tarefa pouco simples quando se trata 

de um território de subsistemas diversos” (SACRISTÁN, 2000, p. 21). No campo das interações, 
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muitos são os subsistemas envoltos e conectados entre si, em que professores e alunos podem 

lançar-se para a concretização da prática pedagógica democrática.  

 Nesse campo prático e complexo em que se insere o Currículo Mínimo para as 

línguas estrangeiras modernas, elaborado por professores da Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ), instituído pelo Decreto nº. 42.793 de 06 de 

janeiro de 2011. A decisão da SEEDUC/RJ compreendeu não somente a determinação de 

conteúdos mínimos a serem ministrados em toda a rede estadual de ensino, mas também 

outras ações de estruturais, como a (re)formulação da gestão escolar visando garantir 

pontos de referência a professores e alunos, permitindo um controle mais eficiente. Dessa 

maneira, a avaliação e o acompanhamento desses pontos contribuem para que as metas 

estabelecidas pelo governo estadual sejam atingidas. 

Atentando-se para as construções que se apresentam na realidade educacional do 

Estado do Rio de Janeiro, podemos inferir que o espaço em branco no quadro de horário 

destinado à disciplina optativa traduz sua irrelevante representatividade para os responsáveis 

pela determinação e aplicabilidade do currículo nas escolas. Embora essa crítica talvez tenha 

pouca expressividade, principalmente em contextos hegemônicos e estratificados, como o da 

educação no Brasil, percebemos que a escola, não raro, colabora para a manutenção desses 

modelos contraproducentes e discriminatórios instituídos pela política curricular. Diante 

disso, torna-se relevante a criteriosa análise e reflexão, por partes das autoridades escolares e 

docentes, quanto à importância de se discutir no espaço escolar sobre currículo e também da 

participação efetiva nas decisões sobre o currículo. De forma, que possa despertar também 

no aluno a consciência crítica e participativa tão importante na formação do cidadão. 

Diante da vasta bibliografia sobre questões de políticas linguísticas, optamos por 

utilizar, além dos documentos - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998, 1999) e das Orientações Curriculares do Ensino Médio 

(2006), os seguintes referenciais teóricos: Calvet (2002, 2007), Del Valle (2007), Ninyoles 

(1989), Lagares (2010, 2013). Para analisar Política de currículo, adotamos Apple (1995, 

2006, 2012), Ball (2001, 2004), Santomé (2013), Sacristán (2000), Silva (2005) e Lopes 

(1999, 2002, 2004, 2013). Sobre a Teoria das Representações Sociais, optamos por utilizar 

como referencial teórico Moscovici (2015). Esta pesquisa está pautada na Linguística 

Aplicada (LA) e tem como eixo o processo de ensino/aprendizagem.  

Contando com auxílio dos pesquisadores e acreditando que a educação seja um 

agente de inclusão social assim como de promoção da integridade de uma sociedade, 
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espera-se que a pesquisa contribua para fomentar outras reflexões sobre a relevância da 

participação dos professores em decisões sobre e para a educação no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

CAPÍTULO II – OS ENFOQUES DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

CURRÍCULO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA ESCOLA PÚBLICA 

 

As professoras e os professores de todas as épocas e lugares sempre 

estiveram envolvidos, de uma forma ou de outra, com o currículo, 

antes mesmo que o surgimento de uma palavra especializada como 

“currículo” pudesse designar aquela parte de suas atividades que 

hoje conhecemos como “currículo” (SILVA, 2005, p. 21). 

 

Os estudos sobre currículo suscitam interesse dos pesquisadores em diferentes 

épocas que representam também diferentes abordagens. É preciso ressaltar que a definição 

de um currículo está atrelada à sua historicidade, ao seu tempo e está condicionada a 

estruturas econômicas, sociais e políticas.  

Desse modo, este capítulo será destinado a apresentar a base teórica que amparou a 

pesquisa e permitiu a ampliação de conhecimentos e conceitos referenciais sobre 

construção curricular, bem como a analisar o contexto e a abrangência das políticas 

educacionais envolvendo as propostas curriculares. 

Propõe-se, portanto, apresentar a demarcação teórica deste estudo sobre o campo do 

currículo, tendo como referências básicas as obras de Apple (2001), Sacristán (2008), Lopes 

(2006) e Silva (2005). Para a base teórica desta investigação, iniciaremos esta reflexão 

tomando como base alguns dos conceitos de currículo de cada um dos autores mencionados.  

Os aportes teóricos sobre as representações sociais permitiram maior compreensão 

acerca do complexo representação/ação, de maneira que é possível perceber como 

determinado grupo social (grupo de professores de língua estrangeira da rede Estadual do 

Rio de Janeiro) constrói uma teoria consensual e representativa da realidade naquele 

espaço e tempo. O tema para a abordagem consiste na implementação de uma política 

linguística em seu contexto laboral, ancorando-se nas afirmações de Moscovici (2015) 

segundo o qual os indivíduos, reunidos em grupos sociais, elaboram um conjunto de 

informações consensuais sobre a realidade com a qual se relacionam.  

 

2.1 A ORIGEM DO CURRÍCULO  

 

Ao longo da história são encontradas diferentes concepções de currículo, no entanto 

todas apresentam marcas de um texto estrutural e regulador, confluentes com decisões 

encobridoras de razões condicionadas, às vezes explícitas e em outras implícitas. Por essa 
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razão, segundo Sacristán (2005, p. 13), “é necessária uma certa prudência inicial a 

qualquer colocação ingênua de índole pedagógica que se apresente como capaz de reger a 

prática curricular ou, simplesmente, de racioná-la”.  

Devemos ressaltar que as decisões tomadas, quando se referem a uma matriz 

curricular, estão ligadas a constructos ideológicos pré-estabelecidos, condizentes com as 

determinações econômicas, sociais e culturais de cada época. Dessa maneira, quando 

estudamos as diferentes concepções de currículo, a riqueza que se observa decorre de seu 

caráter factual, representativo da história de uma época que transparece em cada uma das 

concepções verificadas ao longo do tempo.  

 Em sua essência, a palavra curriculum, do latim, significa caminho, trajeto, pista de 

corrida, evidenciando que, do ponto de vista etimológico, o termo está associado ao sentido 

pedagógico de caminho a ser percorrido, conduzido por uma ordem sequencial. De acordo, com 

Sacristán (2000), o autor enfatiza que o termo vem da palavra latina currere, referindo-se à 

carreira, um percurso a ser atingido. Enquanto a escolaridade é um caminho/decurso, o currículo 

é considerado o “enchimento” que guia o sujeito ao progresso através da escolaridade. 

 Segundo Hamilton (1992, p. 41), além de a origem de curriculum ser atribuída ao 

dicionário Oxford English Dictionary, fonte bibliográfica mais antiga em que se pode 

encontrar registro do termo, ele aparece em registros da Universidade de Glasgow, datados 

de 1633: “a palavra aparece num atestado concedido a um mestre quando de sua 

graduação...”. Ou seja, o termo curriculum aqui entendido como plano estruturado de 

estudos, remete à ideia de sequência de estudos.  

De acordo com Silva (2005, p. 12), “provavelmente o currículo aparece pela 

primeira vez como objeto específico de estudo e pesquisa nos Estados Unidos dos anos 

vinte”, época quando teorias progressistas, representadas por Dewey, Kilpatrick, 

começaram a delinear seus estudos para atender às mudanças enfrentadas pela escola com 

o processo de industrialização e consequente massificação da escolarização: 

  

Em conexão com o processo de industrialização e os movimentos 

migratórios, que intensificavam a massificação da escolarização, houve 

um impulso, por parte de pessoas ligadas sobretudo à administração da 

educação para racionalizar o processo de construção, desenvolvimento e 

testagem de currículos (SILVA, 2005, p. 12). 

 

A partir da obra The Curriculum, de Franklin Bobbit, publicada nos Estados Unidos, 

em 1918, o currículo passou a ser objeto de estudo e reflexões, e a escola tornou-se 
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responsável pela compensação social necessária para adequar a formação do estudante às 

necessidades de mão-de obra específica, estando diante de novos parâmetros sociais 

introduzidos pelos moldes da industrialização: “[...] os estudantes devem ser processados 

como um produto fabril” (BOBBITT, 1918, apud Silva, 2005, p. 12). O processo fabril 

apontou para o sentido de produção em série, que, naquele momento histórico de concepção 

mercantilista, era o maior empreendimento vislumbrado pelos empresários. Para o autor, 

definindo currículo e preconizando o controle, ele estabeleceu um modelo cujos objetivos, 

procedimentos, métodos e resultados deveriam ser controlados e mensurados. Ainda hoje, 

essa é entendida como a definição efetiva do que venha a ser um currículo.  

Além de Bobbitt e outros autores que se destacaram por definirem a relação entre 

currículo e controle social, podemos citar como importante referência Edward L. Thorndike, 

W. W. Charters e Ross L. Finney. Com o crescente processo de industrialização e com as 

novas relações trabalhistas emergindo nesse contexto histórico, os Estados Unidos foram 

modificando-se e construindo-se em torno dos fluxos migratórios da zona rural para as 

cidades e da chegada dos imigrantes europeus, sendo inegável o papel do imigrante como 

força de trabalho para a construção e para o estabelecimento do país como potência política e 

econômica, como afirma Apple: 

 

Essas pessoas diferentes eram vistas como uma ameaça a uma cultura 

norte-americana homogênea, uma cultura centrada na cidade pequena e 

sedimentada em crenças e atitudes da classe média. A comunidade que os 

antepassados ingleses e protestantes dessa classe ‘lavraram de um 

deserto’ parecia desmoronar-se diante de uma sociedade urbana e 

industrial em expansão (APPLE, 1982, p. 106).  

 

 

Com essa franca revolução industrial nos EUA, surgiu outra realidade trabalhista, 

demandando também uma nova classe operária, que surgiu advinda, em grande parte, por 

movimentos migratórios do campo para as cidades. Com as transformações ocorridas na 

sociedade, a partir das mudanças ocorridas nas relações de trabalho, é que o ‘mundo 

moderno’ passa a exigir uma mão-de-obra qualificada para a execução do trabalho nas 

fábricas. Por essa razão, e a partir da ideia da universalização da educação, surgem os 

acordos, as diretrizes que promoviam e garantiam a ampliação da educação para atender as 

classes mais pobres da sociedade. A escola, portanto, necessitava ter um currículo que 

objetivamente pudesse abarcar a formação do trabalhador. O modelo curricular proposto por 

Bobbitt, segundo Silva (2005, p. 22), “estava claramente voltado para a economia. Sua 
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palavra chave era ‘eficiência”. Exigindo da escola objetivos e metas precisos de modo a 

preparar os alunos de acordo com as habilidades que garantissem a eficiência no trabalho, “o 

sistema educacional deveria ser tão eficiente quanto qualquer outra empresa” (SILVA, 2005, 

p. 23), razão pela qual se entende que “o currículo é simplesmente uma mecânica” (SILVA, 

2005, p. 24).  

De acordo com Kliebard, essa revolução implicou outras organizações de trabalho 

que foram sendo estruturadas desde meados do século XIX, com ideias preconizadas por 

Frederick Winslow Taylor (taylorismo) e por Henry Ford (fordismo): 

 

Na concepção da administração científica de Taylor, a produtividade é 

central e o indivíduo é simplesmente um elemento do sistema de produção. 

Fundamental à concepção de administração científica de Taylor é o 

pressuposto de que o homem é motivado pelo lucro econômico e é capaz de 

muitos sacrifícios, quanto à satisfação no trabalho e ao bem-estar físico, para 

alcançar esse lucro. Todavia, os princípios científicos deveriam ser aplicados 

ao trabalhador assim como ao trabalho e isso envolvia um estudo cuidadoso 

das ‘habilidades e limitações específicas’ do trabalhador, num esforço para 

‘desenvolver cada indivíduo até o seu mais alto grau de eficiência e 

prosperidade’ (antecipando, de certa forma, o moderno movimento de 

orientação educacional nas escolas) (KLIEBARD, 1980, p. 109). 

 

Segundo Hamilton (1992, p. 43), a mudança de classe para a sala de aula representava 

uma transformação mais generalizada em escolarização, de modo que a escola, visando 

atender a um maior número de estudantes, passou da forma individual de ensino para outro 

baseado em grupos. A educação passou, portanto, por discussões que evoluíram para 

transformações e (re)formulações estruturais no currículo com introdução de disciplinas.   

 No início do século XX, o taylorismo (conhecido como “Administração Científica”) e 

o fordismo promoveram uma evolução da organização científica e estrutural do trabalho: 

enquanto o taylorismo apontava para um sistema de organização e divisão do trabalho, cujo 

objetivo era o máximo de rendimento no menor tempo de trabalho, o fordismo, criado por 

Henry Ford, em 1914, para sua indústria automobilística, era um sistema de produção em 

massa, ou trabalho em série, cuja organização centrava-se no posto de trabalho e na eficiência 

do trabalhador. Nesse contexto social e político de mudanças, educadores como Dewey, 

antecessor de Bobbitt, preocupavam-se com as questões curriculares e defendiam uma 

concepção segundo a qual a educação deveria ter o papel de educar a criança para a resolução 

de problemas reais, levando em consideração “os interesses e as experiências das crianças e 

jovens” (SILVA, 2005, p. 23). Desse modo, despertando o senso de compartilhamento entre 
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educadores e educandos, a escola deveria ser um lugar de cooperação de maneira a preparar o 

aluno para viver em sociedade. Esse senso de preparação para mundo delineou, na pedagogia, 

a educação progressiva.  

Bobbitt, no entanto, prosseguiu suas pesquisas em currículo evidenciando o caráter 

da eficiência, no sentido de “educar o indivíduo segundo suas potencialidades” (BOBBIT 

apud KLIEBARD, 1980, p. 113). Essa eficiência deveria ser traduzida pelos currículos, 

exigindo que ele fosse variado para atender, quase individualmente, aos alunos da 

comunidade. Essas reformulações foram tornando-se necessárias para adequar-se à 

comunidade e à sociedade industrial, de modo que, por volta de 1920, Bobbitt deixou sua 

relevante contribuição, atribuindo ao currículo importantes funções, como atender às 

necessidades da comunidade e exercer função normativa e reguladora do ensino.  

Valendo-se dos princípios da Administração Científica do Trabalho, decorrentes da 

produção capitalista, Bobbitt concebeu o currículo como um meio de desenvolver o que 

chamou de “grande consciência de grupo”, que levou os indivíduos a desenvolverem 

atitudes cooperativas, atuando juntos para fins determinados e comuns. Consequência da 

revolução industrial, as mudanças na sociedade trouxeram a mão-de obra do campo para 

atender às necessidades das fábricas, de forma que a sociedade agrária foi tornando-se 

industrial. Com o crescimento da oportunidade de trabalho, também se intensificaram os 

movimentos migratórios, ocasionando aumento populacional nos centros urbanos e 

consequentes conflitos demarcados pela ascensão de uma nova classe social.  

No Brasil, com o fim da Primeira Guerra Mundial, fomentaram-se as discussões sobre 

currículo para popularizar a educação, de modo que a escola pudesse atender às classes mais 

desfavorecidas, proporcionando formação de mão-de-obra qualificada para atender à demanda social, 

que passava por transformações provenientes da revolução industrial. Porém, o fomento que 

popularizou a educação, visando ampliar a oportunidade de estudos para as classes populares, acabou 

por ampliar também a distância entre a aristocracia e a classe operária. O primeiro era preparado para 

conduzir o país, enquanto que o segundo era preparado para produzir para o país. 

Nos anos 1950, Brasil e Estados Unidos assinaram o Programa de Assistência Brasileiro-

Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), importante acordo em que o objetivo central era a 

melhoria do ensino elementar brasileiro, cujo quadro apesentava-se crítico (alto índice de evasão e 

repetência; professores leigos na maioria das escolas), evidenciando fracasso da escola primária, razão 

pela qual a estratégia do acordo consistia em investir na formação do professor primário. Assim analisa 

Paiva e Paixão (2002) apud Borba (2003): 
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Apesar de todo esforço de afirmação do significado e da importância da 

‘cooperação técnica’ proposta pelo PABAEE, seus coordenadores não 

conseguiram impedir movimentos, organizados ou não, de reação ao 

mesmo. A resistência não aconteceu, porém, somente no enfrentamento 

ideológico e nas esferas de decisão político-administrativo, em particular 

na Assembleia Legislativa e em setores da Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais. Aconteceu, também, entre professores e 

especialistas em educação, de forma subjacente, interna e profunda, 

inserida na dinâmica da vida cotidiana do Instituto de Educação. 

Professores, pais e alunos, ao se posicionarem publicamente contra as 

propostas de reformas na organização do Instituto, contribuíram para a 

não concretização das mudanças como estas tinham sido indicadas33. 

(PAIVA E PAIXÃO, 2002 apud BORBA, 2003) 

 

Na visão tecnicista da proposta, a formação docente não alcançou aprovação de 

professores e especialistas por não considerar, no processo ensino e aprendizagem, o 

contexto sociocultural dos alunos da escola primária, motivo pelo qual se atribuiu fracasso 

ao Programa proposto.  

Durante a década de 1960, marcada por levantes sociais, civis e políticos 

(feminismo, manifestações a favor dos homossexuais e negros, movimento hippie 

mostrando-se contra as guerras), a sociedade buscava mudanças contra-hegemônicas, 

repercutindo também no cenário da educação.  

Segundo Sacristán (2005, p. 49) “os estudos mais desenvolvidos na perspectiva 

social nos conscientizaram para o enfoque sociológico de ver no currículo uma expressão 

de correlação de diversas forças na sociedade”. Talvez, por determinação das forças sociais 

citadas por Sacristán, as Universidades deram início a modificações, tornando a disciplina 

“Currículo” parte integrante da grade curricular do curso de Pedagogia.  

Na Inglaterra, dois movimentos foram relevantes nos estudos sobre currículo: a 

Teoria Crítica (surge em 1924, em Frankfurt, na Alemanha), e as reflexões pós-

modernistas e pós-estruturalistas, que acompanharam a sociedade moderna após 1945. O 

primeiro, centrando suas reflexões em torno de saber, currículo e ideologias, analisou, a 

partir de uma abordagem política e cultural da cultura de massa capitalista, a relação entre 

cultura, formas de dominação e sociedade (APPLE, 2006). O segundo, tendo como eixo 

para as discussões sobre currículo, as reflexões pós-modernistas e pós-estruturalistas, 

centrou suas críticas à escola capitalista e aos embates entre capital e trabalho.  

                                                           
33 Rev. Bras. Educ.  No.24 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2003.Print version ISSN 1413-2478, On-

line version ISSN 1809-449X. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782003000300015. Acesso em 15 /09/ 2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782003000300015
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782003000300015
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Nesse contexto, buscando elucidar importantes questões envolvendo o processo de 

educar e a escola como reprodutora e mantenedora das desigualdades sociais, as reflexões 

passaram a girar em torno do saber, do currículo, do discurso e do poder. As produções de 

currículo passaram a adotar a vertente dos estudos culturais, buscando entender e 

compreender as diferentes formações curriculares.  

Desse modo, durante a década de 1970, como se pode perceber, a temática social 

ganhou força na Inglaterra, com reflexões teóricas sobre escola e currículo, destacando-se 

Michael Young, com o livro Conhecimento e Controle (1971), que propôs, além de 

discussões sobre poder, ideologia e controle social, reflexões acerca da forma como se dá a 

seleção e organização do conhecimento na escola. 

A partir do final dos anos 1970, surgiram, nos EEUU, os trabalhos de Henry 

Giroux, que centralizou suas pesquisas nos princípios filosóficos da Escola de Frankfurt e 

de Gramsci, introduzindo as noções de conflito, resistência e luta contra a hegemonia. 

O início dos anos 1980 é marcado pelos trabalhos de Michael Apple sobre a relação 

entre Educação e Sociedade, desenvolvendo uma pedagogia crítica, que norteou todo o seu 

trabalho. Em seu livro, Ideologia e Currículo (1982), enfatiza as relações de classe, concebido 

dentro do modelo Marxista, referendando a relação entre currículo, ideologia e hegemonia na 

análise do currículo em escolas americanas: “currículo e poder – essa é a equação básica que 

estrutura a crítica do currículo desenvolvida por Apple” (SILVA, 2005, p. 48).  

 Seguindo a crítica ao currículo a partir dessa equação básica – currículo e poder –, 

Apple chamou a atenção para os processos hegemônicos produzidos nas escolas diante das 

propostas curriculares: “escolas são usadas para propósitos hegemônicos” (APPLE, 2006). 

É preciso ressaltar que os processos que se desenvolvem no interior das escolas, quanto a 

aceitação, convencimento e imposição não ocorrem tranquilamente, sendo permeado por 

outros processos contra-hegemônicos evidenciados através de conflitos e embates que 

circulam nesses espaços.  

Por essa razão e entendendo que o currículo deva ter o papel de mediador nas 

relações sociais, torna-se necessário conhecer os interesses sociais que permeiam a seleção 

e organização curricular para, a partir do entendimento dessas ações, evidenciarem-se 

discussões colaborativas a fim de minimizar as desigualdades sociais.   

 Ao final da década de 1980, Apple contribui para os estudos relacionais – 

Educação e Sociedade – com o livro Educação e Poder (1989), no qual destaca o papel da 
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escola como produtora do conhecimento, centrando as discussões em torno das noções de 

resistência e oposição.  

No Brasil, nos anos 1990, foram elaborados documentos oficiais com a função de 

servir de base para as políticas curriculares nacionais. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Nacional 

(DCNs) foram pautados nas exigências legais determinadas pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, que determinou um currículo 

obrigatório para o ensino Fundamental e Médio, com base comum e parte diversificada. 

Os estudos apontam tendência para a compreensão das formações curriculares 

marcadas pelos estudos do Grupo de Trabalho de Currículo, da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), promovendo discussões e pesquisas 

sobre o tema e ressaltando a importância das políticas curriculares no contexto 

educacional. Dessa forma, assumindo influências com enfoque mais sociológico, o campo 

do currículo passa a ser compreendido como espaço de relações de poder.  

As teorizações críticas propostas pelos estudos sobre as formações curriculares 

acabaram por dar visibilidade a outras questões, como as relações de gênero: “A crescente 

visibilidade do movimento e da teorização feminista, entretanto, forçou as perspectivas 

críticas em educação a conceberem importância crescente ao papel do gênero na produção 

da desigualdade” (SILVA, 2005, p. 91).  

Evidenciam-se, também, outras abordagens curriculares envolvendo questões sobre 

identidade, respeito e tolerância no convívio social, raça e etnia, problemáticas em que “se 

inserem as teorizações críticas contemporâneas” (SILVA, 2005). Sobre raça e etnia, 

centrando as pesquisas no currículo que a escola oferecia para a formação dos grupos 

específicos, buscaram analisar fatores que levaram os grupos étnicos e raciais minoritários 

ao fracasso escolar.  

Diferentes dos modernistas, os estudos pós-modernistas rejeitam as afirmações 

categóricas que apontam para certezas absolutas, propondo uma visão que também é 

diferenciada para o sujeito fragmentado e dividido, limitando-se a compreender o currículo 

e sua atuação no tempo presente. 

Para dissertar sobre as teorias que definiram o Currículo na Contemporaneidade, 

torna-se necessário voltar no tempo e buscar entender os processos de mudanças sociais e 

políticas que estiveram à frente das concepções iniciais de currículo. Em concordância com 

Sacristán (2000), os currículos expressam o equilíbrio de interesses e forças de um sistema 
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educacional em um momento determinado, apresentando-se como “uma construção 

histórica das escolhas de uma trama social, cultural, educacional, política, para citar 

alguns, mergulhado em valores e pressupostos que necessitam ser decifrados”.  

Considerando-se a importância das escolhas para a concepção de um currículo, bem 

como o momento atual, que é de efervescência sobre as questões curriculares no Brasil e as 

mudanças para o Ensino Médio, pode-se inferir que esse é o momento adequado para que 

sejam evidenciadas as vozes silenciadas, na perspectiva de promover um currículo plural e 

sobretudo democrático, permitindo que a escola seja um espaço que promova o 

conhecimento e não somente o reproduza.  

 

2.2 DEMARCAÇÕES TEÓRICAS PARA O CAMPO DO CURRÍCULO 

 

Segundo Apple, faz-se necessário questionar a seleção de saberes privilegiados nas matrizes 

curriculares, elucidando os vínculos econômico, cultural, político que permeiam essa seleção: 

 

O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de 

conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de aula 

de um país. Sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção feita por 

alguém, da visão que algum grupo tem do que seja o conhecimento 

legítimo. Ele é produzido pelos conflitos, tensões e compromissos 

culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo 

(APPLE, 2001, p. 53). 

 

Segundo Sacristán, o currículo reflete interesse e poder, servindo a escola como 

reprodutora das escolhas dos grupos dominantes: 

 

Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo, num dado momento, enquanto que 

através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Por 

isso, querer reduzir os problemas relevantes do ensino à problemática técnica 

de instrumentar o currículo supõe uma redução que desconsidera os conflitos 

de interesses que estão presentes no mesmo (SACRISTÁN, 2008, p. 17). 

 

Lopes (1999) aponta que as decisões curriculares se tornam eternos desafios diante 

do processo de seleção de saberes e práticas, que são atravessados por vários interesses de 

diversas ordens e, por conta desses interesses, também se desenvolvem outras relações 

perante a determinação de um currículo: 
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O currículo é produto dinâmico de lutas contínuas entre grupos 

dominantes e dominados, fruto de acordos, conflitos, concessões e 

alianças. É preciso salientar que esses conflitos e acordos situam não 

apenas questões socioeconômicas, de classe, mas dinâmicas de raça e 

gênero (LOPES, 1999, p. 86). 

 

Segundo Silva, depois das teorias críticas e pós-críticas, não cabe mais ter um olhar 

inocente para a construção de um currículo, porque ele tem um papel social decisivo na 

reprodução das estruturas sociais: 

 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 

vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo 

é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade 

(SILVA, 2005, p. 150). 

 

Observa-se que, a partir dos autores mencionados e seus estudos, é possível conjugar 

conceitos e repensar formas de currículo que disputem espaços menos conservadores e mais 

democráticos dentro de contextos totalizantes e padronizados. Por essa razão, tomando como 

contraponto os conceitos dos autores, proponho algumas reflexões sobre as evidências 

destacadas nas definições de currículo: está vinculado a interesses econômicos, sociais e 

culturais; além de refletir interesses, reflete o poder da imposição e da autoridade da classe 

dominante; consiste num eterno desafio para a contraposição da hegemonia e da ideologia do 

poder; tem um papel social que deve, acima de tudo, promover a justiça social.  

 

2.3 DEMARCAÇÕES TEÓRICAS PARA O CAMPO DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

Estudos mostram que as representações sociais, além de serem construídas a partir 

dos processos de interação (experiências dos sujeitos) e da comunicação entre os 

indivíduos no meio social, expressam a maneira como cada grupo social constrói seus 

significados mediados pelas interações, considerando-se ainda que cada indivíduo tem uma 

percepção particular diante do objeto de pesquisa.  

Entendendo-se que “As representações sociais se baseiam no dito: “Não existe 

fumaça sem fogo”. Quando nós ouvimos ou vemos algo nós, instintivamente, supomos que 

isso não é casual, mas que este algo deve ter uma causa e um efeito”. (MOSCOVICI, 2015, 

p. 79), pode-se dizer que a Teoria da Representação Social (TRS), como teoria ou ciência 
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coletiva, é também ciência interpretativa. Com isso a LA, assim como a TRS, insere-se em 

contextos de intervenção no real, e contribui para a pesquisa buscando analisar os dados 

além dos fatos sociais como são apresentados.  

Partindo dessas considerações, decidiu-se por utilizar a TRS como referencial 

teórico-metodológico para a pesquisa por entender que a teoria se adequa a proposta de 

investigação, e também porque nos conduz a interpretar os aspectos sociais da realidade do 

professor, assim como as questões socialmente significativas no contexto educacional. 

Procurando, dessa forma, elucidar o conjunto de opiniões consensuais socialmente 

construídas pelo grupo de professores do Estado do Rio de Janeiro, com relação à 

utilização da CM deliberada pelo governo estadual, em 2012, a proposta da pesquisa apoia-

se no suporte teórico de Serge Moscovici (2015). 

É necessário atentar para o fato de que o principal ponto da observação participante é a 

oportunidade de o pesquisador aprender, com a participação ativa, respaldado pelo aporte 

teórico e experimentando diferentes tipos de participação no contexto investigado. A TRS é 

apontada, segundo Moscovici apud Petracci y Kornblit (2007, p. 91) por três questões básicas: 

 

1) el carácter produtor y no sólo reproductor del conocimiento en la vida 

cotidiana; es decir, que nuestro conocimiento, mas que reproducir algo 

preexistente, es producido de forma inmanente en relación con los objetos 

sociales que conocemos; 2) la naturaleza social de ese conocimiento, que se 

genera a partir de la comunicación y la interacción entre indivíduos, grupos e 

instituiciones, y; 3) la importancia del lenguaje y de la comunicación como 

mecanismos en los que se transmite y crea realidade, por una parte, y como 

marco en el que la realidade adquiere sentido, por otra34.  

 

Dessa maneira, à luz da TRS, percebe-se que as representações são ao mesmo 

tempo produto e processo, construídas de acordo com a elaboração psicológica e social de 

cada indivíduo para a representação do real. Em termos de produto, o autor sinaliza a 

existência de um senso comum entendido por ele como o conhecimento verdadeiro, cuja 

função é explicar determinadas práticas. Em termos de processo, como já se afirmou, o 

autor aponta para dois processos: Ancoragem e objetivação.  

A ancoragem, de acordo com Moscovici (2015, p. 61) “[...] é um processo que 

transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de 

                                                           
34 Tradução da autora: 1) O caráter produtor e não somente reprodutor do conhecimento na vida cotidiana; quer dizer, 

que nosso conhecimento, mais que reproduzir algo preexistente, é produzido de modo imanente em relação aos objetos 

sociais que conhecemos; 2) a natureza social desse conhecimento, que se gera a partir da comunicação e a interação entre 

indivíduos, grupos e instituições, e; 3) a importância da linguagem e da comunicação como mecanismo nos quais se 

transmite e cria realidade, por um lado, e como um quadro em que a realidade faz sentido, por outro. 
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categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser 

apropriada”. Depreende-se que a objetivação se encerra na materialidade da constituição 

social de conceitos que passam formalmente a ser absorvidos como conhecimentos 

verdadeiros. A objetivação, portanto, está ancorada no que se entende como senso comum. 

 Segundo Moscovici (2015), esse processo compreende três passos: construção 

seletiva (o indivíduo seleciona as informações diante de uma teoria, de modo a reter ou 

descartar); esquematização estruturante (construção de uma imagem conceitual, elaborada a 

partir das todas informações apreendidas e selecionadas); naturalização (status de evidência 

que esse modelo figurativo passa a ocupar na construção do discurso).  

De acordo com Jodelet (2001), os principais eixos necessários à compreensão da 

Teoria das Representações Sociais dizem respeito ao fato de que: 

  

1º) a representação social é sempre representativa de alguma coisa 

(objeto) e de alguém (sujeito);  

2º) as representações sociais envolvem uma atividade de simbolização do 

objeto e de sua interpretação, dando-lhe significados, que nada mais são 

que as construções cognitivas dos sujeitos sociais;  

3º) o estudo das representações sociais deve envolver todos os aspectos que 

demonstrem o grau de pertença dos sujeitos a um grupo social e como os 

mesmos participam da vida em sociedade e que cultura expressam;  

4º) as representações sociais se apoiam em suportes linguísticos e em 

comportamentos que dão forma ao objeto e o caracterizam;  

5º) trata-se de um saber prático, que se refere à experiência social dos sujeitos; 

6º) sinteticamente, analisar as representações significa responder a 

indagações como: quem sabe e de onde sabe? o que sabe e como sabe? 

sobre o que sabe e com que efeito? Ou seja, compreendê-las a partir das 

condições de sua produção e circulação, de seus processos, de suas etapas 

e de seu estatuto epistemológico (JODELET, 2001, p. 41-42) 

 

A TRS baseia-se na leitura das teorias representativas do senso comum, absorvido 

como conhecimento verdadeiro por um determinado grupo social, tendo em vista os processos 

interacionais sociais entre sujeito-sujeito e sujeito-instituição, em um determinado tempo e 

contextos culturais, procurando o acercamento e a familiarização. Segundo Jodelet (2001) as 

“representações sociais são uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

determinado conjunto social” (JODELET, 2001, p. 32). Essa concepção é consoante com a de 

Moscovici (2015), para quem os indivíduos, em seus grupos sociais, elaboraram informações 

consensuais (familiares e/ou não-familiares) sobre a realidade na qual estão inseridos: 
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A representação social é um corpus organizado de conhecimento e uma das 

atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade 

física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e 

liberam os poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 2015, p. 28). 

 

Desse modo, a TRS talvez seja “um dos mais importantes fenômenos de nosso tempo – a 

união da linguagem e da representação” (MOSCOVICI, 2015, p. 46). Observa-se preocupação com a 

inter-relação entre o sujeito e o objeto (representação simbólica), buscando explicar como se constrói 

o conhecimento a partir da tênue linha entre a “linguagem da observação e a linguagem da lógica” 

(MOSCOVICI, 2015, p. 46). Percebe-se que a definição dada pelo autor para representação social 

como “uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 2015, p. 26) sinaliza que o 

conhecimento apreendido é fruto de observações realizadas, das relações comunicativas que se 

estabelecem entre os indivíduos e expostas através do relato de cada indivíduo.  
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CAPÍTULO III - DOCUMENTOS OFICIAIS E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NA 

EDUCAÇÃO 

 

O Ministério da Educação, por meio das OCEM de LE (MEC/SEB 2006), reiterou 

a importância do ensino de línguas estrangeiras no Ensino Médio, abordando a linguagem 

como forma de conhecimento de mundo e de aquisição de valores culturais. Ao romper 

com preconceitos e estereótipos que, ao longo do tempo, foram privilegiados em 

detrimento de outros, promove-se uma educação libertadora, comprometida com a 

formação do cidadão, de forma que a escola é capaz prepará-lo e introduzi-lo na sociedade, 

inserindo-o em um mundo globalizado. Entende-se globalização como um fenômeno que 

depreende um hibridismo, onde local e global, segundo Santos (2002), são 

interdependentes. 

Moita Lopes (2006) e Pennycook (2006) enfatizam a linguagem como prática social. O 

principal objeto de investigação da LA consiste não só no contexto de ensino e aprendizagem 

de língua materna ou de LE, mas também em todas as esferas sociais que apresentam questões 

relevantes sobre o uso da linguagem. Essa proposta da LA é entendida, portanto, como uma 

nova forma de pesquisar e reformular nossas investigações no campo da linguagem, na medida 

em que seu viés (in)disciplinar, antidisciplinar e transgressivo permite trabalhar em conjunto 

com vários outros campos de estudo. Ao repensarmos as contribuições que cada disciplina 

pode oferecer, poderemos atingir resultados realmente transformadores. 

Considerando a capacidade do indivíduo, como ser humano e cidadão, de aguçar sua 

autopercepção, a aprendizagem de línguas deve centrar-se tanto no engajamento discursivo 

do aprendiz quanto na sua capacidade de interação com o outro no discurso, impulsionando-

o a agir no mundo social. Conforme se lê no capítulo sobre o ensino de Línguas Estrangeiras 

Modernas nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), “Assim, o valor 

educacional da aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito além de meramente 

capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua estrangeira para fins comunicativos” 

(BRASIL, 2006, p. 92). Dessa forma, a partir do ensino de línguas, o indivíduo aprende mais 

sobre si mesmo e sobre o mundo, adquire valores culturais, gerando implicações nos campos 

da educação, da ciência, do trabalho, entre outros. 

Tomando como tema central a importância do gesto político, que concretizou a iniciativa da 

proposta do CM, bem como a modificação da prática docente exigida por ela, iniciamos aqui 

algumas questões que permeiam nossa reflexão e que pretendemos aclarar durante a investigação. 
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Consoante Stephen J. Ball (2014), estamos vivendo em uma sociedade em constante transformação, 

tanto no setor público como na sociedade civil. Sendo assim, torna-se necessário refletir sobre as 

políticas educacionais que geram mudanças na educação (escola), na vida do aluno e também na vida 

profissional do professor. Do ponto de vista crítico, de acordo com Santomé (2013), Ball (2014) e 

Sacristán (2000), as políticas educacionais devem ser instrumentos colocados a serviço da luta por 

justiça social, buscando minimizar as diferenças, sendo a inclusão o maior objetivo. 

Segundo Ball (2001), as modificações nas políticas educacionais são atravessadas 

pela macrovisão das transformações ocorridas nas relações sociais, administrativas, 

financeiras e de trabalho, as quais se estreitaram e foram reorganizadas para um mundo 

globalizado. A passagem de um “Estado de bem-estar” para um “Estado de trabalho” exige 

postura profissional cada vez mais diferenciada e competitiva. Nesse contexto, a 

modificação da prática docente deixa de ser exigência de uma política pública para se 

inserir numa perspectiva maior da sociedade, em que vigora a cobrança mercadológica que 

exige cada vez mais um profissional preparado.  

Resguardando a importância dos documentos oficiais, a publicação desses 

promoveu maior reflexão sobre a organização curricular do ensino de LE ao sugerir uma 

prática dinâmica, integrativa e contextualizada. Não resta dúvida de que eles trouxeram 

contribuições importantes, ressaltando, inclusive, o valor do aprendizado de LE como 

forma de autoconhecimento, de cidadania e de inclusão social. Esses documentos foram 

criados para orientar a prática do professor em sala de aula, sugerindo que o Projeto 

Político Pedagógico e o Currículo possam se aproximar sempre do “currículo real” dos 

alunos.  

A partir dessas reflexões e diante da introdução de um CM para as LE nas escolas da 

rede pública estadual, fomenta-se a importância da formação do professor que, diretamente, 

estará envolvido no processo ensino e aprendizagem de LE. Vários questionamentos nos 

levaram a refletir sobre a determinação da Secretaria Estadual de Educação entre os quais se 

destacam como foram preparados os professores para receber o CM, e após a implementação, 

que dificuldades estão sendo encontradas para a sua aplicação.  

De acordo com o que foi discutido ao longo desta pesquisa, acreditamos na 

relevância de ensinar e aprender línguas em uma perspectiva intercultural, bem como na 

importância de ações políticas, direcionadoras da educação do país. Por essa razão, no 

exercício do magistério e da pesquisa na rede estadual, buscamos contribuir para o alcance 

de uma educação de qualidade, sobretudo com professores bem preparados. Conforme 
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salientam Mota (2004), Mendes (2007) e Paraquett (2007), o aprendizado de uma língua 

estrangeira é importante para se ter condições de dialogar com grupos ou pessoas que 

falam outras línguas, e que vivem em sociedades diferentes. 

 

3.1 PROPOSTAS CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO: UM CENÁRIO DE 

INCERTEZAS 

 

Neste cenário de mudanças e disputas em torno das intenções das novas propostas 

curriculares, situamos nossa reflexão entre duas importantes modificações estruturais que atingem 

de maneira efetiva o Ensino Médio: a primeira delas é a adoção de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), e a segunda, a Medida Provisória nº 746/2016 (MP nº 746/2016). 

Inicialmente, é importante ressaltar que a adoção de uma base curricular já está prevista nas 

instruções legais de documentos anteriores à atual legislação para a educação. A Lei nº 5.692, de 

1971, em seu Art. 4º, previa uma organização curricular composta por um núcleo comum 

obrigatório e uma parte diversificada, a fim de atender às peculiaridades dos alunos, assim como 

suas características individuais. A preocupação recaía também na necessidade de atender às 

diferenças de cada localidade do país. Portanto, infere-se que essas recentes propostas apresentadas 

na BNCC vislumbram não só atender ao que havia sido pensado na 5692/71, mas também ampliar. 

 

Art. 4º Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, 

obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, 

conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades 

locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos 

alunos (CÂMARA DOS DEPUTADOS)35. 

 

As novas propostas de mudança para o Ensino Médio, apresentadas na MP 746/201636 – 

convertida na Lei nº 13.415/17, de 16 de fevereiro de 2017 –, foram alvo de contestações 

públicas desde o início de sua apresentação, isso se deu devido ao fato de não terem sido 

destinados espaços para debates e discussões, que permitissem a participação efetiva da 

sociedade. É preciso ressaltar, que as discussões acerca das novas propostas curriculares 

ocorreram por no âmbito oficial, o que nos permite inferir que, sem dúvida, estas seriam de 

                                                           
35 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 13/03/2013. 
36 Medida Provisória 746/2016 – A reestruturação do Ensino Médio. O documento na íntegra encontra-se, 

neste trabalho, em Anexos. 
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extrema valia para a educação nacional e também para a consolidação de um espaço democrático 

de atuação. 

Um novo capítulo no cenário educacional brasileiro começa a ser delineado e, no que 

tange à opinião da sociedade, de forma geral, observa-se um aspecto introdutório de rejeição 

como marca principal em sua aprovação e implementação, a despeito das críticas dos 

profissionais da área educacional. De acordo com a nova norma – a Lei nº 13.41537: 

 

Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, 

que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro 

de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a 

Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 

Tempo Integral. 

 

Muitos foram os pontos de mudança que promoveram a reação de professores e da 

sociedade civil, mas inicialmente vamos nos ater à “Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral”. Nessa fronteira “Tempo Integral”, há de se questionar e 

avaliar, o real significado da apropriação desse adjetivo no documento, de modo a entender 

a relação inversa que se estabeleceu na Medida Provisória, o tempo de permanência do 

aluno na escola aumentado e a diminuição do número de disciplinas, o que nos permite 

entender que: “o currículo empobrecido e o tempo aumentado”.  

Dessa forma, para que se possa entender o discurso oficial, há questões que 

precisam ser aclaradas, mesmo não sendo estas questões da pesquisa, mas que no momento 

evidenciam uma preocupação maior com as mudanças, a primeira seria quanto à 

adequação ao tempo integral para alunos e professores; a segunda questão seria quanto a 

ampliação da carga horária para os profissionais que fazem parte rede e são concursados 

para cargas horárias diferentes; a terceira quanto a destinação de recursos financeiros para 

as mudanças; a quarta seria uma indagação quanto ao destino dos professores cujas 

disciplinas foram retiradas da escola; a quinta e não a última dentre tantas outras que 

cabem neste momento, seria quanto a permissão do trabalho sem a formação em 

licenciaturas.  

                                                           
37 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm. Acesso em: 

14/03/2017. 
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Essas são algumas das indagações que precisavam ser discutidas, se houvesse 

espaço para isso, antes da aprovação final do texto. Outro ponto tornou bastante polêmica a 

anunciação do documento: a ausência de amplas discussões coletivas que atingissem um 

público maior. Avaliando o cerne da proposta, diante da realidade de professores do 

Ensino Médio, a educação integral e de qualidade é o desejo de todo professor 

comprometido com a educação, porém não adianta seguir modelos de educação 

internacional. É preciso pensar nas condições reais nacionais para sua implementação, para 

que ocorra de forma eficiente e positiva.  

O segundo ponto para a reflexão seria a questão da carga horária, tratada no Art. 24, 

§1°, da Lei n° 13.415/17. Novamente, contrapomos quais seriam as contribuições para o 

aluno com o aumento da carga horária? De acordo com o documento: 

 

Art. 24.  ...........................................................  

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver; 

§ 1º  A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá 

ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e 

quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo 

máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a 

partir de 2 de março de 2017. 

 

O novo currículo para o Ensino Médio será composto pela BNCC e por outros 

componentes curriculares envolvidos nas áreas de conhecimento estabelecidas no Art. 36 da 

referida lei, que possam contribuir para a formação integral do aluno, com o projeto de vida por 

ele estabelecido: 

 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 

organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 

conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 

sistemas de ensino, a saber:   

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;   

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;  

V - formação técnica e profissional.   

§ 1º  A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas 

competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  
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Dialogando com a proposta e apontando para os critérios por ela estabelecidos, 

entende-se que o modelo é estruturado e apresenta especificidades inerentes ao domínio 

das ciências de maneira a torná-las mais abrangentes em áreas de conhecimento ampliadas 

e emolduradas por aspectos complementares, em busca de tornar o aluno perceptivo de seu 

mundo como um todo coletivo. Há que se pensar em questões que tragam uma discussão 

dentro e fora do âmbito da Educação, para que o produto final dessa reforma curricular 

proposta venha a traduzir competentes reflexões em competentes realidades, a fim de 

fomentar, de fato, uma formação profissional e empírica eficiente.  

A nova proposta curricular da Lei n° 13.415/2017 propõe a obrigatoriedade da 

língua inglesa no Ensino Médio, facultando o oferecimento de um segundo idioma, 

preferencialmente, o espanhol. A língua espanhola antes prevista pela Lei n° 11.161/2005, 

enfrentou desde o início da aprovação o desinteresse das autoridades em meio a sua 

implementação, isso pode ser observado durante realização da dissertação de mestrado38 

em pesquisa que objetivou mapear a língua espanhola na SEEDUC/RJ, culminando, no 

momento atual, com a literal revogação tácita da Lei n° 11.161/2005 pela Lei n° 

13.415/2017, a qual acrescentou o art. 35-A à Lei n° 9.394/96. Veja: 

 

Art. 35-A................................................. 

§4o  Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o 

estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de 

acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos 

pelos sistemas de ensino.   

 

Há de se questionar que, se o documento segue padrões internacionais de ensino e 

se prevê a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola não seria mais oportuno 

fomentar o ensino de várias línguas, como ocorre em outros países, para o enriquecimento 

pessoal e social do educando? Talvez, dessa maneira, com a valorização maior do ensino 

de línguas estrangeiras o aluno brasileiro estaria mais bem preparado para lidar com o 

outro, com o diferente e com as diferenças em seu entorno. 

É preciso trazer à tona, ainda, o aspecto profissionalizante do Ensino Médio, o qual 

reaparece como formação a ser oferecida e reflete a necessidade do jovem em obter uma 

conclusão educacional que resguarde sua inserção no mercado de trabalho, ou talvez uma 

                                                           
38 A dissertação, de autoria de LARGHI, A.M.M., pode ser acessada em dissertações e teses da UFF -

http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/processaPesquisa.php?pesqExecutada=1&id=3015, sob o título:  O 

ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA 

ANÁLISE GLOTOPOLÍTICA. 
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imposição do mercado. Visto por alguns como taxionomia eletiva, por outros é considerada 

a única forma de produzir fomentos para a cidadania e vida producente. 

Fonte geradora de múltiplos questionamentos nas mudanças propostas, encontra-se 

o item relacionado ao reconhecimento de diferentes saberes práticos, elencados como 

recorrentes de profissionais leigos de notório saber. Nessa questão, é premente buscar 

interpretações conclusivas sobre o que sejam e de que forma seriam reconhecidas estas 

pessoas que não possuem uma formação acadêmica e pedagógica, de forma a trazer uma 

contribuição comprometida com a formação integral do aluno, com o cuidado de que tal 

inserção não produza o chamado “cabide de empregos” informais ou terceirizados, que 

beira a privatizações e sucateamento do ensino público.  
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CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: UM OLHAR PARA O 

OBJETO DE PESQUISA 

 

O que acontece na sala de aula está intimamente ligado às 

forças sociais e políticas (CELANI, 2001, p. 21). 

 

Os passos iniciais para a definição da pesquisa ocorreram em 2009, durante o curso do 

Mestrado, quando nos deparamos com novas leituras e reflexões, o que nos fez perceber que o 

lugar de onde falamos é sempre importante para justificar nossa fala. No nosso caso, falamos 

de Paraíba do Sul, uma pequena cidade no interior do Estado do Rio de Janeiro.  

A dissertação de mestrado – O ensino da Língua Espanhola na rede pública do Estado do 

Rio de Janeiro: uma análise glotopolítica – foi defendida em março de 2011, pela Universidade 

Federal Fluminense, sob a orientação do Professor Doutor Xoán Carlos Lagares Diez. A pesquisa 

buscou investigar a implantação do ensino da língua espanhola nas escolas da rede pública, através 

de pesquisa de campo, cujo objetivo principal foi mapear o ensino do Espanhol no Estado do Rio 

de Janeiro. Os dados levantados subsidiaram a elaboração da dissertação, que buscou mapear o 

ensino da língua espanhola e levantar o número de professores que atuavam na rede, chegando-se à 

conclusão de que o quantitativo (feito por amostragem) foi de 0,3 professores por aluno.  

As questões de poder e de interesses, assim como os conflitos que surgem com as 

medidas adotadas, tornam-se centrais no processo de ensino/aprendizagem de línguas, pois 

direcionam, priorizam e determinam os rumos da educação no Estado do Rio de Janeiro. 

Parafraseando Calvet (2007), embora qualquer grupo reunido possa elaborar uma política 

linguística, somente o Estado tem o poder e os meios para executar a planificação das línguas 

que circulam, cuja presença e uso são questões políticas, permeadas de conflitos e acordos. 

Situado na área de Estudos da Linguagem, o trabalho no Mestrado teve como 

principal objetivo de investigação fazer um diagnóstico sobre a situação do ensino da língua 

espanhola no Estado do Rio de Janeiro, o que, até os dias de hoje é uma questão merecedora 

de toda atenção dos pesquisadores: ao tornar-se disciplina optativa para o aluno, desencadeou 

uma série de problemas para o professor concursado que, em muitos casos, teve que lecionar 

português para cumprir carga horária ou está com carga horária livre. Isso representa situação 

irregular na rede, passível, inclusive, de redução nos vencimentos. Essa realidade 

socioeducacional evidencia, portanto, que ainda resta muito por fazer.  

Ainda sobre a dissertação, o trabalho de glotopolítica buscou verificar por 

amostragem, o processo de instrumentalização da língua espanhola nas diversas 
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Coordenadorias Regionais que compunham a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, assim 

como a formação do profissional atuante. Dessa maneira, foi possível uma análise dos 

impactos causados por medidas educacionais que politicamente atingem toda a sociedade, 

medindo a eficácia dessas ações e a sua contribuição para a formação do aluno. Assim, 

com uma metodologia de pesquisa rigorosa, procurou-se entender as políticas públicas para 

que a educação encontrasse novos e determinantes rumos para a sua melhoria.  

O termo “glotopolítica” utilizado no trabalho do Mestrado pode ser traduzido como 

a instrumentalização de decisões políticas relativas à língua. Concordando com Ninyoles 

(1989, p. 52), essa instrumentalização implica a “utilización de conclusións ou de 

instruccións linguísticas ou sociolinguísticas en contextos políticos”39, ou seja, o termo 

política linguística permite a escolha entre decisões alternativas.  

A definição do corpus dessa pesquisa passou por várias etapas. Inicialmente, 

investigando-se a respeito de como foi implantado o ensino da língua espanhola no 

município de Paraíba do Sul, buscando verificar esse processo na rede pública municipal e 

estadual. Posteriormente, durante o curso de Pós-graduação na Universidade Federal 

Fluminense, através de leituras e constante estímulo da orientação do Prof. Dr. Xoán 

Lagares, transformando o simples olhar de professora para as línguas estrangeiras 

modernas no olhar de pesquisadora, mais atento e observador. Decidiu-se, então, ampliar a 

investigação para todo o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de 

Educação, que, na época da pesquisa, era composta por 30 Coordenadorias. 

Na tentativa de levantar dados, a pesquisa verificou de que forma a língua 

espanhola se apresentava no cenário dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sua 

permanência ou não nos currículos, as condições excludentes ou permanentes, bem como, 

os fatores legais e políticos envolvidos nessas questões.  

Ainda no ano de 2011, após a conclusão do mestrado, houve seleção de professores 

na rede estadual para a constituição da equipe responsável pela elaboração do documento 

Currículo Mínimo de Línguas Estrangeiras do Estado do Rio de Janeiro, pela qual recebemos 

aprovação40 para participação junto a equipe. Sem dúvida, esse foi o ponto de partida para 

iniciar nosso interesse pela construção de um projeto dentro da política pública de 

implantação de uma política linguística, permitindo dar voz aos professores das escolas 

estaduais em Paraíba do Sul, interior do Estado do Rio de Janeiro. 

                                                           
39 Utilização de conclusões ou de instruções linguísticas ou sociolinguísticas em contextos políticos. 
40 A aprovação foi remunerada na forma de uma bolsa de pesquisa da Fundação CECIERJ/CEDERJ e 

SEEDUC. 
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Os caminhos para a definição da pesquisa tiveram origem em questionamentos e 

reflexões que permeavam o universo educacional e que foram aflorados enquanto 

participante do grupo responsável pelo currículo mínimo para as línguas estrangeiras nos 

anos de 2011/2012. Essa participação foi uma experiência preponderante para entender 

como se dá a construção de uma política linguística e sua respectiva dimensão para que 

ocorra a implementação da mesma na rede Estadual.  

Durante todo o processo de seleção, organização e implementação, muitos foram os 

aprendizados que, de maneira pontual, consistiram em suporte para ancorar a pesquisa ao 

trabalho docente. O desafio de participar da elaboração do trabalho impulsionou um olhar 

diferenciado para o CM, buscando desvendar os meandros que se entrecruzam entre uma política 

pública e linguística e o labor do profissional/professor de língua estrangeira. Talvez seja esse o 

“olhar ingênuo”, que Edgar Morin (2000) infere com propriedade, representando o olhar do 

pesquisador tão importante na construção de uma investigação pautada na linguística aplicada.  

Ao tecer pressupostos para esta pesquisa, decidiu-se por marcar como lugar para a sua 

realização dois colégios da rede estadual, ambos em Paraíba do Sul, que é de onde falo. As 

questões identitárias, os traços culturais presentes como a linguagem, a formação ética, as 

experiências e as vivências são marcas que carregamos de onde somos e da sociedade na qual 

participamos, e que afloram durante o trabalho de pesquisa que buscamos apresentar.  

Dessa forma, os caminhos para a investigação foram trilhados a partir do meu lugar 

fala e conduzidos ao longo dos quatro anos do doutorado, iniciando-se com as disciplinas, 

conversas e reflexões com o orientador, acrescidos das aprendizagens em todas as 

participações em eventos na Universidade Federal Fluminense e em outras Universidades, em 

Congressos e Seminários.  

A metodologia escolhida para levar a cabo essa tese é de abordagem qualitativa e 

de caráter descritivo, como um conjunto de práticas interpretativas e reflexivas. Foram 

definidos para a pesquisa dois colégios no município de Paraíba do Sul, sendo eles 

representados por C1 e C2, com a finalidade de preservar suas identidades. Os critérios 

para a escolha dos colégios foram em primeiro lugar porque ambos, no ano de 2015, 

ofereciam as duas línguas estrangeiras – Língua Inglesa e Língua Espanhola -, o outro 

critério foi a localização de cada uma delas, C1 é um colégio central que atende a alunos da 

zona urbana e a zona periférica da cidade, e C2 é um colégio localizado mais distante do 

centro e atende a alunos da zona urbana e da zona rural da cidade.  
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Definiu-se também o quantitativo de professores para a realização da pesquisa, que 

foi dividida em partes para melhor atender aos objetivos da pesquisa. Como primeira parte 

decidiu-se por fazer a observação de campo (sala de aula), com dois professores: um de 

língua espanhola e um de língua inglesa, ambas as observações foram realizadas na terceira 

série do Ensino Médio; como segunda parte decidiu-se pela realização das entrevistas, com 

seis professores: quatro de língua inglesa e dois de língua espanhola todos concursados e 

pertencentes à rede estadual há mais de três anos (após o término do estágio probatório). 

Além das duas partes iniciais, para melhor desenvolvimento dessa pesquisa, optou-se por 

dividi-la também em duas etapas. A primeira etapa compreendida como a fase inicial da 

pesquisa, a qual denominou-se ‘Da Licenciatura’, foi desenvolvida nas escolas estaduais 

(C1 e C2), na cidade de Paraíba do Sul/RJ, com as seguintes etapas: a) reunião com 

professores de LE e equipe pedagógica da rede Estadual e a pesquisadora; b) discussão 

sobre o tema: formação de professores; c) entrevista com perguntas a respeito da formação 

do professor de línguas; A segunda etapa, denominou-se ‘Da pesquisa’, envolveu 

diretamente a implantação do CM de Línguas Estrangeiras Modernas: a) discussão sobre as 

ações governamentais que determinaram o CM para o Ensino Fundamental e Médio, nas 

escolas estaduais; c) verificação da expectativa criada com a implantação do CM no Estado 

do Rio de Janeiro; d) realização das entrevistas com perguntas a respeito do currículo 

mínimo; e) proposta da pesquisa-ação – o corpus se constituiu de cinco instrumentos de 

pesquisa: a observação, as transcrições das entrevistas, os textos institucionais, os 

depoimentos, e o trabalho interpretativo da pesquisadora. 

Para a elaboração da segunda etapa, determinou-se três fases inter-relacionadas da 

seguinte maneira: 1) Levantamento bibliográfico, leitura e fichamento das obras essenciais 

para a elaboração da fundamentação teórica sobre LA, políticas públicas, e formação de 

professores; 2) Elaboração qualitativa dos dados elencados com a pesquisa; 3) 

Transcrições das entrevistas e anotações do diário de campo; 

Como os sujeitos são professores da rede estadual, a pesquisa visa contribuir para 

despertar nos educadores a necessidade de investigações no contexto educacional, de modo 

que os resultados das análises possam servir de suporte para a modificação, ou mesmo, a 

construção de outras práticas que venham a contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho do 

professor. Esta pesquisa se caracteriza por ser uma investigação, nos moldes como descreve 

Moita Lopes (1996): 
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Um tipo de investigação realizado por pessoas em ação em uma 

determinada prática social sobre esta mesma prática, em que os resultados 

são continuamente incorporados ao processo de pesquisa, constituindo 

um novo tópico da investigação, de modo que os professores-

pesquisadores, no caso em questão, estejam sempre atuando na produção 

de conhecimento sobre a sua prática (MOITA LOPES, 1996, p. 185). 

 

Através do nosso trabalho como professora/pesquisadora durante 23 anos no C.E. Maria 

Zulmira Torres, entendendo nosso relevante papel como educadores engajados, atentos às 

mudanças pedagógicas propostas por governos que se sucedem e à contínua descontinuidade das 

políticas educacionais, percebemos o quanto é importante produzir conhecimento, 

desenvolvendo pesquisas sobre a prática docente. Atuando na escola como professor, o produto 

do nosso trabalho é o reflexo das medidas adotadas e das ações governamentais que nos chegam 

e interferem de modo pontual no processo de ensinar e aprender.  

Sendo fruto das políticas educacionais atuais, no meu caso, as mudanças promovidas 

no contexto escolar levaram-me a solicitar transferência de lotação, no ano de 2016, em 

virtude do reduzido número de inscrições para a disciplina – língua espanhola – por ser, no 

momento, de caráter optativo. Como esse é apenas um exemplo, entre tantos outros que, por 

diferentes razões, deixam o professor em situação de desgaste, há de se indagar sobre 

medidas cabíveis nessas situações, sobre o amparo ao profissional da educação diante das 

mudanças de políticas governamentais, e sobre seus efeitos. (SALTMAN, 2000, apud 

BALL, 2004, p. 1116). Essas indagações desencadeiam outros questionamentos sobre a 

importância de se analisarem os efeitos das políticas públicas no campo educacional, 

especificamente o trabalho docente: a desprofissionalização na educação pública, a ocupação 

da disciplina, visto que não há alunos optantes: “Considero que uma maior compreensão dos 

processos de flexibilização e precarização do trabalho docente não pode ignorar as teses da 

desprofissionalização e proletarização41[...]” (BALL, 2004, p. 1136).  

Atualmente, a professora e pesquisadora está lotada no Centro de Educação de 

Jovens e adultos (CEJA) Três Rios, opção encontrada pela própria professora para dar 

continuidade ao seu compromisso como educadora e para continuar com a disciplina na qual 

é concursada. A investigação propõe verificar, questionar, acompanhar e produzir uma 

pesquisa que possa servir de suporte para os professores da rede estadual, diante da nova 

proposta de ensino para as línguas estrangeiras modernas. 

                                                           
41 Ação ou efeito de proletarizar-se; modificação para o proletário, em que há empobrecimento da classe 

média, fazendo com que ela se aproxime do estado de vida dos proletários; declínio da classe média 

(https://www.dicio.com.br/proletarizacao/. Acesso em 15/ 11/ 2016). 
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4.1 A ESCOLA COMO LOCUS DA PESQUISA: O TRABALHO DOCENTE COMO O 

CENTRO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS 

 

Consoante com Silva (2005, p. 21), mesmo antes da adoção de uma nomenclatura 

específica para a listagem de conteúdos ministrados nas escolas, o fazer docente era 

direcionado e conduzido por determinações legais, que agiam como parâmetros 

reguladores do processo ensino/aprendizagem. Dessa maneira, pode-se inferir que o 

currículo sempre foi parte integrante da escola, do cotidiano dos professores, de forma que 

sua função, ainda hoje, é controladora e diretiva. 

Desse modo, acercando-se da realidade para as análises que serão apresentadas, 

pretende-se nesta seção explanar sobre as escolas envolvidas na pesquisa, enfatizando o 

tema da materialidade das propostas políticas e educacionais no trabalho docente. 

Elencamos como fonte para a coleta de dados duas propostas: primeiramente, a realização 

da técnica de observação direta na sala de aula de língua estrangeira - Língua inglesa e 

Língua Espanhola (turmas 3001- 3ª série do Ensino Médio); em seguida, a entrevista 

semiestruturada. A coleta de dados, através da técnica de observação direta, busca 

conseguir informações a respeito do objeto da pesquisa, de modo a auxiliar o pesquisador a 

comprovar a(s) hipótese(s) levantadas na investigação.  

Como a pesquisa foi realizada nos meses de agosto e outubro de 2015, em duas 

turmas de terceiro ano, uma no colégio C1 e outra do colégio C2 (ambas com adolescentes 

na média de 17 anos), os apontamentos relacionados à execução do CM seguem uma ordem 

sequencial, visto que dois professores (um de língua inglesa- C1 e um de língua espanhola – 

C2) o aprovaram, fazendo uso também de outros recursos pedagógicos que auxiliaram seus 

procedimentos pedagógicos. Iniciou-se o processo de autorização para a pesquisa no ano de 

2014, quando, junto à Regional Centro Sul, em Vassouras, montou-se o processo (esta é a 

conduta que se segue no Governo do Estado), no qual foi solicitada permissão para a 

pesquisa, sendo deferido após cerca de um ano, podendo-se dar continuidade aos passos para 

o desenvolvimento da investigação.  

O segundo passo foi iniciar o contato com a diretoria dos colégios para que fossem 

agendados dia e horário para a apresentação pessoal e explanação do projeto junto à 

direção e aos professores. Foi definido para o trabalho de pesquisa de campo (observação 

em sala de aula), por ocasião da pesquisa, pela pesquisadora junto a direção, que os 
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trabalhos fossem conduzidos no C1 com professor de Inglês e no C2 com professor de 

Espanhol, ambos em turmas de terceiro ano. A opção pelo terceiro ano foi em razão da 

verificação que os alunos tinham a intenção de realizar avaliações internas e/ou externas e 

eram concluintes. Na mesma ocasião, foram feitos os contatos com seis professores para a 

realização das entrevistas, que seria a segunda etapa da pesquisa. 

As observações foram marcadas inicialmente para o terceiro bimestre, porém, no 

C2, ela não pode ser iniciada neste período de modo que agendamos para o início do 

quarto bimestre. Em comum acordo com os professores, ficou decidido que as aulas seriam 

observadas, fotografadas e/ou filmadas em um período de quatro semanas, por razões 

sequenciais, de acordo com a programação do professor. As filmagens foram utilizadas 

como registro para o estabelecimento de futuros recortes da observação do objeto da 

pesquisa.  

Organizados em uma síntese, espera-se trazer a realidade da sala de aula de maneira 

a aproximar o leitor do contexto descrito. As aulas foram filmadas, fotografadas e depois 

transcritas, com o objetivo de buscar respostas para a pergunta inicial norteadora dessa 

investigação – Como a implantação do CM para as línguas estrangeiras modernas na rede 

estadual afeta/modifica a prática dos professores do Ensino Médio? – e de analisar dois dos 

objetivos específicos inicialmente propostos: a) Contribuir para a reflexão da prática na 

sala de aula e para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras com a introdução do 

currículo mínimo; b) Contribuir para a formação crítica de professores de línguas 

estrangeiras modernas.  

 

4.2 O PONTO DE PARTIDA 

 

Considerando que a pesquisa se justifica por sua relevância social e por seu 

caráter investigativo que busca entender como se desenvolvem as práticas pedagógicas 

diante da implantação de uma nova política educacional no Estado do Rio de Janeiro. 

Considerando ainda, que o ponto de partida para a investigação foi a introdução de uma 

proposta para o ensino de línguas estrangeiras na rede estadual, sinalizando mudança 

para o cenário educacional, por meio da qual o ensino das Línguas Estrangeiras 

modernas passa a ser orientado pelos gêneros discursivos (nomenclatura definida pela 

equipe organizadora), conduzido e regulado pela SEEDUC/RJ, tornou-se significativa a 

investigação. As novas orientações curriculares propostas pelo CM, adotadas para o 
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contexto estadual, implica em buscar entender o papel do professor diante das mudanças 

que diretamente envolvem o trabalho pedagógico, analisando as expectativas despertadas 

pela introdução de um currículo mínimo para o ensino de línguas estrangeiras.  

Pensar no ensino de línguas estrangeiras não é uma tarefa fácil, principalmente 

quando tratamos de ações para a educação regulada pelo Estado, nas quais estão 

envolvidos professores e alunos. Dentro de uma rede de ensino que atende a milhares 

de alunos das mais diversas realidades sociais e econômicas, faz-se necessário 

desenvolver pesquisas que permitam um olhar mais atento para os reflexos das políticas 

públicas na educação, visto que é preciso empenho para manter a escola adaptada as 

novas propostas e garantir os direitos inerentes ao processo de ‘educar’ e promover o 

conhecimento e ainda de garantir o acesso e a permanência do educando na escola. 

Consubstanciando com esses pressupostos, a pesquisa está inserida no âmbito das 

políticas linguísticas e públicas, na medida em que aproxima a fala dos professores 

sobre seu trabalho e as políticas que sustentam o fazer docente. Portanto, tomando-se 

como compromisso o ato de ‘educar’, tornou-se também relevante refletir sobre as 

ações que determinaram a normatização do ensino de língua estrangeira, por meio da 

publicação do currículo mínimo, em janeiro de 2012.  

Trata-se de um documento norteador para o ensino de línguas, baseado nos 

gêneros discursivos, que imprime uma ordenação diferente para o cotidiano do 

professor. As discussões sobre os gêneros textuais e/ou discursivos tiveram maior 

repercussão no âmbito educacional depois que esses gêneros foram abordados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1996), como um importante meio de 

contribuição para o desenvolvimento da competência comunicativa e uma maneira de 

tornar o ensino de línguas mais atualizado e significativo para o educando.  

Quando nos referimos a ‘gênero discursivo’, inevitavelmente, somos levados a 

direcionar nosso olhar para o conceito de gênero apresentado por Bakhtin:  

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 

da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 

e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 

(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por 

sua construção composicional.[...] Evidentemente, 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, 2003, p. 261-262) 
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Como foi adotado pelo CM o termo ‘gênero discursivo’ e o documento foi o 

ponto de partida para a investigação, cabe aqui fazer algumas observações sobre a 

discussão que circula sobre os termos: gênero discursivo ou gênero textual. 

Encontramos autores que não consideram a distinção como apenas uma questão de 

terminologia, entendendo que as diferenças se encontram, sobretudo, nos aspectos 

conceituais. Em pesquisas realizadas no Brasil, sobre gêneros de texto e de discurso, 

aponta que ambas as denominações estavam tomavam os pressupostos Bakhtinianos, 

porém, com releituras diferentes, consoante com Rojo (2005), 

 

[...] constatamos que podíamos dividir esses trabalhos em duas vertentes 

metateoricamente diferentes – que, daqui por diante, denominarei teoria 

de gêneros do discurso ou discursivos e teoria de gêneros de texto ou 

textuais. Ambas as vertentes encontravam-se enraizadas em diferentes 

releituras da herança bakhtiniana, sendo que a primeira – teoria dos 

gêneros do discurso – centrava-se sobretudo no estudo das situações de 

produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-históricos e 

a segunda – teoria dos gêneros de textos –, na descrição da materialidade 

textual. (ROJO, 2005, p. 185).  

 

Embora não seja essa a discussão principal para a pesquisa, e nem o nosso objetivo 

de investigação, cabe ressaltar que a definição da nomenclatura, tende a direcionar as 

metas de condução dos trabalhos. 

A orientação do trabalho pedagógico, conduzido por gêneros, não é novidade na 

realidade educacional brasileira, pois, desde 2011, os livros do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) apresentam a proposta, que vem auxiliando o trabalho docente 

desde então, cujo objetivo é “... prover as escolas públicas de ensino fundamental e 

médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e 

dicionários” (Portal FNDE). O programa é bastante abrangente, executado em ciclos 

trienais alternados.  

Observa-se que no contexto escolar, os livros são de grande auxílio para que os 

professores de línguas possam realizar o trabalho, porém, é preciso sinalizar que nem 

sempre atende a todas as necessidades, tornando-se necessário a utilização de outros 

recursos pedagógicos adequados a proposta do professor e da classe a que se destina. 

Por essa razão, o ponto de partida para análise está na problemática que se insere 

nesse contexto interacional, nas possíveis alterações que deverão ocorrer no trabalho do 

professor, diante da proposta do currículo mínimo para as línguas estrangeiras modernas, 

dentro da realidade educacional do Estado do Rio de Janeiro.  
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4.3 A BASE DA PESQUISA 

 

Em meio a tantas modificações e perdas para o ensino médio e para o ensino de 

línguas estrangeiras, pensar em ensino no Brasil não é uma tarefa fácil, principalmente 

quando tratamos de ações para a educação regulada pelo Estado, que apontam para 

modelos neoliberais preconizados pelos processos intensivos de mercantilização da 

educação. Essa é sem dúvida uma preocupação que nos leva a questionar o modelo que 

intensifica a desigualdade e reproduz a idealização da fabricação em série, desconectada 

da humanização, enfim, um modelo perverso, que desconstrói o ideal de qualquer 

profissional da educação.  

A pesquisa desenvolveu-se de acordo com as perspectivas adotadas, de cunho 

qualitativo e descritivo, tomando-se como base para a pesquisa as ações que determinaram 

a normatização do ensino de língua estrangeira, através da publicação do currículo mínimo, 

em janeiro de 2012.  

Buscamos profundar os estudos sobre a temática da tese em estudos sobre 

Currículo, sobre a Teoria da Representação Social (TRP), e outros que coadunam com a 

proposta investigativa. A temática foi definida, em virtude de análises sobre o projeto para 

o ensino de línguas – CM-, baseado nos gêneros discursivos, que propôs mudanças na 

prática dos professores de línguas estrangeiras, apresentando materiais de apoio no sítio da 

SEEDUC/RJ, para auxiliar a sua aplicação. Observamos no contexto escolar que o 

professor da escola pública, necessidade de apoio para desenvolver seu trabalho e também 

de uma maior compreensão quanto a implementação das políticas públicas que são 

idealizadas pelos governantes. E, a problemática está inserida nesse contexto interacional, 

nas possíveis alterações que deverão ocorrer no trabalho do professor, diante da proposta 

do currículo mínimo para as línguas estrangeiras modernas, dentro da realidade 

educacional do Estado do Rio de Janeiro. 

A resposta à pergunta formulada é fundamental para o atual contexto político-

educacional e para marcar o lugar que nós professores de uma língua estrangeira devemos 

ocupar na formação de cidadãos mais críticos e atuantes.  

A hipótese está baseada na ideia de que o currículo mínimo apresentado pela 

SEEDUC/RJ propõe uma modificação na prática da maioria dos professores de línguas, 

acostumados ao modelo tradicional de ensino. O trabalho proposto baseado nos gêneros 

discursivos permite ao professor uma ampla reflexão crítica diante de situações reais 
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vivenciadas por ele em contexto de aplicação, para que de forma pontual possa analisar e 

manifestar sua opinião sobre a proposta. A investigação propôs buscar elementos que 

comprovassem a hipótese levantada. 

 No exercício do magistério, preocupamo-nos muitas vezes tanto com a falta de 

projetos do Estado para a formação continuada dos professores de língua quanto com os 

investimentos na área e com as atualizações dentro e fora do país. Por essa razão, com base 

na premissa inicial, que originou a pesquisa e na importância social do professor como 

aplicador das políticas destinadas à educação, decidiu-se por apontar alguns objetivos para 

a promoção da condução da pesquisa.  

 

4.3.1 A pergunta norteadora da pesquisa e seus desenlaces  

 

 O questionamento inicial, apresentado no Projeto que proporcionou o ingresso no 

Doutorado, foi o mesmo que motivou a pesquisa e que norteou todo o desenvolvimento da 

investigação, sendo a pergunta norteadora: Como a implantação do currículo mínimo para 

as línguas estrangeiras modernas na rede estadual afeta a prática dos professores do Ensino 

Médio?  

 Com o desenvolvimento dos estudos, a investigação pode ser construída e 

alicerçada nos aportes teóricos apresentados, pautando-se no cotidiano do trabalho docente. 

As inquietações iniciais, logo após a implementação do CM, em 2012, levaram-nos a 

questionar sobre a prática do professor quanto a adoção das novas orientações dadas pela 

SEEDUC/RJ para o ensino de LE. As intuições e as inquietações, desde essa época, quanto 

a maneira de ensinar e aprender línguas, que compartilhávamos com outros colegas de 

trabalho e que acabavam por dividir opiniões, conduziram-nos a buscar responder à 

pergunta da pesquisa e também a olhar para decisões de políticas públicas e linguísticas 

com mais atenção e curiosidade. 

  É preciso lembrar, que no início do ano letivo de 2013, a SEEDUC/RJ baixou uma 

Resolução que dispõe sobre a implantação e o acompanhamento do currículo mínimo que 

deveria servir de orientação para toda a rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro - 

Resolução nº 4.866/14 de fev. 201342. No Art. 1º, o documento reforça que o currículo 

mínimo está implantado e que tem por objetivo oferecer orientação aos “profissionais da 

                                                           
42O documento completo pode ser encontrado em: 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2910949/DLFE88962.pdf/RESOLUCAOSEEDUCN4866DE14

.02.2013DO15.02.2013DISPOESOBREIMPLANTACAODOCURRICULOMINIMO.pdf 
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rede”, sobre os conteúdos mínimos a serem ministrados, as competências e habilidades a 

serem desenvolvidas e, ainda as orientações para o acesso ao material.  

 

Art. 1º - Fica implantado o Currículo Mínimo para a Educação Básica do 

Estado, visando a oferecer orientação para os profissionais da rede de 

ensino, apresentando, assim, os conteúdos mínimos que serão ministrados 

e as competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas 

bimestralmente em cada ano/série, por disciplina, nas unidades escolares, 

conforme divulgado no site da Secretaria de Estado de Educação do Rio 

de Janeiro e através de material distribuído às unidades escolares da Rede 

Estadual de Ensino. 

 

 

 Ainda de acordo com o artigo, o parágrafo único indica “As competências, 

habilidades e os conteúdos relacionados no currículo mínimo [...]”, que devem ser tratados 

com imprescindíveis podendo ser complementadas de acordo com as necessidades 

específicas de cada escola. 

 

Parágrafo Único - As competências, habilidades e os conteúdos 

relacionados no Currículo Mínimo são aqueles definidos como 

imprescindíveis à aprendizagem básica de cada ano/série, devendo ainda 

ser complementados de acordo com as necessidades específicas de cada 

unidade escolar. 

 

 

 Nota-se, aqui, que o professor pode fazer a complementação que achar necessária 

para atender as necessidades específicas da sua unidade escolar. Apesar desse adendo, em 

muitas discussões eram questionadas as atividades práticas que envolviam o trabalho com 

gêneros, que por serem extensas prejudicavam a complementação com outros conteúdos 

que se fizessem necessários.  

 Para tanto, é necessário também elucidar o Art. 2º “O cumprimento do Currículo 

Mínimo é obrigatório em sua totalidade”, sendo um outro aspecto de muito desagrado do 

corpo docente, sendo também um aspecto que mereceu, na pesquisa, a apresentação de um 

quadro “Relação da prática docente perante a obrigatoriedade do CM”, dentro do subitem 

“Relação trabalho e autoridade”. 

Assim, traçamos as linhas objetivas que nos direcionaram a buscar a resposta a fim 

de contribuir para dar possíveis respostas para docentes e discentes, para a sociedade e para 

a comunidade científica.  

Dessa forma, tomamos como objetivo geral:  
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 Compreender a importância das ações de poder no processo educacional, 

através de medidas como a introdução do currículo mínimo de línguas 

estrangeiras modernas, a ser utilizado em contexto formal de ensino da rede 

Estadual, dedicando especial atenção aos pressupostos da Linguística Aplicada 

para o ensino/aprendizagem.  

Tornou-se necessário especificar metas mais objetivas para pesquisa, 

compreendidas entre:  

 Provocar reflexões sobre a compreensão do papel político e social ao se 

ministrar aulas de línguas estrangeiras em uma sociedade desigual;  

 Contribuir para a formação crítica de professores de línguas estrangeiras 

modernas, promovendo discussões e apontando para os argumentos e os 

contra-argumentos sobre o currículo mínimo;  

 Articular o tema das políticas linguísticas e públicas à Linguística Aplicada como 

forma de incitar uma atitude crítica nos professores em favor do ensino na rede 

estadual;  

 Analisar de que forma as ações das políticas públicas interferem no processo 

educacional; 

 

4.4 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O contexto escolhido para a pesquisa consiste em duas escolas estaduais que fazem 

parte da Regional Centro Sul do Estado do Rio de Janeiro, cujo núcleo está situado no 

município de Vassouras, cerca de 70 Km da cidade de Paraíba do Sul. Como se observa na 

figura 1, a rede estadual está dividida em sete (07) regionais (Apêndice 1), e cada uma 

delas atende a vários municípios. Segundo dados estatísticos da Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro, de 2013, a Regional Centro Sul atende a 99 unidades 

(escolas), num total de 52.374 alunos.  

 O município de Paraíba do Sul, está situado na Região Centro Sul-Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, com uma população estimada de 42.737 habitantes (IBGE 2016). 

Em relação à capital, a cidade de Paraíba do Sul encontra-se a 135 Km (Apêndice 2).  

Foram selecionadas duas unidades nomeadas como C1 e C2, ambas localizadas no 

município de Paraíba do Sul: a primeira, localizada no centro da cidade, atende à população 
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central e de bairros periféricos próximos à sua localização; a segunda, em um distrito da 

cidade, cujo atendimento estende-se a alunos do distrito e da zona rural circundante.  

Tendo como participantes professores (Inglês e Espanhol) do terceiro ano do 

Ensino Médio, cujas aulas foram filmadas e fotografadas apenas para registro das ações 

desenvolvidas em classe. A pesquisa se deteve a investigar somente a prática dos 

professores que se relacionassem ao CM. Por questões éticas, os nomes dos professores 

não serão divulgados, sendo identificados por nomes fictícios: Marina, Catarina, Carla, 

Antônio, Maria e Estela. 

Desse modo, a seleção dos locus para a pesquisa não foi alheatória, uma vez que 

seleção foi feita em razão de serem socialmente representativas, por atenderem um grande 

número de alunos, pela localização de cada uma delas e, sobretudo, por estarem 

comprometidas com o ensino de qualidade para a sociedade sul-paraibana. Isso não quer 

dizer, que não tenhamos na cidade outras de igual significância, ou mesmo com parâmetros 

próximos quanto a quantidade de alunos, porém, tínhamos que elencar duas escolas para que 

a pesquisa não tomasse uma grande proporção.  

Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) de cada um dos Colégios elencados na 

pesquisa – C1 e C2 – encontram-se nos ANEXOS 9 e 10, respectivamente. 

Estando a pesquisa ancorada na Linguística Aplicada (LA) Transdisciplinar, a 

mesma busca contribuir para a educação estadual de modo a devolver à sociedade uma 

investigação que elucide questões nas quais estão envolvidos o trabalho do profissional da 

educação e as políticas linguísticas e públicas.  

Assim, a Linguística Aplicada, pautada em uma postura transdisciplinar, que tenha 

como objeto de investigação a linguagem e a educação, aponta para as diferentes 

disciplinas e para a possibilidade de dialogarem umas com as outras, esboçando as muitas 

possibilidades que possam redundar em um objeto de pesquisa.  

Dessa forma, cabe ao pesquisador conduzir a pesquisa, de modo que as diferentes 

disciplinas possam encontrar-se inseridas e diluídas dentro do objeto principal da pesquisa, 

de maneira que se possa perceber a existência de ligações entre elas, e que de forma 

pontual essas ligações colaborem e completem a investigação. As linhas de pesquisa e seus 

projetos, na visão transdisciplinar, podem ser relacionados em quatro grandes grupos, 

consoante com a proposta de Celani (1998, p.136): 
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1. Interação em contextos institucionais e informais: estudos sobre 

contextos específicos tais como, negócios, academia, texto literário, 

sala de aula (bilíngüe, bidialetal e monolíngüe), médico/paciente, 

análise crítica do discurso. 

2. Interação em aprendizagem: projetos em letramento, aprendizagem 

de segunda língua, interações transculturais e interculturais em 

contextos pedagógicos, o foco sendo sociocultural, discursivo e 

psicológico. 

3. Aquisição e desenvolvimento da linguagem (materna, estrangeira, 

[orais e de sinais]: inclui situações tanto de primeira quanto de 

segunda língua, inclui projetos sobre aquisição e desenvolvimento da 

escrita, de leitura, de habilidade oral, de letramento e alfabetização. 

4. Ensino de língua: inclui, particularmente, projetos sobre tradução, do 

ponto de vista da teoria, da prática e do ensino. 

 

Considerando as proposições de Celani (1998), depreende-se que é possível 

identificar nosso posicionamento, ancorado na compreensão de que a Linguística Aplicada 

deve se articular com outras áreas de conhecimento. E, essa articulação junto ao processo 

ensino-aprendizagem de língua, envolve a possibilidade de situações que podem vir a ser 

‘transformadas’ em objeto de pesquisa. 
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CAPÍTULO V - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: APLICAÇÃO DO CURRÍCULO 

MÍNIMO E ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA 

 

Como prática estritamente humana, jamais pude entender a 

educação como uma experiência fria, sem alma, em que os 

sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos, devessem ser 

reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem tão 

pouco jamais compreendi a prática educativa como uma 

experiência a que faltasse o rigor em que se gera a necessária 

disciplina intelectual (FREIRE, 2011, p. 142).  

 

Em conformidade com a proposta metodológica do CM, trazemos, no decorrer deste 

capítulo, os principais excertos (no documento - CM) que evidenciaram sua aplicação em sala de 

aula. Este capítulo visa direcionar o olhar do leitor para a maneira como se dá a abordagem do 

CM na prática pedagógica, esperando, dessa forma, contribuir para a reflexão e a análise sobre as 

políticas estaduais de educação. Na medida em que falar sobre currículo e suas teorias é remontar 

a história da educação de todas as épocas, atentar-nos-emos, neste capítulo, para a história que 

estamos vivenciando nesta época, em que o trabalho docente na rede estadual de educação 

aponta para parâmetros hegemônicos com a implantação do CM. Voltando-nos para o ano de 

2012, recortamos, a seguir, fragmento do CM que apresenta e introduz a proposta de 

implementação do CM, com a seguinte redação: 

       

A proposta do Currículo Mínimo de LE (Língua Estrangeira) é promover, 

inicialmente, a interdisciplinaridade com a língua materna (para tal, 

sempre que possível, seguiremos a abordagem de ensino por gêneros 

similar à adotada por Língua Portuguesa), mas a interdisciplinaridade 

com todas as demais áreas poderá ser suscitada a partir das temáticas 

introduzidas pelos gêneros. Esse trabalho interdisciplinar facilitará o 

trabalho com LE. 

Consideramos ainda na elaboração deste documento os referenciais 

externos e o conjunto de documentos de orientação do MEC (LDB, DCN, 

PCN e OCN) e a matriz da avaliação externa do ENEM. 

A justificativa para que os eixos temáticos do Currículo Mínimo de LE 

sejam os gêneros discursivos surge da constatação de que em nosso dia a 

dia vivenciamos diferentes situações de interação: desde uma conversa 

com um colega até a leitura de um livro. Tais situações vão gerar 

variedades de textos ou enunciados, concretizados em diferentes gêneros 

discursivos, sejam eles de materialidade oral ou escrita. 

 O foco do trabalho terá sempre como ponto de partida a identidade dos alunos 

como falantes de português do Brasil e seu contato com as diferentes variantes 

da LE, assim como o trabalho transversal com sua língua materna. Tal 

encaminhamento visa a um trabalho interdisciplinar que também facilitará o 

trabalho com LE. A partir do princípio geral norteador da área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, qual seja: 
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1. reconhecer a potencialidade expressiva das artes, línguas e práticas 

corporais como manifestações culturais, históricas e identitárias, os 

princípios específicos de LE assim ficam definidos: 

2. conhecer as diferentes formas de expressão das diversas linguagens e 

as diferentes manifestações artísticas e culturais dos povos que se 

expressam em língua espanhola, francesa e inglesa; 

3. reconhecer as linguagens em suas diferentes manifestações como fontes de 

preservação, mudança, legitimidade e questionamento de diferentes tipos de interações. 

A competência geral de LE a ser desenvolvida no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio será a compreensão escrita e oral. Embora, o objetivo 

geral de competência seja a compreensão, em cada bimestre serão 

propostas atividades de produção escrita e oral a partir do trabalho 

iniciado com as atividades de compreensão43 (SEEDUC/RJ, 2012) 

 

A apresentação do documento do governo do Estado estrutura-se, inicialmente, a 

proposta, informando ao professor que será planteado um trabalho interdisciplinar, levando em 

conta que o link com a língua materna poderá ser um agente facilitador para o aprendizado de 

uma língua estrangeira. Não resta dúvida que a proposta é bastante pertinente e necessária à 

proposta, porém, de acordo com o ‘Dicionário Informal44’, o significado de 

interdisciplinaridade é: “Processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos 

de conhecimento. Constitui uma associação de disciplinas, por conta de um projeto ou de 

um objeto que lhes sejam comuns”. Portanto, cabe aqui um comentário, que pretende 

apenas aclarar o conceito de interdisciplinaridade no texto do documento, pois, entende-se 

que o uso do termo poderia estar relacionado também outras disciplinas, não somente a 

língua portuguesa.  

 O currículo mínimo de Língua Estrangeira é precedido por essa breve apresentação 

dos aspectos que o compõem e que são priorizados para o ensino dessa disciplina. O 

primeiro deles diz respeito a determinação dos gêneros discursivos para direcionar o 

trabalho prático do professor. Sendo considerado para a elaboração da proposta, os 

documentos que regem a educação brasileira, MEC (LDB, DCN, PCN e OCN) e a matriz 

da avaliação externa do ENEM. A adoção da matriz de avaliação externa, indicada no 

prefácio do documento, nos leva a considerar que o documento pode também ter a função 

de auxiliar na preparação do aluno para as avaliações externas, o que parece considerar a 

hipótese, que os resultados das avaliações, internas e externas, são importantes indicativos 

de controle desses resultados, servindo para o redirecionamento de políticas públicas bem 

                                                           
43 O texto na íntegra pode ser acessado em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-

id=759820. Acesso em: 26 de jan. de 2016. 
44 Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/interdisciplinaridade/1067/ 
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como também podem tornar-se indicativo de mudanças no fazer docente. O decreto-Lei nº 

17/201645, traz o seguinte texto: 

 

Nesse âmbito, e tendo presente a importância da avaliação interna e 

externa das aprendizagens para o sucesso educativo dos alunos e para o 

bom desempenho das escolas, o Governo considera que a administração 

educativa deve monitorizar o sistema, nomeadamente no que respeita às 

aprendizagens dos alunos, e providenciar informação sobre o seu 

desempenho com a qualidade que permita contribuir para uma efetiva 

melhoria das aprendizagens e para a criação de oportunidades de sucesso 

escolar para todos. (DECRETO-LEI n.º 17/2016) 

 

 

 Embora, o documento CM tenha sido elaborado em 2012, percebe-se que a conduta 

de regular o ensino permanece até os dias atuais. Em 2016 foi publicado o Decreto-Lei 

nº17/2016 que aponta a necessidade de “monitorar” o desempenho e a ‘qualidade’ da 

aprendizagem dos alunos, uma ação anteriormente determinada pelas ações do governo 

Estadual. Com isso, e segundo o documento, as avaliações devem servir para ter um 

diagnóstico que possa contribuir para “melhoria” do ensino e a “[...] criação de 

oportunidades de sucesso escolar para todos”, ou seja, um resumo que não é justificado 

pelos meios para que se atinja, cuja a condição de ‘produzir o conhecimento’, de 

‘apreender o conhecimento’ não está a priori nas metas para o “sucesso escolar para 

todos”. Entendendo-se aqui, que os resultados numéricos não traduzem o resultado real do 

que foi apreendido pelo aluno. 

 Outro ponto a ser considerado encontra-se na justificada para a escolha dos eixos 

temáticos, os gêneros discursivos. O texto aponta para “situações de interação” que 

ocorrem no cotidiano e que geram “textos ou enunciados”, porém, o CM é documento um 

‘fechado’, com proposta já definidas para que se desenvolvam os trabalhos, de modo que 

“as interações do dia-a-dia” na qual alunos e professores participam não podem, ou não 

devem ser consideradas à medida que o professor ‘deve’ aplicar o CM. Portanto, a ideia 

inicial que parece induzir o leitor/professor a considerar que permite a ‘livre escolha do 

gênero’, é cerceada quando o documento CM é apresentado e indica a relação dos 

conteúdos (gêneros discursivos), que embora tenha o caráter de ser apresentado de forma 

mínima, é limitado pelos gêneros pré-determinados no documento.  

 Outro aspecto que deve ser levado em conta, é que no caso dos trabalhos com a 

Língua espanhola torna-se difícil a ampliação do mínimo, por conta da grade curricular que 

                                                           
45Texto completo disponível em: https://dre.pt/home//dre/74007250/details/maximized?p_auth=MT0LUp5p. 
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prevê ‘um tempo de aula, de 50 minutos’. Retorno aqui a reflexão anterior, com relação a 

produção do conhecimento e a importância do aluno ser levado a apreender e não somente 

a aprender, considera-se, então, o questionamento quanto à possibilidade desse processo 

tornar-se realidade diante da carga horária destinada ao ensino da língua espanhola, pois, 

segundo Bagno (2009, p. 87), o ensino de língua é bastante complexo e não está baseado 

no aprendizado de ‘conteúdos’ como as outras disciplinas, pois, lida “ [...]com 

competências, faculdades, habilidades cognitivas, com processos mentais, com fenômenos 

de ordem biológica”. 

 Ainda em consonância com os aportes adotados pelo CM, situo a reflexão em outro 

ponto da apresentação que pode ser elucidado, onde se lê: “O foco do trabalho terá sempre 

como ponto de partida a identidade dos alunos como falantes de português do Brasil e seu 

contato com as diferentes variantes da LE [...]”. A introdução da questão da identidade é marcada 

no documento, pela relação do falante de “português do Brasil” com as “diferentes variantes” da 

língua estrangeira a ser ministrada, porém, não se observa a indicação da relação com as 

variantes da língua materna. Estando em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais  

(PCN, p.31), em relação ao papel da escola pública, no sentido de estar atenta aos processos que 

possam suscitar qualquer tipo de preconceito linguístico : “[...] o de que existe uma forma 

“correta” de falar, o de que a fala de uma região é melhor que a de outras, o de que a fala 

“correta” é a que se aproximada da língua escrita, [...]46”, é cabível, portanto, provocar uma 

reflexão sobre o tema, e apontar que também as variantes do Português do Brasil possam ser 

evidenciadas no documento.   

O documento CM ainda especifica a competência geral para o ensino de língua 

estrangeira, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, que abrange a 

compreensão oral e escrita, especificando as competências e habilidades mínimas a serem 

desenvolvidas aos alunos do Ensino Médio e Fundamental em todas as escolas da rede 

estadual.  

Por fim, cabe afirmar que a implementação de uma política linguística depende, 

para a sua aplicação, especialmente, dos professores. Porém, é necessário que se 

evidenciem as posturas crítico-reflexivas, comprometidas e atentas aos documentos que 

possam sugerir modificações no contexto educacional brasileiro. De modo que, os 

professores possam intervir de maneira pontual sobre as imposições governamentais, para 

                                                           
46 Ministério da educação, Parâmetros Curriculares Nacionais, Língua Portuguesa, 5ª a 8ª séries, p.31, 1998. 
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que a educação seja agente de promoção do conhecimento e para a formação do aluno-

cidadão.   

 

5.1 A ABORDAGEM DO CURRÍCULO MÍNIMO NA SALA DE AULA DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS MODERNAS  

 

 Os relatórios de campo apresentados são sínteses das observações realizadas em 

duas escolas estaduais, em turmas (3001) de terceiro ano do Ensino Médio, ambas 

localizadas no município de Paraíba do Sul/RJ. Elaborado a partir da pesquisa de campo, 

os relatórios têm a função de suporte para as análises sobre a implantação do CM, e de 

verificação se, de alguma forma, a implantação do Currículo Mínimo veio afetar o trabalho 

docente. 

Como maneira de preservar a integridade dos colégios – corpo docente, discente e 

diretoria –, optou-se por ocultar a identificação dos mesmos. Foram utilizadas as siglas C1 

para o colégio onde se pesquisou a Língua Inglesa, e C2 para o colégio onde se pesquisou a 

Língua Espanhola. As observações foram desenvolvidas em duas salas de aula, com um 

professor de cada uma das línguas estrangeiras, entre os meses de setembro e outubro de 

2015. No C1, foram observadas duas aulas por semana, no período de um mês, durante o 

mês de setembro de 2015; no C2, uma aula por semana, durante o mês de outubro do 

mesmo ano. Embora nossa intenção fosse fazer a pesquisa concomitantemente, por razões 

pessoais, a professora de Espanhol não pôde nos atender neste período, procedendo à 

pesquisa no mês seguinte (outubro), que corresponde, no calendário escolar, ao início do 

quarto bimestre.  

O contexto de análise se insere na Linguística Aplicada, por investigar questões que 

se originam de nossa prática em sala de aula, em que o ensino de línguas é o ponto de partida 

inicial. A fim de proporcionar base(s) teórica(s) para que o professor pesquisador tenha 

condições de desenvolver um estudo em sala de aula mais detalhado e próximo do real, a 

Linguística Aplicada oferece condições de diálogo com outras disciplinas, fazendo uma 

“ponte entre várias disciplinas acadêmicas, como por exemplo, a Linguística, a Psicologia, a 

Sociologia, a Antropologia e a Educação” (PENNYCOOK, 1994).  

Consoante com Celani (1998), em seu artigo “Transdisciplinaridade na Língüistica 

Aplicada no Brasil”, em que a autora, considera a relevância da LA quando permite a 

articulação das disciplinas, permitindo também que exista um diálogo entre elas com o 
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propósito de auxiliar a compreensão em busca do objeto da pesquisa. A autora ainda 

afirma, que a prática do diálogo ‘interdisciplinar’ deve fazer parte da prática do linguista 

aplicado. Sendo assim, comenta Celani (1998, p. 131): 

 

Não há dúvida quanto ao caráter multi/ pluri/ interdisciplinar da 

Lingüística Aplicada. Os que nela militam a todo momento se dão conta 

de que estão entrando em domínios outros que os de sua formação inicial 

(na maioria das vezes, na área de Letras), se dão conta de que precisam ir 

buscar explicações para os fenômenos que investigam em outros 

domínios do saber que não os da linguagem stricto-senso. Esse diálogo já  

faz parte da prática dos lingüistas aplicados (CELANI, 1998, p. 131).  

 

 

 É preciso lembrar, que dentre as várias áreas de atuação do linguista aplicado, 

podemos citar, o ensino em língua estrangeira e em língua materna e a formação do 

docente, além de áreas de pesquisa sobre o bilinguismo na população indígena. 

Considerando que nossa área de atuação está situada entre o ensino de língua estrangeira e 

a formação docente, e que nosso posicionamento está em compreender que a Linguística 

Aplicada deve se articular com outras áreas. De modo, que essa articulação conduza a 

construção de uma teoria interpretativa, de base epistemológica, que abarque o objeto de 

pesquisa e que também possa oportunizar uma reflexão maior sobre o que podemos fazer 

para ‘mudar’ a sociedade e construir um mundo com menos desigualdades. Segundo 

Pennycook (1998, p. 24), 

 

Na minha visão, as sociedades são desigualmente estruturadas e são 

dominadas por culturas e ideologias hegemônicas que limitam as 

possibilidades de refletirmos sobre o mundo e, conseqüentemente, sobre 

as possibilidades de mudarmos esse mundo. Também, estou convencido 

de que a aprendizagem de línguas está intimamente ligada tanto à 

manutenção dessas iniqüidades quanto às condições que possibilitam 

mudá-las. Assim, é dever da Lingüística Aplicada examinar a base 

ideológica do conhecimento que produzimos.  

(PENNYCOOK, 1998, p. 24) 

 

 Nesse sentido, em conformidade com a proposta de pesquisa, trouxemos nessa 

seção algumas reflexões que nos permitem inferir que o professor deve ser agente de 

mudanças, no sentido de contribuir para minimizar as desigualdades, para incentivar no 

aluno o desenvolvimento de uma postura crítica e humanista, comprometida com o 

conhecimento e com o bem-estar social. Dessa forma, criando condições para que durante 

a prática pedagógica, o professor tenha o sentido de observação aguçado para que perceba 
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a riqueza da heterogeneidade que circula no universo da sala de aula, e que a partir dessa 

observação possa construir o ‘conhecimento’, e assim “mudarmos esse mundo” 

(Pennycook, 1998, p.24). 

 Essa seção se destina, portanto, a apresentar os relatórios das observações de campo 

realizadas nos colégios elencados para a pesquisa. O texto completo do relatório da 

observação de campo número um: C1 – Professor de Língua Inglesa – mês de setembro de 

201547, encontra-se no ANEXO 1. O texto completo do relatório da observação de campo 

número dois: C2 – Professora de Língua Espanhola – Mês de Outubro de 2015, encontra-

se no ANEXO 2. 

 

5.1.1 Análise das observações de campo  

 

Baseando-se nas observações realizadas em sala de aula, com o objetivo de 

identificar com maior atenção a aplicação prática a partir da instrumentalização do CM, 

observou-se que a dinâmica produzida por cada um dos atores, representados nesse 

contexto pelos professores, é peculiar e particularmente diferente. Embora estejamos diante 

de uma orientação curricular da ordem da política educacional estadual, as diferenças 

tornam-se evidentes quando introduzem o CM em suas práticas.  

Buscando uma forma mais didática e clara de apresentação, optou-se por analisar os 

dados por meio de um quadro, no qual foram explicitadas as evidências observadas. A sua 

classificação foi dividida em três referenciais: nada evidente (quando não se encontra 

nenhuma evidência), meio evidente (quando se encontra algo relacionado à evidência) e 

bem evidente (quando se encontra evidência explícita).  

Os professores colaboradores são integrantes de um grupo social maior, inserido no 

grupo de professores de língua estrangeira do Estado do Rio de Janeiro. Todos são sujeitos 

ativos capazes de intervenções e aptos a contribuir para o enriquecimento da pesquisa. Em 

contato diário com colegas professores de línguas, durante a pesquisa, observamos que o 

CM fora adotado em suas práticas pedagógicas, embora cada um o tenha adaptado à sua 

realidade. Por essa razão, o olhar da pesquisadora oscilou entre o individual e o social, 

procurando levantar questionamentos pertinentes às discussões sobre o CM. 

É relevante ressaltar que, conforme assinala Sacristán (2000, p. 17), o currículo 

“reflete o conflito entre interesses dentro de uma sociedade e os valores dominantes que 

                                                           
47 Optamos por manter as transcrições dos relatos em itálico para se diferenciarem do texto integral. 
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regem os processos educativos”, e a instrumentalização do CM traz consigo manifestações 

contrárias de diferentes ordens, como a não aceitação de uma base curricular obrigatória, a 

não aplicação em sala de aula, o repúdio ao sistema organizacional que o instituiu, as 

críticas ao tratar o conhecimento sob a perspectiva de uma mercadoria, enfim, as 

resistências ao modelo de gerir a educação de modo padronizado.  

Por essa razão, há de se considerarem todos os embates diante da política 

curricular, respeitando o ator do cenário educacional – professor – e a ele dando voz. 

Assim como as análises foram interpretativas, o CM também foi interpretado pelos 

professores à luz das prioridades e finalidades que direcionaram suas práticas, de modo que 

o mais importante, além da aplicabilidade do CM, era a aliança de recursos pedagógicos 

que conduziram o aluno ao conhecimento.  

A observação de campo proporcionou o levantamento das questões, que se 

transformaram em tópicos e serviram de guia para a organização do quadro referencial, no 

qual buscou-se apontar os indícios da utilização do CM em classe. A seguir, apresenta-se o 

quadro referencial, elaborado a partir das observações de campo: 

 

Quadro 1: Quadro referencial 
 

 QUANTO À APLICAÇÃO DO CM 

 Nada 

evidente 

Meio 

evidente 

Bem 

evidente 

 C1      C2 C1      C2 C1      C2 

1 – O CM ocupou lugar de destaque nas aulas observadas.         x           X 

2- O professor falou claramente sobre o CM para os alunos.     x     x 

3- Foi observada alguma contribuição do gênero abordado pelo 

CM para o aprendizado de LE. 

 x                   X 

4- As opções de ensino do professor foram adequadas para que 

os alunos entendessem o gênero. 

  x        x 

5- Durante a exposição, o professor relacionou o conteúdo do 

CM a exemplos do mundo real. 

             x         x 

6- O professor ocupou a maioria do tempo das aulas 

observadas, com explicações sobre o conteúdo do CM. 

 x                     X 

7- O professor utilizou algum recurso tecnológico para ensinar 

o conteúdo do CM. 

x         x   

8- O professor realçou os comentários dos alunos sobre o CM.   x         x 

9-  O aluno demonstrou explicitamente algum comentário sobre 

o gênero abordado pelo CM na sala de aula de LE. 

x             X 

10- O professor adequou as atividades ao conteúdo do CM.   x         x 

11- O professor explicou de forma clara os critérios de 

avaliação referentes ao CM. 

  x         x 

12- O professor segue as orientações do CM quanto às 

habilidades e competências. 

  x          x 
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Como foi exposto no quadro referencial 1, as análises serão elaboradas, uma a uma, 

de forma numérica, tendo-se ao final a visão interpretativa e conclusiva da pesquisadora. 

1 – O CM ocupou lugar de destaque nas aulas observadas. 

As observações mostraram “Meio evidente” para C1 foi porque a ênfase nas aulas 

observadas esteve na realização das dobraduras foldables (que apresentaram os verbos em 

inglês). É preciso ressaltar que o interesse dos alunos foi bastante influenciado pelo recurso 

utilizado pelo professor, que serviria também como alicerce para o ensino do gênero 

biografia, componente curricular do terceiro bimestre do CM.  

Em C2, as observações indiciaram que foi “Bem evidente” porque o professor, desde a 

aula anterior (aula de revisão para o ENEM), explanou sobre o gênero que seria estudado na 

aula seguinte, apresentou aos alunos o gênero autobiografia e iniciou a aula com o conteúdo 

explicativo sobre o gênero, o que para a observação foi bem evidente a exposição e explicação.  

2 – O professor falou claramente sobre o CM para os alunos.  

As observações sinalizaram “Bem evidente”, já que nas duas escolas o CM ficou 

claramente explícito. Na primeira C1, quando o professor iniciou a leitura no livro didático 

sobre a biografia de personalidades famosas, explicou que seria o gênero elencado pelo 

CM para o bimestre; em C2, após a conclusão da revisão para o Enem, o professor 

procedeu de maneira similar ao de C1, explanando também sobre o gênero autobiografia.  

3 – Foi observada alguma contribuição do gênero abordado pelo CM para o aprendizado de LE. 

As observações interpretativas apontaram que houve contribuição tanto em C1 

quanto em C2. As contribuições para a aprendizagem de LE em C1 foram “Meio evidente”, 

porque, embora o professor tenha apresentado de forma prazerosa os verbos que seriam 

utilizados no gênero, não foi observada a construção da biografia de nenhum profissional da 

escola, sendo que esta era uma das propostas do CM, na produção oral e escrita.  

Em C2, observou-se que o professor propôs aos alunos a construção da autobiografia e 

orientou-os para sua execução, o que para a observação tornou-se claro e “Bem evidente”.  

4 – As opções de ensino do professor foram adequadas para os alunos entenderem o gênero. 

Tanto em C1 quanto em C2, as observações apontaram “Bem evidente”, já que as 

opções estavam adequadas ao nível de compreensão dos alunos, o que de forma pontual 

contribuiu para o aprendizado do gênero. Observou-se que os alunos se manifestavam com 

perguntas relacionadas ao gênero abordado pelo CM.  

5 – Durante a exposição, o professor relacionou o conteúdo do CM a exemplos do mundo real. 
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Em C1 ficou “Bem evidente” porque o professor, ao explicar os foldables, procedeu 

a várias informações sobre o gênero Biografia, assim como se referiu a utilização dos 

verbos para a construção do gênero. A partir dessa explanação, citou exemplos orais sobre 

o gênero fazendo links com o mundo real. Dessa forma, constituiu-se a evidência. 

Em C2 tornou-se “Bem evidente” porque o professor, ao explicar sobre o gênero e 

sobre a construção da sua autobiografia, levou o aluno a fazer relação do conteúdo com o 

mundo real, promovendo reflexão sobre a construção de sua autobiografia.  

6 – O professor ocupou a maioria do tempo das aulas observadas com explicações 

sobre o gênero discursivo recomendado pelo CM.  

As observações apontaram “Meio evidente” em C1, porque o professor, embora 

tenha-se detido, durante um tempo, nas explicações sobre o CM, esse tempo não ocupou a 

maioria das aulas observadas. Observou-se também que, embora tenham sido 

desenvolvidas outras tarefas relacionadas ao CM, não eram diretamente sobre o conteúdo. 

Em C2, as observações apontaram que a maioria do tempo das aulas (o tempo 

previsto pelo professor tanto para explanação quanto para as atividades propostas) foi 

destinado a explicações sobre o CM. 

7 – O professor utilizou algum recurso tecnológico para ensinar o conteúdo do CM. 

As observações apontaram “Nada evidente” tanto em C1 quanto em C2, em relação à 

utilização de recursos tecnológicos em sala de aula, ou seja, não foi observado nenhuma utilização. 

Ressalta-se que, em virtude da precária estrutura física das escolas, recursos tecnológicos como 

vídeos, animações, imagens, áudios, em sua maioria, tornam-se menos utilizados.  

8 – O professor realçou os comentários dos alunos sobre o CM. 

As observações apontaram “Bem evidente” tanto em C1 quanto em C2: os 

comentários dos alunos sobre o gênero foram realçados pelo professor, podendo-se dizer 

que as assertivas tiveram diálogo esclarecedor de maneira clara e objetiva. 

9 – O aluno demonstrou explicitamente algum comentário sobre o gênero abordado 

pelo CM na sala de aula de LE. 

As observações sinalizaram “Nada evidente” em C1, já que não houve nenhuma 

manifestação oral através de perguntas dos alunos com relação ao gênero a ser trabalhado.  

Em C2, as observações apontaram que ficou “Bem evidente”, pois mais de um 

aluno interpelou e pediu mais explicações sobre o gênero.  

10 – O professor adequou as atividades ao conteúdo do CM. 
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As observações apontaram que tanto em C 1 quanto em C 2 ficou “Bem evidente”, 

pois as atividades desenvolvidas foram relacionadas ao CM e estiveram como recurso 

mediador da aprendizagem. Embora as abordagens dos professores tenham sido diferentes nas 

escolas acompanhadas, ambas colaboraram com o processo ensino e aprendizagem da LE. 

11 – O professor explicou de forma clara os critérios de avaliação referentes ao CM.  

As observações indicaram que tanto em C 1 quanto em C 2 ficou “Bem evidente” a 

explicação quanto aos critérios que seriam avaliados. Há de se registrar que avaliar é uma 

significativa ação educativa para o professor e para o aluno: para o professor porque 

situam-se nesse espaço de tempo as construções elaboradas e absorvidas durante o 

bimestre pelo aluno; e para o aluno porque são momentos cruciais para a sua trajetória 

escolar. Adotando-se os critérios da avaliação contínua, os professores situaram as 

atividades avaliativas em um conjunto de tarefas que foram elaboradas pelos alunos, 

juntamente com a participação em classe. As avaliações foram oralmente explanadas, e os 

critérios avaliativos também foram registrados pelo professor em lousa.  

12 – O professor segue as orientações do CM quanto às habilidades e competências.  

As observações apontaram “Bem evidente” em C1 e C2: os professores seguiram as 

orientações do CM48 (Apêndices 5(C1) e 6 (C2)), mas não abarcaram todas as 

competências e habilidades. A tabela seguinte apresenta os gêneros elencados em cada um 

dos eixos para a terceira série do Ensino Médio, nos quatro bimestres: 

 

Tabela 1: Gêneros Discursivos – CM - 3ª Série do Ensino Médio - SEEDUC/RJ 

 

1º Bimestre 

Eixo Curriculum vitae 

2º Bimestre 

Eixo Carta de apresentação 

3º Bimestre 

Eixo Biografia 

4º Bimestre 

Eixo Autobiografia 

 

 Com relação ao eixo “Compreensão escrita e oral”, pode-se dizer que todas foram 

seguidas em C1 e C2. Quanto à língua em uso – produção escrita e oral – observou-se que 

ambos os professores realizaram uma seleção. Em C1, a entrevista com um membro da 

                                                           
48 O texto completo do CM (Língua Estrangeira) da terceira série do Ensino Médio, pode ser encontrado nos 

Apêndices 3,4,5 e 6. 
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escola e a elaboração de sua biografia não foram observadas pela pesquisadora, embora o 

segundo objetivo – “Selecionar informações que possam ser consideradas relevantes para o 

leitor antes de elaborar uma biografia” –, foi totalmente comtemplado.  

Em C2 observou-se que, com relação ao eixo “Compreensão escrita e oral o 

professor”, todos os objetivos foram comtemplados, apesar da falta de tempo, pois as aulas de 

língua espanhola ocupam um tempo na grade curricular, de forma que, mesmo com a 

dificuldade imposta pelo contexto, suscintamente foram explanados e concluídos os objetivos. 

Quanto ao eixo “Língua em uso”, o professor conseguiu fazer observações relacionadas aos 

objetivos, porém a produção escrita e oral não foi totalmente abarcada em suas aulas.  

 O primeiro objetivo proposto para a “Produção Escrita e Oral” – Elaborar, em grupo, 

um roteiro, contemplando todos os assuntos que os alunos gostariam de escrever nas próprias 

autobiografias (nome, local de nascimento, nomes dos pais, irmãos, avós, o que mais gostam 

de fazer na escola e fora dela, as comidas preferidas, os bichos de estimação, as lembranças 

mais queridas, histórias divertidas) – foi realizado, porém individualmente. Os demais 

objetivos propostos, não foram observados, tais como: a) Convidar cada um a contar um pouco 

de sua história, lembranças, marcas pessoais e fatos importantes de sua vida e depois elaborar 

uma autobiografia que, posteriormente, poderia fazer parte de um livro contendo a história de 

todos os alunos da turma e ilustrado com fotografias; b) Elaborar um livro com a autobiografia 

dos alunos e marcar um dia para o lançamento, com sessão de autógrafos e a presença da 

família. 

 As observações foram de suma importância para a realização desta pesquisa, na 

medida em que vivenciar as práticas aplicadas a partir da adoção do CM norteou todo o 

processo de elaboração do trabalho de pesquisa desenvolvido para o doutorado. A opção por 

elaborar o quadro referencial que evidenciasse a aplicação foi o viés inicial, que permitiu ao 

observador analisar o foco específico – a prática do professor em sala de aula após a 

implementação do CM. O modelo foi adaptado do texto principal do Livro Observação de 

Aulas e Avaliação do Desempenho Docente, cujo autor Pedro Reis apresenta as análises das 

evidências em “Grelhas de observação focada” (2011, p. 40). A partir desses quadros 

referenciais, a autora da pesquisa desenvolveu um quadro que atende à pesquisa exploratória 

inicial para as análises. 

 O quadro referencial possibilitou as análises de forma mais clara e concisa do 

objeto da pesquisa. Desse modo, os dados colhidos durante a pesquisa possibilitaram 

inferir que não só houve adoção do CM, como política instituída, mas também que a 
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adoção é particular porque cada professor ampliou, modificou, inferiu, excluiu. As ações 

particulares dos professores, entendendo-os como executores das políticas curriculares, 

embora estejam conectadas ao documento, são peculiares a cada um deles, de forma que a 

maneira como cada um construiu o conhecimento em sala de aula ultrapassa os limites 

estabelecidos pelas diretrizes da SEEDUC/RJ.  

O objetivo do professor é ser o facilitador do aprendizado de língua estrangeira, mas esse 

papel não se encerra no contexto do conteúdo, ele está empenhado em proporcionar ao aluno 

condições de identificar, de compreender o gênero estudado no bimestre. O professor também 

tem o poder de ser o decisor em sala de aula, redimensionando seu trabalho frente às imposições:  

  

Os sujeitos educativos encontram suas formas peculiares de realizar os 

processos de ensinar/aprender um conjunto de conhecimentos; e de pôr 

em prática diversas formas de transmissão de saberes, que têm seu 

dinamismo próprio e se movimentam, se expandem e se atualizam nos 

espaços pedagógicos (TURA e PEREIRA, 2013, p. 117). 

 

Vale ressaltar, diante do que foi observado, que a educação está vinculada às mudanças 

curriculares de seu tempo, e que as propostas que hoje se inferem ao modelo determinado pelo 

governo estadual são passíveis de análises dentro de contextos locais e globais atuais.  

Dessa forma, optou-se por organizar um quadro referencial elucidando as evidências para 

serem analisadas à luz da implantação do CM, do trabalho docente e da construção do 

conhecimento com o aluno em sala de aula. Todas as evidências levantadas servem para auxiliar 

as conclusões sobre a influência das políticas linguísticas e públicas em contextos educacionais. 

Durante as observações, notou-se que as opções de ensino de ambos os professores 

foram eficazes para que os alunos se envolvessem na construção do conhecimento. Também 

foram observadas decisões autônomas (o professor é autônomo em sua sala de aula) dos 

professores em relação ao conteúdo e à base curricular. É preciso ressaltar que as decisões 

autônomas são embasadas no que (Sacristán 2008, p. 322) denomina “subjetividade do 

avaliador”, que situa a formação recebida pelo professor, “as pressões do meio”, “a cultura 

profissional’, enfim, todas as experiências profissionais e não profissionais (pessoais implícitas 

ou explícitas) que contribuem para se construir o juízo de valor em qualquer situação envolvendo 

a avaliação. De acordo com Sacristán (2008, p. 201) “O valor de qualquer currículo, de toda 

proposta de mudança para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na 

forma como se concretiza em situações reais”.  
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Consoante com Apple (1995, p. 45) “[...] é a tensão entre distribuição e produção 

que em parte responde por algumas das formas de atuação das escolas no sentido de 

legitimar a distribuição de poder econômico e cultural existente [...]”. Sendo assim, o autor 

sinaliza a responsabilidade que a escola tem ao legitimar todo e/ou qualquer conhecimento 

em escala de produção. 

Pode-se inferir que as observações foram de extrema relevância para o processo 

investigado, mesmo que, por vezes, a presença de um observador possa ter de alguma forma 

influenciado na prática do professor. As ações propostas objetivam aproximar-se da resposta, 

cuja investigação propõe indagar sobre a implantação do CM para as línguas estrangeiras 

modernas na rede estadual e de que maneira essas ações interferiram na prática do professor. 

Ressalta-se o uso do verbo “aproximar” porque as respostas ainda não são 

conclusivas, estão sendo apresentadas de forma relacional diante das análises do quadro 

referencial. Observou-se que houve alteração na prática docente porque, em mais de uma 

passagem analisada, o olhar do pesquisador aferiu que foram apontadas práticas 

desenvolvidas a partir do CM, o que evidencia sua adoção na prática docente. A “alteração 

na prática docente”, pode ser observada e apontada em comparação com o período que 

antecedeu a implantação do CM, no qual eram previstas orientações pedagógicas, mas não 

havia uma base curricular que servisse como norteadora para o trabalho docente na 

SEEDUC/RJ.  

Portanto, houve mudança (alguns professores acharam difícil cumprir, 

desnecessário, sem tempo hábil) em suas práticas e essas mudanças foram acompanhadas 

de negação ao cumprimento de alguns objetivos (por razões que não foram explicitadas) e 

de certa resistência ao documento. Digo certa resistência porque, na maioria das vezes, 

observou-se a ‘adoção’ ao documento, mas não houve uma aceitação completa. De certa 

forma, observou-se ‘prazer’ na realização da proposta.  

Em contrapartida, o caráter conclusivo somente poderá ser efetivamente realizado 

ao final das análises das entrevistas e da análise situacional através da triangulação 

elaborada pela autora da pesquisa. Dessa forma, o cruzamento de todas as informações 

levantadas pela pesquisa permitirá aferir a etapa conclusiva.   
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5.2 ENTREVISTA E TRANSCRIÇÕES – O OLHAR DA PESQUISADORA  

 

Em consonância com Moscovici (2015), o reconhecimento do homem na sociedade se 

dá pela integração do individual com o social, tendo sua representação social construída a 

partir de trocas. Partindo do pressuposto de que o reconhecimento do ser individual está 

permeado pelo ser social, optou-se pela técnica das entrevistas individuais e semiestruturadas, 

de modo a dar voz ao professor, permitindo ainda que o entrevistador alcance maior número de 

impressões e percepções possíveis de enunciação durante a entrevista. 

É relevante ressaltar que a entrevista utilizada como proposta de investigação para 

atender aos pressupostos acadêmicos da pesquisa permite ao pesquisador a construção de 

textos e a recuperação de falas que escaparam no decorrer da interlocução. As perguntas 

devem ter objetivos claros, distintos e elencados a partir dos questionamentos e dos 

pressupostos da pesquisa, permitindo ao entrevistador abarcar maior número de informações 

para o suporte de seu objeto de pesquisa. Segundo Daher, Sant’Anna e Rocha (2004, p. 173): 

“se recorremos à entrevista, é porque não temos acesso imediato a uma determinada ‘massa de 

textos’ que de alguma forma, já deve existir (e cujo acesso não é imediato) (grifo no original)”.  

Diante dessa aferição, entende-se que a entrevista acadêmica permite ao 

entrevistador produzir novos textos a partir da evidenciação de outras vozes que circulam e 

são elementos constitutivos do discurso a ser investigado. 

Considerando-se que a opção pela entrevista, de acordo com a Análise do conteúdo 

(AC) proposta por Bardin (2009), foi adotada por entender-se que afloram, no momento de 

interação entre entrevistado e entrevistador, não somente as falas produzidas pelos sujeitos 

entrevistados, mas também as expressões que são construídas e explicitadas através da 

linguagem. As entrevistas ainda permitiram que fossem evidenciadas algumas palavras, 

que por terem sido citadas várias vezes pelos professores, adquiriram representatividade 

para os profissionais da educação.  

Nesta seção, apresentaremos os caminhos percorridos para a elaboração das 

entrevistas. Foi elaborado um roteiro com base nos pressupostos da pesquisa, de modo que a 

entrevista foi dividida em blocos de perguntas. Como a pesquisa está centrada no contexto 

entre linguagem e representação social, decidimos por analisar as respostas através do ‘curso 

da linguagem, atentando-nos para as palavras que repetidas (várias vezes), suscitam ideias 

sobre as representações sociais, de acordo com os pressupostos apontados por Moscovici 

(2015). 
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Os contatos iniciais e as entrevistas foram realizados nos Colégios C1 (sala dos 

professores) e C2 (sala dos professores e biblioteca), excetuando-se o caso de um 

professor49 que solicitou o envio do questionário por e-mail, por se encontrar fora do país. 

Os nomes dos professores foram retirados para que não houvesse nenhum tipo de 

identificação, e nemhum constrangimento por parte dos entrevistados. 

 A entrevista foi realizada com seis professores de língua estrangeira ( Língua Inglesa e 

Língua Espanhola) e foi pensada para atender ao maior número possível de informações, visando 

conhecer melhor o profissional – professor de LE – que atua na educação estadual, 

principalmente sua avaliação sobre a construção e implementação do CM. Por essa razão, 

divididas em categorias as perguntas foram organizadas para conhecer os seguintes aspectos: 1 e 

2 – a formação do professor; 3 a 8 – sua experiência e o papel da LE no contexto de formação do 

aluno; 9 a 18 – sua avaliação sobre a implantatação e as práticas propostas pelo CM.  

Dessa maneira, para fazer a análise das entrevistas, optou-se também pela técnica da 

categorização, separando-se o quadro em três colunas, nas quais a primeira foi construída a 

partir das categorias extraídas das perguntas das entrevistas, a segunda contou com a 

definição de cada uma dessas categorias construída pelos argumentos dos professores de LE, 

e na terceira categoria aparecem as palavras retiradas da entrevistas e associadas aos termos 

indutores – Currículo Mínimo/Língua Estrangeira e Práticas Pedagógicas.  

Desse modo, para realizar uma pesquisa qualitativa, optou-se por observar as 

categorias mais frequentes e que são evidenciadas através das palabras associadas no contexto 

da entrevista, e que, no contexto das interpretações, tenham-se tornado referência para a 

Representação Social do professor de LE, no Estado do Rio de Janeiro. Essa opção vai ao 

encontro do que propõe Moscovici (2003, p. 201): “ O vasto campo do senso comum, das 

ciências populares, nos permite agarrar essas representações ao vivo, compreender como elas 

são geradas, comunicadas e colocadas em ação na vida cotidiana”.  

A partir das considerações teóricas-metodológicas, decidiu-se por utilizar a técnica 

da entrevista semiestruturada, na qual a pesquisa foi apoiada e se desenvolveu. De acordo 

com Bardin (2009, p. 43), “A linguística estabelece o manual do jogo da língua”, enquanto 

que AC busca através da entrevista compreender as mensagens dos atores (respostas) em 

seu ambiente, no momento determinado para a pesquisa.  

                                                           
49 Direção e os professores assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e a cópia do modelo 

segue em anexo (Anexo 3). 
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As entrevistas foram transcritas pela própria pesquisadora, não havendo a utilização 

de nenhum programa específico para a transcrição de áudios. As falas foram digitadas em 

word e encontram-se em itálico. Decidiu-se por estabelecer como convenção algumas 

regras para melhor compreensão das manifestações, com a utilização da tabela50 1, sendo: 

 

  Tabela 2: Normas para transcrição 

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO 

Símbolo Significado 

... Hesitações ou frases incompletas 

[    ] Silêncio 

{   } Risos 

 

Para a entrevista, foi elencado um roteiro dividido em três partes com objetivos definidos 

para cada uma delas: a primeira parte, objetiva conhecer a formação do professor; a segunda 

parte, objetiva conhecer a experiência profissional; a terceira parte, objetiva conhecer a aplicação 

da CM no Ensino Médio. Optamos por incluir as transcrições completas em anexo (ANEXOS: 

3,4,5,6,7,8), por entender que sua alocação fora do corpo do trabalho, torna a leitura sequencial 

das análises e da compreensão da análise relacional com os termos indutores mais fluente. 

 

5.2.1 Perguntas elaboradas para a entrevista  

 

 As perguntas elaboradas para a pesquisa, são em um total de dezoito perguntas 

separadas em três blocos, sendo, no bloco um, questões relacionadas a - Formação do 

professor; O bloco dois sobre - Experiência profissional e o papel da LE no contexto de 

formação do aluno; E o bloco três sobre a – Implantação e as práticas propostas pelo CM. 

Sendo:  

 

1. Qual é sua formação acadêmica? Em que instituição foi realizada? Em quanto tempo se 

deu? 

2. Além da graduação, há outro tipo de formação que realizou que contribuísse para o seu 

trabalho? Em caso positivo, qual foi? Como se dá essa contribuição para a língua estrangeira? 

                                                           
50 Modelo adaptado para utilização no trabalho da Tese de Doutorado de ARANTES, P. C. C.: “O jornal 

popular brasileiro e o boulevardzeitung alemão: análise do discurso jornalístico em produção e recepção”. 

Belo Horizonte, Faculdade de Letras, UFMG, 2013, apud OLIVEIRA, C.N.W, 2015, p.88.  
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3. Como professor de LE, que experiências tiveram destaque para o ensino de línguas na 

sua escola? Quais foram bem-sucedidas e quais não foram?  

4. Com relação ao componente curricular, como a língua estrangeira pode contribuir para o 

Ensino Médio? Você acredita que haja hierarquia entre as disciplinas?  

5. Em sua opinião, quais são as necessidades de aprendizagem de LE dos alunos? Por quê? 

6. Em relação aos tempos e horários estabelecidos pela instituição para a sua disciplina, 

com relação ao atendimento: o que você considera relevante colocar?  

7. Qual ou quais as contribuições da sua disciplina para a formação integral (cidadania, 

autoconhecimento, inclusão) do aluno?  

8. Você desenvolveu alguma metodologia facilitadora para ensinar sua disciplina? 

9. Como você avalia as medidas adotadas (políticas públicas) pela SEEDUC/RJ para a 

implementação de uma base curricular? Você achou a base adequada à sua realidade de 

ensino? 

10. Como o CM pode vir a contribuir para a formação do aluno no Ensino Médio?  

11.Quais orientações você recebeu para desenvolver o trabalho tendo como base o CM?  

12. Com relação à obrigatoriedade, você se sente confortável com as regras estabelecidas 

pela SEEDUC/RJ para o cumprimento do CM? Por quê? 

13. O que você mudaria no CM na disciplina? 

14. O CM cumpre uma sequência para os anos seguintes?  

15. Em relação ao CM para as LE, o que você considera relevante e o que seria supérfluo? 

Como você acredita que deve ser um CM? 

16. Com relação à aplicação do CM, o que é bom e o que não funciona?  

17. Que modificações poderiam ser sugeridas para o aperfeiçoamento da CM?  

18. Com relação ao material didático disponibilizado no sítio da SEEDUC/RJ para as aulas 

diferenciadas, você faz utiliza? Como você o avalia?  

 

5.2.2 Transcrições das entrevistas  

 

 As transcrições das entrevistas encontram-se em anexo. A decisão foi tomada para 

facilitar a leitura sequencial do texto. As análises das entrevistas são apresentadas na seção 

seguinte, com base nos aportes teóricos de Moscovici (2015) sobre a Teoria da 

Representação Social.  
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  Da mesma forma que nas transcrições das observações de campo, optamos por 

manter as transcrições das entrevistas em itálico para se diferenciarem do texto integral. 

 

5.3 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS: A REPRESENTAÇÃO SOCIAL E O 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA SEEDUC/RJ 

 

Com a intenção de atribuir significados aos fatos observados e reincidentes 

verificados nas entrevistas verbalizados pelos entrevistados, decidiu-se pela utilização do 

método qualitativo. É preciso ressaltar que as interpretações estarão relacionadas às 

palavras associadas aos termos indutores elencados para a entrevista: Currículo 

Mínimo/Língua Estrangeira – Práticas pedagógicas. 

A organização das entrevistas tornou-se possível obedecendo-se aos seguintes passos: 

preparação do roteiro da entrevista; contato inicial; formulação das perguntas; estimulação para 

a obtenção de respostas completas; registro das respostas; conclusão das entrevistas.  

Após a elaboração do roteiro para investigação e o contato inicial, tomou-se o 

cuidado de solicitar todas as autorizações necessárias para o correto andamento da 

pesquisa, de modo a atender aos pressupostos da pesquisa, acompanhando o princípio, o 

meio e o fim da aplicação da proposta do CM.  

O processo para dar significado aos dados, permitindo analisá-los à luz da literatura 

e as posteriores conclusões seguiram os aportes teóricos sobre as TRS, de Moscovici 

(2015), para quem a representação social, modalidade de conhecimento particular e 

consensual, utiliza-se de dois meios para exercer sua função de familiarizar o grupo com o 

desconhecido: a objetivação e a ancoragem.  

Para Moscovici (2015, p. 71), a objetivação “é descobrir a qualidade icônica de 

uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já 

representar, encher o que está naturalmente vazio, com substância”. Nesse sentido, a partir 

dos pressupostos do autor, utilizamos a associação de palavras, buscando torná-las visíveis 

e concretas representações para o grupo de professores.  

A ancoragem, segundo Moscovici (2015, p. 61), é entendida como “um processo 

que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de 

categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser 

apropriadas”. Assim, a utilização da categorização torna-se necessária à pesquisa, porque 

contamos com um expressivo universo de palavras e expressões apontadas pelos 
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professores no contexto da entrevista. Por essa razão, entende-se que “categorizar alguém 

ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e 

estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele” (MOSCOVICI, 2015, p. 63).  

O ato de classificar suscita a ideia de criar um modelo apropriado para representar a 

classe e levantar expectativas em torno do que é esperado: 

 

Esse conjunto de fotos representa uma espécie de caso-teste, que sintetiza 

as características comuns a um número de casos relacionados, isto é, o 

conjunto é, de um lado, uma síntese idealizada de pontos salientes e, de 

outro lado, uma matriz icônica de pontos facilmente identificáveis 

(MOSCOVICI, 2015, p. 63). 

 

Na área da linguagem, a categorização e a classificação tornam-se importantes 

aliados para os estudos linguísticos nas perspectivas enunciativas e sociointeracionistas. 

A proposta deste capítulo, portanto, pressupõe analisar as respostas dadas nas 

entrevistas, associando-as, para, a partir delas, salientar os acordos teóricos que possam ser 

representativos das opiniões formadas e externadas pelos professores com relação ao objeto da 

pesquisa. Desse modo, conhece-se, através da Teoria das Representações Sociais, as possíveis 

teorias representacionais criadas pelos profissionais da educação a partir da implantação do 

CM. A metodologia a ser aplicada pressupõe o uso da categorização e da associação de 

palavras. Em observância, infere-se que todas as palavras foram elencadas durante as 

entrevistas semiestruturadas realizadas com seis professores de LE de dois Colégios estaduais 

– C1 e C2.  

Moscovici (2015) enfatiza nas pesquisas a importância da entrevista baseada na 

observação do discurso proferido pelos entrevistados, visto que a representação social está 

na fronteira entre o individual e o social. Enfatiza ainda que os universos consensuais 

sempre fizeram parte do universo do ser humano, assim como também as tensões que 

podem originar-se diante de algo ou de algum fato que não nos é familiar.  

Por essa razão, a entrevista foi um dos recursos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa, associada à observação direta, porque o que se almeja com a análise de ambas as 

técnicas é aproximar-se da realidade do professor, à medida que, essa aproximação tem por 

objetivo a comprovação do objeto da pesquisa. A partir dos dados elencados na entrevista, 

elaborou-se um quadro descritivo/representativo dos conceitos apreendidos e registrados para a 

composição da pesquisa.  
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Convém ressaltar a importância da noção de representação social para a 

compreensão dos fenômenos educacionais, não apenas numa perspectiva macroscópica, 

mas também para análises mais detalhadas de aspectos que envolvem o cotidiano escolar: 

docentes, discentes, práticas pedagógicas, instituições educacionais, saberes escolares, 

conhecimentos científicos, relações interpessoais etc.  

 Os instrumentos metodológicos utilizados na pesquisa procuraram organizar os 

registros dos textos, de maneira que também se pudesse, através do discurso proferido, 

escutar outras vozes: a que ecoa como senso comum; a voz do grupo; a voz da construção 

política e social de cada um. De acordo com Moscovici (2015, p. 53), “as representações 

sociais devem ser vistas como uma “atmosfera”, em relação ao indivíduo ou ao grupo”. É 

preciso ressaltar que, entre os referenciais teóricos, destacam-se Jodelet e Abric como 

autores representativos da Teoria das Representações Sociais.  

Considerando que a TRS pode inserir-se nas pesquisas educacionais e colaborar para 

a identificação das representações produzidas nas interações entre os professores; 

considerando ainda que as interações podem servir para explicar diversas práticas 

desenvolvidas também no espaço escolar, decidiu-se pela utilização dessa ferramenta de 

modo a entender como a implementação da CM foi absorvida no meio educacional e, 

enquanto prática, se houve algum tipo de alteração no trabalho docente.  

Ressaltando os aspectos linguísticos e utilizando a categorização dos elementos, 

acredita-se que o estudo das representações sociais possa ser o constructo da teoria que 

represente socialmente a concepção prática do uso que os professores fazem da CM.  

Nossa análise não se baseou apenas, como de costume, nos estudos de 

representações sociais, nos elementos do significado (conteúdos) das mesmas, mas também 

em sua forma, através das expressões positivas e suas contraposições, que foram utilizadas 

em outro capítulo que versou sobre os argumentos e contra-argumentos sobre o CM. A 

utilização da entrevista semiestruturada também foi outra técnica para auxiliar a 

observação e a argumentação, contribuindo para a compreensão e análises das 

Representações Sociais em contextos educacionais reais. 

Através da realização da entrevista, com suporte das respostas relatadas, elaborou-se o 

quadro descritivo/representativo dos conceitos apreendidos e registrados para a composição da 

pesquisa. Decidiu-se por iniciar o processo de seleção das categorias e por selecionar os 

conjuntos de categorias estabelecidas através de recortes das entrevistas. Para cada uma das 

categorias foi construída uma definição, a qual se deu a partir das palavras mencionadas nos 
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textos das entrevistas. Agrupou-se, em seguida, as palavras associadas a cada uma das 

categorizações definidas. No quadro construído, verifica-se que, nas colunas 1 e 2, 

respectivamente, encontram-se as categorias construídas e a definição elaborada de acordo com 

os dados recuperados das entrevistas. Na coluna 3, são apresentadas as palavras foram associadas 

aos termos indutores. 

As categorias para as análises foram divididas em três partes: a primeira parte foi 

extraída das perguntas das entrevistas; a segunda parte consistiu na definição de cada uma 

das categorias construídas a partir das opiniões; a terceira parte consistiu nas palavras 

associadas aos termos indutores: Currículo mínimo/Língua Estrangeira e Prática pedagógica. 

Para efeitos de contextualização, decidiu-se por elucidar os adjetivos apreciativos e 

depreciativos como forma de externar o posicionamento dos entrevistados frente aos termos 

indutores, consubstanciado pelos embates e conflitos inerentes ao contexto de 

implementação de uma política pública. 

 

Quadro 2: Análise da Representação Social do professor com a introdução do CM. 

 
Análise Exame 

Categoria Definição da Categoria Palavras associadas nas entrevistas aos termos 

indutores: CM/LE 

 – Prática pedagógica. 

1. Práticas 

pedagógicas 

Corresponde a palavras que 

caracterizam o termo indutor à 

prática docente; Também abarca 

palavras que identificam as práticas 

que auxiliam a prática docente; 

Materiais, metodologia, lecionar, jogos, exercícios, 

atividades, música, filmes, teatro, trabalhos manuais, 

tecnologias, cobrar, compreender, gincana, 

motivação, culturas, outras línguas, música, 

vocabulário, cultura, filmes; 

2. Papel da LE Corresponde a associações que 

caracterizam ao termo indutor a 

preparação do aluno para o 

Mercado de trabalho; para o 

ingresso nas Universidades; 

participação e preparação para 

as avaliações externas – Enem 

Ingresso, mundo globalizado, prestígio, 

facilitador, necessário, metodologia, hierarquia, 

fluência interagir, trabalho, vida, desvalorização, 

secundário, mecânica, desmotivada, preparar, 

Enem, realidade; 

3. Carga horária 

da disciplina 

Corresponde aos tempos de 

aulas destinados ao ensino de 

língua estrangeira; 

Insuficiente, atividade, música, tecnologia, 

conteúdo, jogos, motivados, execução, 

experiência, aumentar, discutível, insuficientes; 

4. Contribuições 

da LE para a 

formação do 

aluno 

Corresponde a associações que 

caracterizam ao termo indutor a 

identificação das contribuições do 

aprendizado de LE para a 

formação do aluno; 

Cultura, mecânica, diálogo, ampliação, mercado de 

trabalho, participação, atividades, conhecimentos, 

oportunidade, condições, realidade, acesso, 

informações, aspectos, desmotivada, necessidade, 

culturais, outras culturas; 

5. Base 

curricular 

Corresponde a associações que 

avaliam o termo indutor em 

contexto de aplicabilidade; 

Interesse, coisas básicas, motivos, conteúdo, positivo, 

importante, atividades, necessidade, informação, 

positivo, possibilidade, importante, realidade; 

6. Papel do 

currículo 

mínimo 

Designa a representação do 

termo indutor em situações de 

valoração; 

Interesse, conteúdo, atividade, prejudicado, 

diálogo, trabalho, projetos, língua, simples, 

grande, ir além, 

7. Orientações – Identificam as orientações Ponto de partida, interessantes, trabalhos, projetos, 
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Uso do CM relacionadas ao termo indutor; mudança, implantado, pronto, atividades, vida 

profissional, sociedade, realidade, autoestima, 

conteúdos, material, pesquisas, não recebi; 

8. 

Obrigatoriedade 

do CM 

Corresponde a associações de 

palavras, identificadas nas 

opiniões relacionadas ao termo 

indutor como uma autoridade que 

impõe regras e exerce o poder;  

Pressionado, tempo, trabalhar, qualidade, 

imposto, realidade, não 

9. Sugestões 

para mudanças 

Corresponde a associações que 

propõem modificações ao termo 

indutor; 

Incentivar, fluência, exemplo, frases, atividades, 

relacionadas, nada, questões, realidade, provas 

nacionais, fora da realidade, produções de texto, 

conexão com a realidade, recursos, conteúdo;  

10. 

Atendimento às 

necessidades de 

aprendizagem 

Designa a representação do termo 

indutor, apontando para a 

satisfação das necessidades para a 

realização do trabalho docente; 

Interdisciplinaridade, interesse, mercado de trabalho, 

atividades, documento, prática, ouvir, motivos, 

aprender, iniciar, discussão, lidar, questões, vestibular, 

Enem, não, tempo insuficiente; 

11. Sequência 

anual do CM 

Identifica a avaliação sequencial 

proposta pelo termo indutor; 

Ponto de partida, pesquisa, conteúdo, orientação, 

específica, repetitivo, simples, repetição,  

12. Opinião – 

Relevante/Supér

fluo 

Corresponde a associações que 

avaliam o termo indutor, de 

maneira a elucidar a sua 

relevância ou não; 

Obrigatoriedade, filmes, entrevistas, mercado de 

trabalho, atividades, despertar, interesse, nível, 

difícil, realizar, gêneros, realidade, necessidade; 

13. Aplicação 

funcional 

Identifica as opiniões 

relacionadas à aplicabilidade e 

função do termo indutor; 

Contato com essa língua, bagagem, fluência, 

grandes produções, tempo, nível, maioria, 

atividades, práticas; 

14. Material 

didático 

Identifica as opiniões relacionadas 

ao material de apoio, elaborado 

para dar suporte ao termo indutor; 

Utilizo, ótima, bom, ferramenta, conteúdo, algo 

simples, vocabulário, interpretação de texto, 

apoio, atividades, simples; 

15. Sugestões 

para 

aperfeiçoamento 

Corresponde a associações que 

sugerem ao termo indutor, 

propostas relacionadas ao 

aperfeiçoamento; 

Atividade, material, música, vocabulário, 

realidade, continuidade, modificações, realidade; 

analisar, necessidade, desenvolvimento;  

 

Apoiando-se no quadro e tendo como indicativos os termos indutores “Currículo 

mínimo, Língua Estrangeira, Prática pedagógica”, parte-se para a análise das categorias 

que mais se associam aos termos indutores.  

Como se pode observar, todas as categorias se referem aos termos indutores. De acordo 

com o pressuposto para a investigação, a separação dos termos indutores em dois: Currículo 

Mínimo/Língua Estrangeira e Práticas pedagógicas. A primeira categoria refere-se diretamente ao 

segundo termo indutor. Isso não quer dizer que também não esteja relacionando-se com o primeiro 

termo indutor, que se encontra subdividido, por razões de estruturação. Como a proposta se insere 

no contexto da implementação do CM e a investigação propõe o olhar direcionado às LE, entende-

se que não há razões para a separação dos termos dirigidos à indução. Dessa forma, contando com 

as aferições, podem-se destacar nas associações de palavras, algumas que se fizeram realçadas para 

o contexto da análise e que apontaram para os termos indutores: atividade(s) (213,3 %) realidade 
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(140,0 %), conteúdo(s) (126,6 %), cultura (86,6 %), música (86,6 %). O levantamento das palavras 

remete ao pressuposto por Moscovici: 

 

Toda representação social somente pode ser analisada em termos de uma 

trajetória icônica e linguística, ascendendo a uma fonte (as ideias-fonte) e 

ao mesmo tempo procurando normatizar na direção descendente na forma 

de campos semânticos e esquemas demostrados, facilmente transmitidos 

(MOSCOVICI, 2015, p. 249). 

 

Por essa razão, ancorados na teoria RS, a palavra “atividade(s)” aparece trinta e 

duas vezes (32) vezes durante a entrevista, o que sinaliza que sua representação suscita 

relevância no contexto apontado pelos termos indutores, seja em espaços destinados à 

aplicabilidade (linguística), seja na construção simbólica do que possa ser entendido como 

“objeto”, de acordo com Moscovici. Torna-se necessário explicar que o resultado da 

porcentagem estabelecida para o termo “atividade(s)” se deu pela divisão dos termos 

categorizados na primeira coluna do quadro, em número de 15 (quinze), pelo número de 

repetições da palavra encontradas nas entrevistas e elucidadas nas associações de palavras: 

32 (trinta e dois) vezes. Por essa razão, a equação realizada (32 ÷ 15= 2,133), que em 

porcentagem (2,133 x 100) corresponde ao resultado aproximado de 213,3 % (duzentos e 

treze, três por cento)51.  

 Retomando à análise representacional da palavra “atividade(s)”, observou-se que, 

durante a análise das entrevistas, ela é utilizada como núcleo em diversas situações de 

ancoragem. Pode-se observar que aponta para diferentes contextos, suscitando também 

diferentes interpretações, mas que se situam em uma mesma fronteira, a prática 

pedagógica.  

Consoante com Moscovici (2015, p. 216): “ Representar significa, a uma vez e ao 

mesmo tempo, trazer presentes as coisas ausentes e apresentar coisas de tal modo que 

satisfaçam as condições de uma coerência argumentativa, de uma racionalidade e da 

integridade normativa do grupo”. Portanto, a palavra ‘atividade” encontra-se dentro dessa 

“coerência argumentativa” que foi explicitada pelo autor, que nos conduz a entender ser o 

que o autor nomeia de “status simbólico”, no qual, ainda segundo o autor, “estabelecendo 

                                                           
51 Para cada categorização em que os questionados podem selecionar múltiplas opções de resposta da lista, 

indicam um número total de opções de respostas. Essas questões selecionadas podem ser maior que o número 

de questionados que responderam as questões. Isto pode fazer com que os percentuais totais da resposta 

excedam 100%. De acordo com a fórmula de porcentagem: Parcela / Total = X /100. 
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um vínculo, construindo uma imagem, evocando, dizendo e fazendo com que se fale, 

partilhando um significado através de algumas proposições transmissíveis [...]”. 

Dessa forma, a palavra aponta para a mesma fronteira, e está relacionando-se com:  

 

Gráfico 2: Representações e núcleo 1. 

 

  

 

Nesse sentido, tomando-se como exemplo a palavra e as representações associadas a 

ela, pode-se inferir que aponta para um aspecto relacional entre os termos indutores (CM/LE) e 

a prática docente. A palavra central – atividade(s) – levantada pela investigação nas entrevistas 

parece indicar-nos o lugar comum – imagético – da significação das representações sociais do 

trabalho docente, fazendo com que, em torno dela, estejam ícones que, a ela ancorados, 

objetivam a realização de uma prática. Talvez possam ser aferidas outras ideias interpretativas 

porque muitas são as representações que cada observador pode relacionar em momentos de 

análises, as quais também podem ser entendidas sob outros pontos de vista:  

 

Na verdade, é uma questão de topoi, isto é, de ‘locais’ de senso comum onde 

elas encontram a fonte de desenvolvimentos e os meios de legitimação, pois 

esses ‘locais’ estão ancorados no perceptível (cognição partilhada e popular) 

e na experiência ritualizada (cultura e seus ritos, isto é, suas partes operativas 

na representação) (MOSCOVICI, 2015, p. 244, 245). 

 

“Realidade” – segunda palavra realçada na associação dos entrevistados – também tem 

relevância no contexto analisado. Apesar de seu significado, no dicionário Aurelio on line, ser 

“Qualidade do que é real. O que existe realmente; coisa real”, percebeu-se, no contexto de 
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análise da investigação, que ela é representativa (porque é citada 20 vezes), inserindo-se nas 

ideias relacionadas aos termos indutores e neles ancoradas. Os professores apontam um CM que 

deve estar mais próximo da realidade, como foi citado na entrevista 2 – “O currículo deve ser 

direcionado ali com a realidade da comunidade, não é?” – ou ainda, como na entrevista 3 (três):  

 

Olha, eu acho que o currículo mínimo tem que atender as necessidades e 

a realidade de cada escola. Cada escola, cada estudante, cada 

comunidade é diferenciada, é diferente da outra , né? Então, esse 

currículo mínimo deveria ser , é...primeiramente pensado por professores 

da área, de fato, que realmente tenham vivência do dia-a-dia daquela 

escola e saber de que maneira esse currículo pode atender esses alunos, 

porque muitas das vezes, o currículo...ele vê o aluno como uma 

generalidade, uma generalidade. Na verdade, cada escola é singular, 

cada aluno,né? cada realidade é diferente da outra. 

 

Reincide a ideia de um núcleo central, permitindo-nos inferir que na palavra está o 

sentido do “atendimento”, de “particularidade”; também nesse espaço podemos inferir que 

são sugeridas mudanças no CM, para que possa atender às necessidades locais, suscitando, 

dessa forma, a seguinte representação:  

 

Gráfico 3: Representações e núcleo 2. 

 

 

A palavra “realidade”, nas entrevistas, encontra-se relacionada a provas nacionais, de 

cada turma e dos alunos, a produções de textos, à escola, a comunidade, ao local. Observa-se 

que ela estabelece conexões que parecem apontar para o contexto do “necessário/da 
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necessidade”, como preparação do aluno para as provas externas (provas nacionais), para as 

necessidades individuais (para cada turma, para os alunos), para a escola. Ressalta-se a 

aproximação com Moscovici (2015, p. 224), para quem “Devemos realçar aqui que a noção 

de necessidade aparece nas reflexões que Schütz devotou ao senso comum”, e que aponta 

para reflexões sobre o que nos interessa, pois segundo o autor (2015, p. 224) “... pois a teoria 

das representações sociais foi elaborada em relação a formas comuns e populares de 

conhecimento”. Em uma outra análise, parece que a ancoragem com a palavra “escola” 

abarca as outras que se completam (cada turma, dos alunos, produções de textos), e esse 

contexto está ou é mediado pelas “provas nacionais”. Nota-se também que os termos 

indutores estão mais evidenciados em relação à prática docente.  

A palavra “conteúdo(s)”, aparece no texto como a terceira mais evidenciada pelos 

professores no contexto da entrevista, estando sempre ancorada nos termos indutores. Ela 

aponta para definições da ordem do “detalhamento de conhecimentos”, da “listagem de 

conhecimentos”, da “ordenação e sequência de conhecimentos”. Isso pode ser observado na 

entrevista 1, pergunta nove, “... Muitos professores somente seguiam os conteúdos do livro 

didático, já com o currículo mínimo, novas atividades foram propostas fazendo com que 

muitos professores buscassem novos conhecimentos, ...”, ou ainda na entrevista 2, pergunta 

dezesseis, “... a questão do aspecto do aluno ter uma sequência dos conteúdos, se trocar de 

escola, ele sabe que lá na outra a escola, se ela também estiver seguindo essa sequência ele 

não vai ser prejudicada.”, na entrevista 3, pergunta dezesseis, “... Sabendo que o conteúdo 

que ele vai estudar é o mesmo, daria uma continuidade no conteúdo que ele estaria 

estudando”, na entrevista 4, pergunta 9, “... Mas acho negativo à medida que o professor, 

aquele professor que se atém ao mínimo, sempre pautando por baixo o seu conteúdo”, na 

entrevista 6, pergunta 6, “... temos sempre que correr com pra dar o conteúdo, e é uma 

confusão”. Os argumentos, em sua maioria, estão relacionados a prática de ensinar, ao 

trabalho a que o professor se propõe e executa sendo o agente entre os conhecimentos a 

serem ensinados e o aluno. De modo, que podemos inferir que o(s) ‘conteúdo(s)’ 

apresentados no CM determinaram uma nova proposta, que não se encontra de acordo com o 

livro didático distribuído pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), que permite a 

continuidade dos estudos para o aluno, mas que precisa de revisões e adequações à realidade 

de cada contexto educacional.  

Evidenciando, dessa forma, que a representação e o desdobramento da palavra 

‘conteúdo’, pode estar atrelada ao significado de sua construção semântica ou ao senso 
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comum que norteia o trabalho docente, ou ainda, a outras associações que podem ser 

desenvolvidas a partir das análises.  

 

Gráfico 4: Representações e desdobramento 

 

 

 

Os apontamentos sobre os conteúdos indicam para uma ancoragem em pressupostos 

que estão impressos ao trabalho docente e que são externados através do discurso. Ao mesmo 

pertencem ao discurso individual e ao discurso social, o que, de acordo com Moscovici (2015, 

p. 247), “...vemos emergir em nossos discursos na forma de abertura ou fechamento 

recorrentes – ‘aberturas’ e ‘fechamentos’ que integram ‘opostos’ em um relance”. 

A quarta palavra apontada pelos professores entrevistados e ressaltada na 

associação de palavras – “cultura” –, alude à aproximação feita por Hall (1997): enquanto 

o sentido da representação encontra-se atado ao significado, a linguagem encontra-se atada 

à cultura. Pressupõe-se, dessa maneira, que, para os entrevistados, a palavra cultura conota 

produzir sentido através da linguagem, encontrando-se, ao mesmo tempo, contextualizada 

aos termos indutores. É representativa no sentido de estar ligada ao ensino de línguas, cuja 

representação suscita o sentido mais antropológico, defendido por Hall (1997), e 

contextualizada por inserir-se em espaços de ensino/aprendizagem de LE.  

O autor ressalta que a representação só pode ser entendida se for adequadamente 

analisada em relação às verdadeiras formas concretas de significado, e que somente através 

da leitura e da interpretação elas são construídas; portanto, segundo o autor, o significado 

simbólico circula entre os sinais, os símbolos, as imagens, palavras, sons. 

 As associações feitas à palavra cultura encontram-se relacionadas e, por conseguinte, 

sugerem que essa representação possa “fornecer os meios críticos de tratar esses fenômenos 

de coesão sociodiscursivas e de analisar os princípios de coerência que os estruturam de uma 

relação interna-externa (esquemas cognitivos, atitudes e posicionamentos, modelos culturais 

e normas)” (MOSCOVICI, 2015, p. 218-19), garantindo-lhe o sentido. Diferentemente do 

Conteúdo (s) 

Sequência Listagem Continuidade 
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termo “atividade(s)”, que suscita “núcleo central”52, e cujas outras ideias coletivas foram 

construindo uma relação de sentido aplicada aos termos indutores.  

Nesse caso, a partir da ideia principal suscitada pelo vocábulo “cultura”, entendido, 

aqui, mais do que apenas com o conceito de “erudição, conhecimento”, parecendo-nos trazer 

a ideia de conhecer diferentes maneiras de viver (outros hábitos e costumes), de entender o 

mundo em sua diversidade e riqueza cultural. Pode-se inferir que existe direta conexão com 

os termos indutores (Currículo Mínimo/Língua estrangeira – Prática pedagógica) e que o 

vocábulo se torna representativo do contexto social do professor de línguas no Estado do Rio 

de Janeiro, tendo sido expressado por várias vezes pelos professores que foram entrevistados. 

As relações de pertencimento, portanto, são estabelecidas quando preenchem seu significado, 

atribuindo a ela aspectos relacionais e de completude que emergiram no contexto analisado. 

Alguns exemplos podem ser extraídos das entrevistas, como na entrevista 1, pergunta sete: 

“A língua inglesa auxilia as relações sociais e culturais do aluno, à medida que este 

participa de atividades individualmente ou em grupo e aprende sobre diferentes países e 

culturas”, ou na entrevista 2, pergunta 7, “...com a língua estrangeira, meu aluno pode ter 

acesso a informações não só da língua, mas também dos aspectos culturais abrindo o olhar 

dele pra outras culturas”, ou na entrevista 3, pergunta 3: “... sempre também trazendo a 

questão da cultura de cada país de cada local que fala espanhol, para eles terem a dimensão 

, né? Da língua do alcance dela no mundo , a quantidade de países que falam espanhol”. 

Eis, pois, as palavras mais relatadas na entrevista associadas à principal: 

Gráfico 5: Representações e pertencimento. 

 

 

                                                           
52 A hipótese do “núcleo central”, de acordo com Moscovici (2015, p. 219), “[...] (Abric, Flament, Guimelli), 

de acordo com a qual cada representação social é composta de elementos cognitivos, ou esquemas estáveis, 

ao redor dos quais estão ordenados outros elementos cognitivos, ou esquemas periféricos”. 
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Percebe-se que a ideia de circulação advém do entendimento de que existe, no 

contexto analisado, um aspecto de correspondência, ou seja, uma relação entre os 

termos. Se cultura pressupõe disparidade, a ideia de aspectos culturais pressupõe 

diferenças culturais; o mesmo ocorre com “várias culturas”, “diferentes culturas”. 

Porém, em meio às “diferenças”, atenta-se para o aspecto relacional ou mediador que é 

suscitado pelas “relações sociais e culturais”.  

É importante ressaltar que a linguagem atribui sentidos, e que os sentidos que são 

produzidos pela linguagem somente adquirem significação quando partilhados através do 

acesso e uso da linguagem (HALL, 1997). Acrescenta-se que, quanto ao lugar ocupado pela 

linguagem, no cenário das representações sociais, “não pode, por conseguinte, ser evitado: as 

palavras não são a tradução direta das ideias, do mesmo modo que os discursos não são nunca 

as reflexões imediatas das posições sociais” (MOSCOVICI, 2015, p. 219). É relevante 

evidenciar que os outros vocábulos encontrados, embora tenham sido importantes para o 

contexto global das entrevistas, não evidenciaram representatividade que se fizesse merecedora 

de maiores observações. Ainda que pudessem ser analisadas baseando-se nos contextos menos 

representativos, não constitui nossa proposta. Espera-se que as análises possam contribuir, de 

modo efetivo para enfatizar a importância das investigações que propõem entender o universo 

que permeia o linguístico e o social.  

 

5.3.1 Completude das análises 

 

5.3.1.1 Comunicação, linguagem e expressão 

 

Visando completar as análises, decidimos por verificar como os entrevistados 

expressaram seu apreço ou não aos termos indutores, especificamente ao termo indutor – 

Currículo Mínimo/Língua Estrangeira. Por essa razão, decidiu-se por fazer um 

levantamento de alguns dos adjetivos53 apreciativos e depreciativos a eles referentes 

identificados nas entrevistas: adjetivos apreciativos (ótimo, bom, positivo, necessário, 

facilitador, bacana, legal); adjetivos depreciativos (insuficiente, secundário, desmotivada, 

difícil, inviável, desmerecimento, extenso, complicado). 

Nota-se que os adjetivos depreciativos correspondem a um número mais 

significativo, inferindo-se a ideia de reprovação. Essa é apenas uma apreciação, entre 

                                                           
53 Os adjetivos tanto apreciativos como os depreciativos foram retirados de forma íntegra dos textos. 
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outras que podem ser apresentadas, pois cada um dos adjetivos encontra-se ancorado a 

contextos relacionados ao tema da pesquisa e pode apontar para outras análises. Desse 

modo, o olhar atento de um pesquisador permite aflorar outras opções para uma mesma 

pesquisa.  

 

5.3.1.2 Relação trabalho e autoridade 

 

Como proposta de visualização e apresentação, foram organizados dois quadros que 

têm a função de elucidar a opinião dos professores, a respeito da condição de 

aplicabilidade do CM, direcionando-se o olhar para duas questões importantes que se 

relacionam diretamente com a política e com o aspecto da formação social no ensino de 

línguas. Sendo elas: 

1. Necessidade de aprendizagem; 

2. A obrigatoriedade;  

Esse levantamento pode ser aferido por estar proposto na entrevista, nas perguntas 

de número 5 (cinco) - Em sua opinião, o Currículo Mínimo atende as necessidades de 

aprendizagem de língua estrangeira dos alunos? E na pergunta de número 12 (doze) - Com 

relação à obrigatoriedade, você se sente confortável com as regras que a SEEDUC/RJ 

passou para o cumprimento do Currículo Mínimo? 

 

Quadro 3: Relação da prática docente perante o CM e aprendizagem. 
1. Em sua opinião, o Currículo Mínimo atende as necessidades de aprendizagem de língua estrangeira dos 

alunos? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

          Não respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

         Não respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

          Não respondeu 

Entrevistado 4 Entrevistado 5 Entrevistado 6 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

         Não respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

          Não respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

          Não respondeu 

 

 

As questões foram elaboradas para o questionário, tomando-se como base as 

perguntas (5 e 12) da entrevista. A entrevista e o questionário foram respondidos pelos seis 
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professores convidados, nos colégios estaduais C1 e C2, ambos localizados em Paraíba do 

Sul/RJ.  

Observa-se que todos os entrevistados foram unânimes em apontar que o CM atende às 

necessidades de aprendizagem de LE, permitindo-se inferir que o conteúdo do documento atende 

as necessidades de ensino de línguas estrangeiras. O que não quer dizer que, por atender às 

necessidades, ele seja objeto de total aprovação dos entrevistados. Essas evidenciações foram 

sinalizadas no texto integral das entrevistas.  

 

Quadro 4: Relação da prática docente perante a obrigatoriedade do CM 

 
2. Com relação à obrigatoriedade, você se sente confortável com as regras que a SEEDUC/RJ passou para o 

cumprimento do Currículo Mínimo? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

         Não   respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

         Não   respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

          Não respondeu 

Entrevistado 4 Entrevistado 5 Entrevistado 6 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

         Não respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

          Não respondeu 

 
 Sim. 

 Não. 

 Às vezes. 

          Não respondeu 

 

Observa-se que a obrigatoriedade não agrada à maioria dos professores entrevistados 

(100%), revelando o total descontentamento quanto a esse critério estabelecido pela SEEDUC/RJ.  

Assim, tendo como ponto de partida o contexto em sala de aula de LE e a 

implementação da CM, isto é, novas políticas educacionais que norteiam a docência no Estado 

do Rio de Janeiro, atenta-se para o fato da relevância em participar da elaboração dessas políticas 

linguísticas e públicas, na medida em que são instituídas pelo poder estatal, definindo e 

implementando as políticas para a Educação.  

 

5.4 CONFLITOS EM TORNO DO CURRÍCULO MÍNIMO  

 

Produzida por inúmeros saberes, mediados pela linguagem, a Educação deve ser o 

reflexo da democracia. Sabemos que a democracia, ao longo dos anos, foi constituída 

através de conflitos, os quais foram importantes e necessários para sua consolidação, 

garantindo ao cidadão seus direitos, assim como também suas obrigações. Desse modo, 
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entendemos que olhar para diferentes opiniões e valorizá-las é uma forma democrática de 

construir saberes. 

A educação no Estado do Rio de Janeiro passou, em 2012, por uma reestruturação 

que deu origem ao CM. A implantação do CM na rede estadual teve uma recepção bastante 

controversa, sendo objeto de muitas críticas dos professores quanto à validade do 

documento, quanto ao perigo da hegemonia e quanto à sua adequação à escola pública. De 

acordo com Sacristán (2000), 

 

O currículo comum contido nas prescrições da política curricular supõe a 

definição das aprendizagens exigidas a todos os estudantes e, portanto, é 

homogêneo para todas as escolas. Implica a expressão de um tipo de 

normalização cultural, de uma política cultural e de uma opção de integração 

social em torno da cultura por ele definida (SACRISTÁN, 2000, p. 111-2). 

 

Pensando nas atuais discussões em curso no Brasil a respeito das novas políticas 

educacionais e na adoção de uma base curricular para a educação nacional, reitera-se a 

importância da participação dos professores nas decisões acerca da educação no país. É 

preciso ressaltar que o professor, enquanto funcionário da sociedade, responde pela 

educação pública e é a ligação entre o Estado e a sociedade (comunidade escolar), portanto 

ouvi-los significa contribuir para um entendimento maior sobre o que realmente é 

importante para a qualidade da educação e para o desenvolvimento da sociedade.  

Com vistas a contribuir para o debate sobre o CM, entendendo que o conflito é bom 

para a educação porque promove reflexões e discussões, decidiu-se por concentrar as 

ideias principais de dois grupos de profissionais da educação em quadros comparativos, a 

fim de facilitar a apresentação das aferições.  

Com base nisso, reconhecendo a importância do debate para alcançar uma educação 

pública de qualidade, os professores se empenharam em refletir, mesmo sabendo que 

enfrentam dificuldades de diversas ordens nas escolas estaduais. A fim de fomentar essas 

discussões sobre o tema pesquisado – Currículo Mínimo – e com o propósito de coletar 

subsídios para responder à pergunta inicial da pesquisa, optamos pela conversa direcionada 

ao tema para facilitar os debates. 
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Essa etapa (a conversa direcionada ao tema) foi realizada após a entrevista, e os 

dados coletados e observados foram, posteriormente, relacionados à teoria da 

Representação Social (MOSCOVICI, 2015). Os quadros 1 e 2 a seguir, apresentam relatos 

dos professores em relação a proposta do CM. Os relatos54 foram selecionados a partir de 

diálogos e dos encontros realizados durante 2015, com professores e corpo pedagógico, 

informalmente convidados a participar da pesquisa.  

A análise da conversação dirigida ao tema proposto, nos permitiu olhar para as 

ações cotidianas de modo a perceber que todas as proposições eram fundamentadas em 

objetivos pessoais, mas ao mesmo tempo em outros eram do grupo. Numa interação 

conversacional os ‘atores’ acabam por estabelecer papéis, que representa cada um dos 

integrantes e que no momento de interação passam a assumir alguns papéis e a recusar 

outros.  

Mas esse não é apenas um processo em que os sujeitos realizam um em relação ao 

outro, esse processo também é interativo, pois, os sujeitos interagem uns com os outros e 

também interagem com o seu entorno, de modo que toda a expressão é realizada pela 

linguagem e está conectada ao senso de pertencimento e de localização. Portanto, o senso 

de ‘pertencimento’ entende-se por se tratar de profissionais da educação e de ‘localização’ 

por estarem em seu local de trabalho.  

Antes disso, é preciso lembrar que uma "conversa" pressupõe o uso da fala, em uma 

base de entendimento mútuo que torna possível a troca comunicativa e onde a palavra é 

quem rouba a cena e centraliza o intercâmbio entre os sujeitos. 

Por essas razões, os argumentos foram levantados através da conversação e de 

dados informados na pesquisa. Esses dados, segundo os professores, puderam ser 

observados em consultas na internet. Os quadros apresentam posicionamentos a respeito do 

CM e tem como objetivo explicitar os pontos de vista que indicam esses posicionamentos. 

 A ‘conversação’ iniciou-se, primeiramente, sobre os aspectos contrários ao CM. 

Foram marcados dois dias para C1 e dois dias para C2. Os encontros foram realizados nos 

meses de setembro e outubro de 2015 durante o intervalo entre as aulas. O quadro 5 

apresenta os argumentos contrários ao CM e seus subsequentes contra-argumentos. Realçamos, 

aqui, algumas afirmações que foram importantes para a elaboração do quadro, procurando 

demonstrar os conflitos através da argumentação de algumas propostas e a contra-argumentação 

de outras. No quadro 5, apresentamos os argumentos contrários ao CM e os contra-argumentos: 

                                                           
54 Os relatos foram computados juntos (C1 e C2). 
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Quadro 5: Argumentos contrários ao CM e contra-argumentos 

Argumentos contrários ao CM Contra-argumentos 
A escola pública como aparelho ideológico estatal, 

voltada ao atendimento da política econômica 

neoliberal. Ferramenta de controle. 

O CM não tem cunho ideológico. O professor é a 

ponte entre o aluno e o Estado, servindo como 

contrapeso em caso de distorção de cunho ideológico 

nos conteúdos programados. 

A escola pública voltada para a formação de “força 

de trabalho”, despreocupada com desenvolvimento 

do pensamento crítico. 

O CM, como o próprio nome diz, é mínimo, com as 

matrizes técnicas. O desenvolvimento crítico cabe aos 

educadores, sendo estes os detentores do contato direto 

com os estudantes. 

A escola pública não permite acesso às universidades 

públicas, quando muito às particulares.  

O CM visa garantir, exatamente, que os conteúdos 

cobrados nos vestibulares e no ENEM sejam ensinados 

aos estudantes da rede pública, para alavancar o acesso 

destes ao ensino superior. 

O atendimento às provas externas (Prova Brasil e 

ENEM) também seria instrumento de controle e 

dominação. 

A Prova Brasil e o ENEM – além do IDEB 

(nacional) e o SAERJ (estadual) – são indicadores de 

desempenho da educação. 

A política estatal é de “vigiar e punir” o 

descumprimento do CM. 

Não há qualquer punição a quem descumpre o CM. 

A implantação do sistema de meritocracia55, 

favorecendo aqueles que seguem o CM (GIDE). 

O fato é que, trata-se de política de valorização dos 

profissionais que cumprem o proposto, lecionando o 

CM aos estudantes. 

Os objetivos políticos subjazem ao CM. O CM visa ao desenvolvimento como um todo dos 

conteúdos a serem trabalhados no sistema 

educacional do Estado. 

A crítica aos prazos de elaboração e entrada em 

vigor. 

O processo de seleção, organização da equipe, 

elaboração do documento e sua entrada em vigor 

contaram com datas e prazos amplamente divulgados 

pelo sítio da SEEDUC/RJ. 

O CM por ter sido moldado verticalmente e imposto 

pelo Estado, só existirá no papel, ante as diferenças 

no contexto sociocultural dos professores e alunos. 

O pensamento está distorcido. Uma das matrizes básicas do 

CM consiste nas diferenças socioculturais, as quais 

complementarão o currículo, ou seja, o professor – 

considerando sua formação, experiência acadêmica e de vida 

–, diante do cenário local e do corpo discente, identificará as 

necessidades e complementará o CM. 

 Os conteúdos previstos no CM na verdade 

preenchem todo o tempo disponível dos professores 

em sala de aula. 

O CM não preenche todo o tempo disponível dos 

professores. 

O objetivo do CM é elevar o IDEB para que se 

consigam investimentos estrangeiros em educação. 

A Elevação do IDEB significa melhorar os índices da 

Educação do Estado. Atrair investimento estrangeiro na 

área de educação seria consequência. 

 

  

 

 

 

                                                           
55 Definição de Meritocracia :1 -  Forma de liderança que se baseia no mérito, nas capacidades e nas 

realizações alcançadas, em detrimento da posição social. 2 - Sistema social onde se pratica esse tipo de 

liderança.3 - Grupo de líderes pertencentes a esse sistema. (Dicionário Aurelio Online). Disponível em: 

https://dicionariodoaurelio.com/meritocracia. 
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 O quadro 6 apresenta os argumentos favoráveis ao CM e seus subsequentes contra-

argumentos. Procuramos realçar, aqui, algumas afirmações, com base na conversação e que 

foram importantes para a elaboração do quadro. Procurando demonstrar os conflitos através da 

argumentação de algumas propostas e a contraposição de outras.  

 No quadro 6, apresentamos os argumentos favoráveis ao CM e os contra-argumentos: 

 

Quadro 6: Argumentos favoráveis e contra-argumentos 

Argumentos favoráveis ao CM Contra-argumentos 
O CM tem como objetivo primordial a 

melhora na qualidade do ensino da rede 

pública estadual, tanto na formação 

humanística dos estudantes quanto nos 

índices de avaliação de âmbito estadual, 

nacional e internacional. 

Os aspectos limitantes de uma base curricular 

mínima, como um nivelamento por baixo. 

O CM garante uma base mínima curricular 

comum aos estudantes, compatível com o 

conteúdo cobrado no ENEM e nos 

vestibulares, de modo a alavancar o acesso 

do estudante da rede pública ao ensino 

superior. 

A percepção do CM não serve para garantir o 

acesso ao ensino superior. 

A otimização do tempo do professor, que já 

terá as atividades previamente definidas no 

CM, ganhando tempo extraclasse para 

desenvolver atividades além do CM. 

O CM não é a medida de tempo para a 

otimização de novos conteúdos. Esse aspecto 

seria fornecido pelo tempo de aprendizagem 

do aluno.  

O CM garante a possibilidade de o aluno 

mudar de escola sem perder conteúdo. 

Não houve contra-argumento. 

A relação direta com a realidade, uma vez 

que o CM tem por base gêneros discursivos. 

 A ausência de preparação para trabalhar com 

gêneros discursivos por parte do ensino 

superior.  

O currículo, como o nome diz, é mínimo. 

Caberá ao professor complementar o conteúdo, 

adequando-o às necessidades dos estudantes. 

Os professores atendo-se ao CM. 

O CM foi elaborado por equipe de profissionais 

de educação da rede pública, conhecedores da 

realidade e das necessidades da rede. Não 

obstante seja de observância obrigatória, a 

forma de aplicação cabe aos professores, os 

quais atuam como modeladores do sistema, uma 

vez que estão na ponta. 

Os professores permanecem utilizando o CM, 

porém, o documento é motivo de críticas e da 

não aceitação efetiva da implantação nas 

unidades escolares. 

 

Observa-se que quase todos os argumentos apresentados nas discussões foram contra 

argumentados pelos profissionais da educação (professores e corpo pedagógico) citados 

acima, que foram convidados a participar da elaboração do quadro. Dessa forma, podemos 

inferir que são construídos dois posicionamentos distintos que caminham paralelamente na 

rede estadual: o primeiro, que aponta para resultados favoráveis à educação estadual com a 
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introdução da base curricular mínima, pois os profissionais da educação entendem que a 

adoção do CM tornou-se um agente facilitador para o trabalho docente; o segundo, apontada 

pelos resultados desfavoráveis a adoção do CM e consolidada pelos argumentos que reforçam 

a visão contraproducente do CM (não atende aos interesses do aluno) sinaliza aspectos 

desfavoráveis à implicação política, evidenciada, sobretudo, pela obrigatoriedade da proposta.  

Em se tratando de julgamentos quanto à valoração e à aplicabilidade do CM, essas 

diferentes correntes, evidenciam, através do realce de expressões nos quadros 

representativos, como foram construídos os diálogos que suscitaram ideias propulsoras 

para a compreensão do contexto de análise, corroborando a concepção de Moscovici 

(2015, p. 223), para quem “é suficiente realçar certas reflexões e intuições, olhar para sua 

interação do ponto de vista que nos interessa a fim de esclarecer uma região conceitual 

que, podemos dizer, permanece banhada por meia-luz”. 

Nesse contexto de análise, consubstanciando-se argumentos e contra-argumentos, 

tornou-se possível, novamente corroborando com Moscovici, a indução a duas teorias: uma 

explicitada pelos argumentos favoráveis, e a outra, pelos contrários, ambas apresentadas no 

quadro representativo, elaborado a partir da implementação do CM.:  

 

Isso significa que representações sociais são sempre complexas e 

necessariamente inscritas dentro de um ‘referencial de um pensamento 

preexistente’; sempre dependentes, por conseguinte, de sistemas de crença 

ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da existência. Elas 

são, sobretudo, o objeto de um permanente trabalho social, no e através do 

discurso, de tal modo que cada novo fenômeno pode sempre ser 

reincorporado dentro de modelos explicativos e justificativos que são 

familiares e, consequentemente, aceitáveis. Esse processo de troca e 

composição de ideias é sobretudo necessário, pois ele responde às duplas 

exigências dos indivíduos e das coletividades (MOSCOVICI, 2015, p. 216). 

 

Dessa forma, tornou-se possível teorizar sobre as aferições garantidas pela pesquisa 

e realçadas no quadro comparativo, criando, a partir dele um novo texto ou um outro texto 

advindo das observações e entrevistas em processos de interação, vivenciados no cotidiano 

das escolas e que se cristalizam em práticas docentes. Em meio aos processos 

interacionais, foi dada voz aos profissionais da educação, de maneira que pudessem 

explicitar opiniões, divergentes ou não, mas que circulam, frequentemente, nos espaços 

escolares, com a marca do profissional da educação no Estado do Rio de Janeiro.  

Por essa razão, sentimos a necessidade de explicitar as opiniões dos professores com 

relação à segunda parte da pergunta número 15: “Como você acredita que deve ser um CM?”:  
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1. Considero relevantes os temas atuais como blogs, filmes, 

entrevistas, contos, mercardo de trabalho, entre outros, que 

despertaram um maior interesse dos alunos e professores. 

2. O currículo deve ser direcionado ali com a realidade da 

comunidade. 

3. Olha, eu acho que o currículo mínimo tem que atender às 

necessidades e a realidade de cada escola. Cada escola, cada 

estudante, cada comunidade é diferenciada, é diferente da outra , né? 

Então, esse currículo mínimo deveria ser , é...primeiramente pensado 

por professores da área, de fato, que realmente tenham vivência do 

dia-a-dia daquela escola e saber de que maneira esse currículo pode 

atender esses alunos, porque muitas das vezes, o currículo...ele vê o 

aluno como uma generalidade, uma generalidade. Na verdade, cada 

escola é singular, cada aluno,né? cada realidade é diferente da outra.  

4. Acredito que um CM deva ser baseado, pautado na realidade do 

local... tem muita diferença do aluno da metrópole e o aluno do 

interior, de um aluno da zona rural e um aluno da zona urbana. Isso 

deveria ser melhor visto. 

5. Acredito que seja relevante o trabalho da compreensão textual, 

que o CM faz, e....acredito que falta um pouco a abrangência da 

gramática. E, acho supérfluo esses esses trabalhos práticos 

estabelecidos, solicitados, assim.... desnecessários. 

6. Acredito que o currículo mínimo deveria ser da forma como foi 

organizado, mas... gostaria, de talvez, de trocar alguns itens deles 

porque entendo que facilitaria os trabalho, ou talvez, somente trocar a 

ordem. Ah...e diminuir um pouco as tarefas práticas.  

 

 A investigação permitiu-nos entender mais sobre a implementação do CM nas escolas 

estaduais, compreendendo também mais sobre os anseios dos professores com relação a 

necessidade de uma maior flexibilidade no currículo para que ele realmente possa atender as 

peculiaridades de cada comunidade, de cada localidade, de maneira a dar condição ao aluno de 

aprender a língua estrangeira pautado na sua realidade. Evidenciaram a necessidade dessa 

adequação porque entendem que o documento, às vezes, dificulta o trabalho do professor por 

apresentar muitas tarefas práticas, que por um dos professores foi considerada como 

“desnecessárias”, apontando também para a falta de abrangência da gramática. Portanto, reitera-

se a importância de dar voz ao professor, para que as políticas linguísticas e públicas possam 

conduzir as decisões mais participativas e que possam tornar-se representativas para as diferentes 

realidades no contexto educacional do Estado do Rio de Janeiro. 

É necessário, portanto, atentar-se para o fato de que as escolas são espaços ou 

arenas de convivência de profissionais da educação com diferentes formações, valores e 

concepções filosóficas e antropológicas, razão esta pela qual esses espaços são suscetíveis 

de embates e conflitos, por motivos lógicos de interações regulares e frequentes. É também 
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importante ressaltar que esses embates e conflitos são relativamente explícitos, na medida 

em que nem sempre as opiniões são expostas de modo claro e objetivo, receando, às vezes, 

pela contraposição do colega ou pela censura de outrem.  

A entrevista semiestruturada, o questionário e a observação direta como objeto para 

a coleta de em instrumentos metodológicos que nos permitem ter maior aproximação das 

expressões e emoções do entrevistado, podendo-se aferir que, no contexto desta pesquisa, 

os embates e conflitos ultrapassaram o limite do interno e do implícito. Essa constatação 

pôde ser evidenciada durante a execução da proposta de pesquisa, quando eram claramente 

percebidas as expressões de desânimo, de descontentamento, de falta de credibilidade com 

as ações e com as pesquisas sobre a educação em geral, sobretudo, a estadual. 

Enquanto alguns profissionais entendem (justifica-se o uso do verbo no presente pelo 

fato de, embora a pesquisa tenha sido realizada no ano de 2015, o quadro permanece o 

mesmo)56 que o CM atende às propostas curriculares da SEEDUC/RJ para tratar o 

conhecimento, garantindo ao aluno o acesso a outros níveis de ensino, outros entendem de 

modo diferente, questionando e apontando argumentos contrários desde sua construção até 

questões políticas envoltas nos contextos educacionais, como evidencia um professor: 

“Escola pública como aparelho ideológico estatal, voltada ao atendimento da política 

econômica neoliberal. Ferramenta de controle”.  

Para se construírem bases sólidas para a educação no país, a discussão sobre os 

rumos para isso, seja por determinação de uma base curricular Estadual ou Nacional, deve 

ser prolongada através do diálogo e da participação, nos meios acadêmicos, na sociedade 

civil, nas unidades escolares e, sobretudo, no meio político.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
56 Essa afirmação pode ser inferida, pois, no ano de 2016, a pesquisadora manteve o contato com os 

profissionais de ambas as unidades escolares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo realizado, podem-se conhecer e analisar os aspectos da 

reestruturação da educação adotada pela SEEDUC/RJ em 2012, tendo como ponto de 

partida a implementação do CM e sua influência prática na realização do trabalho docente 

dos professores de LE da rede Estadual do Rio de Janeiro. Também podem-se entender os 

processos conflituosos que se instalaram a partir da reforma curricular, permitindo-nos 

melhor conhecer esses processos e evidenciá-los como manifestações críticas e engajadas.  

Esta pesquisa surgiu, portanto, a partir do meu interesse em estudar de que forma as 

práticas pedagógicas foram afetadas pela introdução do CM. Para concretizar essa proposta de 

pesquisa, foi elaborado um conjunto de técnicas investigativas para a comprovação da 

hipótese. Esse conjunto de técnicas investigativas contou com observação, análise das 

evidências e entrevistas, as quais nos permitiram ouvir a voz do professor sobre a 

implementação do CM e organizar as categorizações. Estas permitiram traçar, através 

associação de palavras, as palavras mais significativas para o contexto de análise das 

representações sociais.  

Pode-se entender meu interesse pelas práticas pedagógicas por ser professora de LE 

– Língua espanhola – da SEEDUC/RJ, lecionando para o Ensino Médio no município de 

Paraíba do Sul, e ainda por ter participado como organizadora do documento Currículo 

Mínimo, nos anos 2011/2012.  

Após aclarar as ideias iniciais sobre a investigação, iniciou-se o contato nas escolas 

elencadas para a pesquisa para as autorizações e o contato subsequente com os professores. 

Partimos da pergunta “Como a implantação do currículo mínimo para as línguas 

estrangeiras modernas na rede estadual afeta a prática dos professores do Ensino Médio?”, 

visando identificar, no discurso do professor, através das técnicas investigativas, os 

posicionamentos favoráveis que cercaram o documento, assim como os embates e os 

conflitos surgidos em razão da implantação. Os indícios verbais e não verbais auxiliaram-

nos a alcançar a resposta para a pergunta da pesquisa.  

Através de análises das reformas curriculares, com as propostas de base curricular, 

Estadual (CM) e Nacional (BNCC), ancoradas nos autores elencados para a pesquisa, foi 

possível perceber que as políticas educacionais atuais, com base no neoliberalismo imposto 

pela globalização, apontam para contextos conservadores de padronização da educação, o 

que nos permite conceber intrínseca a relação entre a estrutura econômica e o poder 
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político. Dessa forma, a reestruturação da educação estadual parece assumir a proposta de 

mercantilização, apoiada nos modelos neoliberais como solução para os problemas da 

educação no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se, portanto, de relevantes reflexões para a 

conquista de melhores condições para a educação, à medida que buscamos entender e 

avaliar os processos que circulam bem como nosso papel como atores/educadores. 

Desse modo, o objetivo principal desta tese consistiu em desvelar os efeitos da 

reforma curricular – CM – para o trabalho docente. Para isso, apoiando-nos nos preceitos 

da Linguística Aplicada, com uma visão curiosa e crítica, atentamos para os reflexos das 

Políticas Linguísticas e Públicas voltadas ao Ensino Médio e para as conflituosas relações 

estabelecidas na determinação dessas políticas. Situamos nossa pesquisa nos aportes 

teóricos para as definições de Currículo e para a Teoria das Representações Sociais (TRS). 

A TRS foi adotada por se entende que, para investigar as mudanças ocorridas no contexto 

educacional, há de se observarem e compreenderem os processos construídos, socialmente 

representativos e consensuais adotados pelos professores no contexto da sala de aula. À 

medida que a pesquisa foi desenvolvendo-se, foi necessário olhar para o sujeito-professor 

como ser pensante – individual e social –, buscando, de acordo com Moscovici (2015), 

entender o sujeito individual com um mundo interior e as relações sociais que são 

comunicadas por eles através linguagem ao mundo social. 

Com isso, ao verificar os aspectos da reforma adotada para a educação no Estado 

do Rio de Janeiro, pode-se entender quão importantes são as investigações que buscam 

aclarar os interesses que subjazem às políticas educacionais, promovendo reflexões, para 

que esses interesses possam tornar-se visíveis para a sociedade.  

A pesquisa permitiu desvelar os fundamentos da reforma diretamente ligados ao 

contexto da investigação com a implantação do CM, especificando como foi construído o 

documento norteador do CM e como se deu sua implantação na rede estadual, destacando-se 

também suas determinações e outras políticas que subsidiaram sua implementação. A partir 

disso, com o objetivo de responder à pergunta da pesquisa – “Como a implantação do CM 

para as LE modernas na rede estadual afeta a prática dos professores do Ensino Médio?” – a 

proposta investigativa foi subdividida em três pontos principais para as análises, buscando-se 

a contextualização entre elas: a) A abordagem do CM na sala de aula de LE, a teoria e a 

prática, bem como análise das observações de campo; b) Análises das entrevistas: a 

representação social e o professor de LE na SEEDUC/RJ; c) Conflitos e embates em torno 
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do CM – Elaborou-se um quadro comparativo onde foram inseridos argumentos e contra-

argumentos, extraídos de encontros com profissionais da educação estadual;  

No primeiro contexto de análise (análise das observações de campo), as 

observações foram de suma importância para a realização desta pesquisa, na medida em 

que vivenciar as práticas aplicadas a partir da adoção do CM norteou todo o processo de 

elaboração do trabalho de pesquisa desenvolvido para o doutorado. Portanto, objetivando 

alcançar a respostas mais próxima do real possível, optou-se por elaborar um quadro 

referencial onde se pudessem constatar as evidências, durante as aulas observadas, 

permitindo ao observador manter-se de maneira atenta ao foco específico, desvelando 

como se evidencia a prática do professor em sala de aula após, a implementação do CM.  

O quadro referencial possibilitou, de forma mais clara e concisa, as análises 

referentes à aplicabilidade do CM na sala de aula, de modo que os dados colhidos durante 

a pesquisa possibilitaram inferir que houve a adoção do CM, enquanto política instituída. 

Somando-se a isso, pode-se observar que a adoção é bem particular, porque cada professor 

ampliou, modificou, inferiu e excluiu conteúdos. As ações particulares dos professores, os 

executores das políticas curriculares, embora, estejam conectadas ao documento, são 

peculiares. Como também é particular a maneira como cada um construiu o conhecimento 

em sala de aula e manteve a preocupação em ultrapassar os limites estabelecidos pelas 

diretrizes da SEEDUC/RJ. Isso comprova, portanto, que o CM afetou a prática do 

professor, suscitando mudanças e alterações.  

Observa-se que, embora o objetivo do professor seja o de facilitador do 

aprendizado de LE, ele não se encerra no contexto do conteúdo, já que ele está empenhado 

em proporcionar ao aluno condições de identificar e de compreender o gênero estudado no 

bimestre. O professor também tem o poder de ser o decisor em sala de aula, 

redimensionando seu trabalho frente às imposições.  

A partir do segundo contexto de análise – Análises das entrevistas: A representação 

social e o professor de língua estrangeira na SEEDUC/RJ, inicialmente se pode inferir que 

a Representação Social como uma teoria ou uma ciência coletiva é também uma ciência 

interpretativa. Como a Linguística Aplicada se insere em contextos de intervenção no real, 

buscando analisar os dados além dos fatos sociais como são apresentados, decidiu-se por 

utilizar a Teoria das Representações Sociais (TRS) como um referencial teórico-

metodológico para a pesquisa por entender que representam aspectos da realidade, assim 

como questões que socialmente são significativas no contexto educacional. 
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Apoiando-nos nos aportes teóricos de Serge Moscovici (2015), com a intenção de 

procurar inferências, a pergunta de pesquisa, proposta deste estudo sobre as 

Representações Sociais dos profissionais da educação, buscou aportes na categorização e 

na associação de palavras elencadas nas entrevistas semiestruturadas, para cristalizar a 

hipótese que permeou toda a investigação, de modo a desvendar o universo consensual que 

possa ser representativo no contexto educacional Estadual.   

Moscovici prioriza a necessidade de estudar as relações entre os sujeitos de um 

espaço e tempo determinados, que se relacionam e constroem representações sociais 

enquanto se comunicam. Essas construções produzem significados que orientam as 

práticas docentes. Além de enfatizar a importância da entrevista, baseada na observação 

atenta do discurso proferido pelos entrevistados, o autor considera que os universos 

consensuais sempre fizeram parte do universo do ser humano, assim como também as 

tensões que podem originar-se diante de algo ou de algum fato que não nos é familiar.  

Através da realização da entrevista, com suporte das respostas relatadas, elaborou-

se o quadro descritivo/representativo dos conceitos apreendidos e registrados para a 

composição da pesquisa. Decidiu-se por iniciar o processo de seleção das categorias, além 

de selecionar os conjuntos de categorias estabelecidas através de recortes das entrevistas. 

Para cada uma das categorias foi construída uma definição, a qual se deu a partir das 

palavras mencionadas nos textos das entrevistas, agrupando-se, em seguida, às palavras 

associadas a cada um uma das categorizações definidas. No quadro construído, verifica-se 

que nas colunas 1 e 2, respectivamente, encontram-se as categorias construídas e a 

definição elaborada de acordo com os dados recuperados das entrevistas. Na coluna 3, são 

apresentadas as palavras associadas aos termos indutores. 

Dessa maneira, as categorias para as análises foram divididas em três: a primeira 

categoria extraída das perguntas das entrevistas; a segunda, da definição de cada uma das 

categorias construídas a partir das opiniões; a terceira, das palavras associadas aos termos 

indutores: Currículo Mínimo, Língua Estrangeira, Prática Pedagógica. Dessa forma, 

contando com as aferições, podem-se destacar, nas associações de palavras, algumas que 

se fizeram realçadas para o contexto da análise e apontaram para os termos indutores: 

atividade(s), realidade, cultura, outras palavras foram elucidadas como: música, projetos, 

nível, positivo, interagir/interação e outras de menor reincidência. 

 Para efeito de pesquisa, decidiu-se por selecionar as três primeiras para análises, 

entendendo-se que todas têm importância e seriam pertinentes para futuras análises. Nota-se 
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que a palavra mais evidenciada – Atividade(s) – encontra-se ligada ao fazer do professor, a 

tarefas que indicam a prática – o ser professor –, de modo que, para efeito de análise, existe um 

consenso geral entre os professores ligados à palavra atividade(s); pode-se inferir também que 

há conexão com o contexto local (a escola), porque seria a materialização da palavra; a 

segunda palavra – Realidade – encontra-se conectada ao tempo e ao espaço do trabalho, 

relaciona-se a esses contextos e aponta, a meu ver, para o que é local, indicando adequação. A 

terceira palavra – Cultura – encontra-se nesse contexto representativo da conexão do professor 

com outros países, ou com aquele que ele escolheu para lecionar e com o qual se identifica.   

Devem-se levar em conta, para efeito de análise, as conexões feitas em cada uma 

das palavras, visto que se busca responder à pergunta inicial da pesquisa, de modo que 

quase todas as aferições indicam possíveis modificações autorreguladas na prática do 

professor, como participação, novidade, proposta, desenvolvimento.   

Nas entrevistas, a palavra “realidade” encontra-se relacionada a provas nacionais, a 

provas de cada turma e dos alunos, a produções de textos, à escola. Observa-se que a 

palavra realidade estabelece conexões que parecem apontar para o contexto do 

necessário/da necessidade: preparação do aluno para as provas externas (provas nacionais), 

para as necessidades individuais (para cada turma, para os alunos), para a escola.  

Cultura foi terceira palavra evidenciada nas entrevistas, tendo sido por várias vezes 

citada. Apontada pelos professores entrevistados e ressaltada na associação de palavras, o 

vocábulo alude a um significado próxima ao contexto do ensino de línguas. Infere-se que, 

no contexto da investigação, a produção de sentido extraída da palavra cultura é 

representativa para os entrevistados, na medida em que se encontra ancorada às práticas do 

professor de LE, inferindo-se também que se encontra contextualizada nos termos 

indutores. Pode-se aclarar que a palavra cultura é representativa, no sentido de estar ligada 

ao ensino de línguas o que converge ao conceito antropológico elucidado por Hall (1997) e 

contextualizada por inserir-se em espaços de ensino/aprendizagem de LE.  

Tais resultados sublinham quão importantes são as observações e pesquisas que 

procuram conceituar as ideias compartilhadas pelos grupos e as teorias coletivas 

representativas do real, baseadas em valores e conceitos próprios.  

Vale ressaltar que todos os dados obtidos na pesquisa sobre a implementação do CM 

nas escolas estaduais servem para afirmar que houve adoção por parte de todos os professores, 

o que não quer dizer que foi totalmente bem aceito. O aspecto central na representação das 

políticas públicas – Currículo Mínimo – entre os professores é que ele se tornou agente 
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modificador da prática docente, como se pode verificar nas falas: “Na verdade, o CM foi o 

ponto de partida para o desenvolvimento de trabalhos e projetos mais interessantes. Acho que 

o CM trouxe mudança na forma de trabalharmos os conteúdos com os alunos”; “O CM 

modifica o nosso trabalho pois nos é cobrada a sua aplicação em sala de aula e, portanto, não 

temos tanto tempo para trabalhar questões relevantes, como os vestibulares e ENEM”. Mas a 

aceitação, como dissemos anteriormente, não permeou todos os espaços, podendo-se destacar: 

“O CM não contempla o que hoje é cobrado em avaliações importantes, como o ENEM”; “O 

CM não está de acordo com a realidade da escola pública”. 

Observou-se que o aspecto da obrigatoriedade, da imposição do documento, não 

agradou à maioria dos professores entrevistados (100%), revelando o descontentamento 

quanto a esse critério estabelecido pela SEEDUC/RJ.  

Para efeitos de contextualização e de comprovação, decidiu-se também elucidar os 

adjetivos apreciativos e depreciativos como forma de externar o posicionamento dos 

entrevistados frente aos termos indutores – Currículo Mínimo/Língua Estrangeira e 

Práticas Pedagógicas – tendo sido observado que os adjetivos depreciativos quanto ao CM 

foram em número superior aos adjetivos apreciativos. Esse foi mais um reforço para a 

comprovação de que não houve aceitação consensual de todos os professores entrevistados.  

Nesse terceiro contexto de análise, tornou-se possível explicitar os conflitos e 

embates que permearam a adoção e implantação do CM, no contexto educacional, através 

de encontros que foram realizados com profissionais da educação nas escolas elencadas 

para a pesquisa – C1 e C2 –, que nos permitiram ouvir argumentos favoráveis e contrários.  

Dessa maneira, tornou-se possível inferir que quase todos os argumentos 

apresentados nas discussões foram contra argumentados pelos profissionais da rede 

estadual, podendo-se entender que foram construídos dois posicionamentos que caminham 

paralelos na rede estadual. O primeiro, que aponta para resultados favoráveis à introdução 

do CM na educação estadual, pois os profissionais da educação entendem que a adoção do 

CM atua como um agente facilitador do trabalho docente. Em contrapartida, o segundo, 

apontada pelos resultados desfavoráveis à adoção do CM e é consolidada pelos argumentos 

que reforçam a visão contraproducente da adoção da CM, sinaliza aspectos desfavoráveis à 

implicação política evidenciada no contexto da implementação, traduzida, sobretudo, pela 

obrigatoriedade da proposta. 

As novas questões que surgem no horizonte social e político da educação são 

passíveis de análises e de críticas, quer seja porque nos afetam de alguma maneira, quer 
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seja porque nos sentimos compromissados com a escola pública. Em resposta à pergunta 

da pesquisa, pode-se inferir que, como foram ressaltados argumentos favoráveis e 

desfavoráveis, ocorreu adoção e modificação na prática do professor.  

É importante ressaltar que cada um dos indivíduos que participou da pesquisa, nesse 

momento de análise dos conflitos, tornou-se uma voz representativa não só da sociedade onde 

está inserido, mas também do grupo de professores de LE do Estado do Rio de Janeiro.  

Com isso, consideramos que o desenvolvimento dos capítulos desta tese permitiu-

nos aprofundar nosso conhecimento sobre currículo, evoluir na análise das implicações que 

envolvem o processo de produção de Propostas Curriculares, tendo em vista sua 

construção no campo oficial e nos múltiplos contextos em que se pode inferir as três 

análises integradas do mesmo corpus.  

Acreditamos que esse difícil movimento de repensar as políticas públicas para a educação e 

avaliá-las poderá ser um indicador de possibilidades e alternativas contra-hegemônicas, promovendo 

e também garantindo uma educação pública mais crítica, participativa e de qualidade para todos. 

Entendendo que o professor é a conexão entre o Estado e sociedade, isso poderá tornar-se realidade 

no contexto educacional do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com os resultados encontrados pela 

pesquisa, se as propostas e reformas levarem em consideração o trabalho e a opinião dos professores, 

que são os aplicadores, os executores das políticas educacionais. Entendemos que a participação 

efetiva e o apoio dos professores e de seus alunos são essenciais para que o sistema de ensino possa 

funcionar e atender às diferentes realidades que formam a sociedade.  

Os resultados revelaram que, sem uma maior participação dos professores nas 

propostas curriculares, como ocorreu com o CM, haverá a adoção da política (seja pela 

imposição ou adesão ou adequação ao modelo), mas não haverá a aceitação da reforma. A 

aceitação parece estar relacionada, segundo o que foi observado durante a pesquisa, com o 

atendimento do documento às particularidades das diferentes realidades sociais encontradas no 

contexto educacional do Estado do Rio de Janeiro.  

É claro que, como uma das organizadoras do CM, é necessário que me posicione diante 

da aferição, por entender que todos os professores organizadores do CM que participaram da 

elaboração do documento tiveram a preocupação de elaborar um documento de qualidade, que 

pudesse auxiliar o professor a construir junto com o aluno um conhecimento mais próximo do 

real. Também é importante ressaltar que foram solicitadas pela equipe encontros com os 

professores de línguas estrangeiras das diferentes Coordenadorias (hoje Regionais de Ensino) 

para estudos, permitindo-nos (re)avaliar, buscar adequar as diferentes propostas do documento à 
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realidade do Estado. Porém, isso não se materializou (por razões que desconhecemos), não 

havendo continuidade do processo.  

Reitera-se que a falta de continuidade das políticas educacionais no país é algo recorrente e 

prejudicial, o que pode ser verificado com a aprovação da MP 746/2016, dando novas orientações 

para o ensino de línguas estrangeiras. A lei 11.161/2005, que previa o ensino da língua espanhola 

nas escolas brasileiras, foi revogada pela MP 746/2016 (Medida Provisória, que acaba de ser 

aprovada, mesmo diante de manifestações contrárias. A SEEDUC/RJ deu início ao ano letivo de 

2017 amparada pela MP (mesmo antes da aprovação oficial), afetando a vida do professor de 

língua espanhola que, diante da insegurança de uma nova orientação, não sabe o que o aguarda. A 

decisão, além de não contribuir para melhorar a educação, ainda aponta para o preocupante 

empobrecimento do currículo. Parece que a “mudança de rumo” faz parte das políticas 

educacionais brasileiras, tendo sido observada com os documentos oficiais – propostas orientadoras 

para a educação no Brasil, PCN, OCEM, assim como também com a LDB. 

Diante das aferições e das explanações, pode-se sugerir que uma das contribuições 

desta pesquisa foi promover reflexões, junto aos professores, sobre a implementação do 

Currículo Mínimo como política linguística e pública, avaliando a sua aplicação. Desse modo, 

percebeu-se que essas reflexões também foram relevantes para que os professores pudessem 

compreender a importância de seu papel social e político nas decisões sobre a educação no 

Estado do Rio de Janeiro e no país. Tornou-se possível também, através da pesquisa, levar o 

professor a entender um pouco mais sobre a importância das ações de poder em seu trabalho, 

avaliando como as políticas interferem na prática e no processo educacional.  

Desta pesquisa podem-se originar outras propostas ampliando o conhecimento 

sobre os efeitos causados pelas políticas linguísticas e públicas, no desenvolvimento da 

educação e na avaliação desses efeitos nas práticas docentes. Portanto, torna-se essencial 

para a educação o acompanhamento dessas ações com a intenção de construir saberes que 

auxiliem a adoção de novas e diferentes práticas que contribuam para a construção de uma 

escola pública de qualidade e adequada à sua realidade social.  

Atualmente, com a adoção de novas políticas curriculares no contexto educacional 

brasileiro, torna-se mais do que necessária a adoção de uma postura política e engajada dos 

professores para que a educação deixe de ser objeto de interesses políticos, passando a ser, 

de fato, objeto de emancipação de uma sociedade assolada pela descontinuidade das ações 

governamentais e pelo desinteresse em atender aos anseios sociais.  
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Espera-se, que as propostas educacionais no Brasil sejam repensadas, avaliadas e 

possam tornar-se representativas, em consonância com os princípios da democracia, da 

justiça social e da igualdade.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - C1 – Professor de Língua Inglesa – mês de setembro de 201557 

 

O professor entrou na sala de aula, que é grande e com cinco fileiras de 

carteiras.Com simpatia, cumprimentou os alunos em inglês, ao que ouvi vários alunos 

respondendo e sorrisos acompanhando a recepção. Nesse momento ele apresentou a 

pesquisadora e explicou que ela estava desenvolvendo uma pesquisa para o Doutorado em 

Estudos da Linguagem, e que ela estaria presente na sala de aula, por quatro semanas, 

durante as aulas da disciplina. Depois dessa fala e da recepção sorridente dos alunos, 

assentei-me em uma carteira e procurei estar na sala de aula como pesquisadora, porém, 

procurando ser o menos evidente possível, para não causar nenhum tipo de interferência 

que pudesse alterar o contexto da observação. 

Em seguida, o professor iniciou a aula da disciplina utilizando caneta pilot, quadro 

branco e uma folha de papel ofício em branco em mãos. Explicada a atividade, propôs aos 

estudantes copiarem uma sequência de 16 (dezesseis) verbos no presente (single present) e 

os converterem para o pretérito (simple past). Para tanto, utilizou uma técnica de 

dobradura com o papel (‘foldable’58), que aprendeu em um curso realizado nos Estados 

Unidos, e a explica detalhadamente aos alunos, apontando que seria uma maneira mais 

fácil para aprenderem os verbos (o professor explica que fez desse curso porque 

participou de uma seleção na SEEDUC/RJ e foi agraciado com uma bolsa de estudos com 

a duração de três meses). Os sons das conversas dos alunos e as perguntas sobre o tema 

envolvem a atividade, despertando nos alunos o interesse pela atividade. O professor se 

movimenta por toda a sala atendendo a cada um, de maneira a não deixar dúvidas quanto 

à realização dos trabalhos. Sempre que solicitado, atendeu aos alunos e se empenhou a 

tirar todas as dúvidas. Em seguida, corrigiu a atividade individualmente. Após 15 min, 

encerrou a atividade, passando à próxima, porém o sinal tocou, e o professor explicou que 

haveria continuação na aula seguinte. Despediu-se em inglês, ao que alguns alunos 

responderam, e outros conversavam distraídos. 

                                                           
57 Optamos por manter as transcrições dos relatos em itálico para se diferenciarem do texto integral. 
58 Foldable: consiste em uma técnica de dobradura, onde a folha de papel ofício é dobrada no sentido 

longitudinal, primeiramente ao meio e depois as duas partes ao meio de novo. O professor trabalhando com 

verbos, inicialmente escreve os verbos no infinitivo e nas partes internas ele os conjuga nos tempos verbais 

determinados por seu planejamento.  
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No segundo dia de observação, na segunda semana, ele procedeu na entrada da 

mesma maneira que na semana anterior; novamente percebi simpatia de ambos os lados. A 

atividade seguinte teve como base a gramática – estudo do simple past do verbo to be. O 

professor explanou o conteúdo de forma clara e didática. Os alunos estavam atentos e 

interagindo durante todo o tempo com o professor. Observei que alguns alunos 

conversavam, sem, entretanto, atrapalhar o percurso da aula. O professor chamou a 

atenção dos alunos sobre o gênero Biografia, que seria trabalhado no terceiro bimestre. 

Solicitou que abrissem o livro e lessem individualmente (neste momento ele solicitou que 

alguém se manifestasse para a leitura), ao que uma aluna se prontificou e leu o texto no 

livro. Explicou como era o gênero e suas características. Solicitou que pesquisassem a vida 

de Martin Luther King Jr., elaborassem um trabalho e que entregassem como uma das 

avaliações do bimestre. Explicou também que os verbos trabalhados na dobradura seriam 

importantes para entender a construção do texto no gênero biografia. Depois de realizadas 

as atividades propostas, ele continuou a explicação sobre a execução da dobradura – 

‘foldable’: alguns alunos o seguiram e, rapidamente, realizaram-na para o professor avaliar 

e, estando correta, poderiam entregar. Para fazer comentários ou explicações, várias vezes 

o professor utilizou a língua inglesa. 

No terceiro dia de observação, na terceira semana, ele procedeu da mesma 

maneira que na semana anterior, com saudações e sorrisos. O professor iniciou a aula 

com atividade textual, explanou e explicou sobre o gênero biografia, assunto do CM. Fez 

observações, algumas em inglês, utilizou o livro didático como apoio, no qual apresentou 

aos alunos as biografias de algumas personalidades mundiais. Avisou que a avaliação do 

bimestre seria composta por três atividades: foldable, biografia de Martin Luther King Jr. 

e atividade no livro. Alguns alunos mostraram a biografia de Martin Luther King Jr. para 

o professor olhar e anotar no diário, pois seria uma das avaliações do bimestre.  

No quarto dia de observação (quarta semana), mais uma vez demonstrando-se 

didático, receptivo e com domínio da turma, o professor, conforme combinado na semana 

anterior, ia realizando a chamada, enquanto os alunos iam entregando a atividade de 

foldable relacionada à biografia de Martin Luther King Jr, corrigindo-a em seguida. 

Depois, passou a corrigir a atividade do livro. Avisou que não seriam abordados outros 

assuntos na aula porque precisavam encerrar as avaliações do bimestre. Chamou cada um 

dos alunos (cerca de 25) à mesa e procedeu às correções, devolvendo-lhes o resultado da 

avaliação e, depois de analisar e avaliar as tarefas propostas por ele, encerrou o bimestre. 
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Em todas as aulas, observou-se segurança quanto ao conteúdo e ao desenvolvimento do 

seu trabalho, e desenvoltura quanto aos procedimentos didáticos e avaliativos. 

Observamos que o professor fez chamada em todas as aulas.  
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ANEXO 2 - C2 – Professora de Língua Espanhola – Mês de Outubro de 2015 

 

A professora entrou em uma grande sala de aula, cujas carteiras estavam divididas em 

quatro fileiras. Era o terceiro tempo de aula. Os alunos, que estavam preparando-se para o 

recreio, receberam-na com gentileza, embora sem maiores manifestações festivas. Ela 

apresentou a pesquisadora, explicou sobre pesquisa para o Doutorado em Estudos da 

Linguagem, motivo pelo qual estaria presente na sala de aula, por quatro semanas, durante as 

aulas da disciplina, ao que os alunos se manifestaram com simpatia. 

Ao iniciar sua aula, a professora informou que terminaria o conteúdo para o 

ENEM e, na aula seguinte, iniciaria o conteúdo do CM sobre o gênero textual 

autobiografia e sua função. Em um ambiente tranquilo, os alunos prestavam atenção à 

aula, copiando a matéria do quadro e parecendo entender. Enquanto isso, um funcionário 

entrou na sala para saber quem iria merendar (parecia ser de praxe essa conduta), e à 

medida que cada aluno se manifestava, o funcionário entregava-lhe uma espécie de ticket 

(uma pequena placa de madeira, como senha, para entrar no refeitório). O funcionário 

entregou as fichas para o almoço (arroz, feijão, estrogonofe de frango e salada), com 

aviso para seguir ordem de chegada ao refeitório. Como, em língua espanhola, são 

oferecidos aos alunos um tempo de aula (50 min), ela já estava terminando. A professora 

agradeceu-lhes e se despediu (em português).  

Na aula seguinte, a professora deu início ao CM, explicou a matéria no quadro 

(7h30) (as cópias valiam vistos, isto é, pontos). Por fim, avisou que na semana seguinte 

definiria se a apostila seria xerocada ou copiada. 

No segundo dia de observação (segunda semana), a Secretaria informou que as 

aulas seriam de 30 (trinta) minutos, em razão da reunião pedagógica que começaria às 10h. 

A pesquisadora não foi avisada com antecedência da reunião, e a professora de espanhol, 

por razões pessoais, não chegou no horário. A informação foi dada pela Agente 

Operacional (funcionária da secretaria). Essa observação foi feita por razões metodológicas 

que envolveram a pesquisa de campo (não houve filmagem). Como a Secretaria havia 

informado, a reunião também aconteceria no dia seguinte, e a reunião de pais, marcada 

para a mesma data, seria às 19h. O objetivo principal da reunião seria promover reflexões 

sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e tornar a Equipe Diretiva e Pedagógica 

bem como os professores regentes cientes do seu papel como protagonistas nessa 

construção. Durante a reunião, ficaram decididos dois pontos focais (áreas das Ciências da 
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Natureza e Matemática), com dois professores voluntários (um na área de Ciências 

Humanas e outro na de linguagem). Os demais seriam indicados nas reuniões seguintes 

(informação da Equipe Pedagógica). Na reunião da tarde (em que eu não estava presente) 

ficaram decididos como pontos focais as seguintes áreas: Linguagem, Ciências Humanas, 

Ciências da Natureza e Matemática.  

Vale observar que não apresentei detalhes da reunião porque, embora tenha sido 

informada e convidada a participar, não considerei ser conveniente detalhá-la, visto que este 

não era o objetivo da pesquisa. Ressalto, porém, que a reunião com os professores tornou-se 

um espaço de discussão e reflexão, que, a meu ver, foram relevantes para a formação crítica 

do professor. Essa contribuição está em acordo com o segundo objetivo determinado para a 

pesquisa: contribuir para a formação crítica de professores de línguas estrangeiras modernas. 

No terceiro dia de observação (terceira semana), a professora foi recebida som 

simpatia pelos alunos, cumprimentou-os, fez a chamada, pediu silêncio e começou sua 

aula falando sobre o gênero abordado pelo CM, explicando também de que maneira 

transcorreriam as avalições no bimestre. Dirigiu-se ao quadro, iniciou o conteúdo 

explicativo sobre o gênero autobiografia – todo o texto era em português – e, ao final, 

explicou-lhes todo o conteúdo que passou no quadro. Perguntou-lhes se havia dúvidas, 

mas não houve perguntas até o momento da explicação. A aula transcorreu tranquila, com 

os alunos copiando e conversando em tom baixo sobre outros assuntos. A professora 

avisou aos alunos que, na semana seguinte, haveria paralisação e que, provavelmente, não 

haveria aulas. Avisou-lhes também para se comprometerem com as avaliações e não 

ficarem com nota abaixo da média. Quando a professora saiu da sala para entregar algo, 

os alunos permanecem tranquilos. 

No quarto dia de observação (quarta semana), a professora procedeu da mesma 

maneira que na semana anterior, com simpatia e sorrisos. Em aula expositiva, dando 

continuidade à aula anterior, ela abordou o gênero autobiografia, contemplado no CM do 

quarto bimestre. Além de explanar sobre o gênero textual, explicou de que maneira o 

trabalho – construção de uma autobiografia – seria elaborado. Os alunos participaram 

com perguntas e acharam interessante falar sobre si mesmo. Essa dedução foi feita porque 

fizeram várias perguntas sobre o gênero, e a professora respondeu a todas. De repente, 

um se levantou e perguntou, diante de risos dos demais alunos: “Posso mentir na 

autobiografia?”. “E as derrotas? Contamos?”. Ela lhe respondeu também sorrindo: 

“Claro, faz parte da nossa vida!”. Ela terminou de passar no quadro o que faltou do 
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conteúdo que havia explicado. Posteriormente, explicou a definição de autobiografia e os 

passos para a sua construção. Os alunos copiaram e poucos fizeram perguntas. Após o 

término, a professora comunicou que daria visto nos cadernos e que valeria nota para o 

bimestre. Comunicou também que a primeira avaliação do bimestre seria o seguinte 

trabalho para ser entregue no dia 25/11: “Conforme você aprendeu, monte sua 

autobiografia, seguindo as principais marcas de sua organização: a mão, 

capa/identificação”. Os alunos levaram os cadernos à mesa para o visto, um deles se 

levantou e comunicou que a Colação de Grau dos alunos seria no dia 18/12. Durante a 

chamada, a professora quis saber o motivo da ausência de tantos alunos. Segundo eles, as 

faltas deviam-se à ausência de um professor naquele dia, o que ocasionou a liberação dos 

alunos mais cedo. Novamente, o funcionário entrou na sala para entregar os tickets para a 

merenda. A aula seguiu tranquila, até a professora dar os vistos e encerrá-la. A professora 

observou que apenas um tempo de aula seria pouco para explicar e concluir a matéria, 

portanto retomaria na aula seguinte para terminá-la. Ao observar que a classe não fazia 

uso de livro didático, com sutileza perguntei à professora, que relatou: “como não havia 

livro para todos os alunos, decidiu por não utilizá-lo”.  

A pesquisadora pareceu estar ‘invisível’, visto que os alunos se comportaram 

naturalmente, e a aula transcorreu como se não houvesse ninguém diferente na sala. 

Observamos que o professor fez a chamada em todas as aulas.  
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ANEXO 3 - Entrevista 1 

 

Entrevista realizada por e-mail 

 

1. Sou formado em Letras (Português – Inglês) pela Universidade Severino Sombra, 

Vassouras RJ. (Graduação de 3 anos). Tenho Curso de Inglês avançado na Victoria 

English College, em Londres. Curso de metodologia de ensino de Llíngua Inglesa na 

University of North Carolina at Charlotte, nos EUA. Atualmente Bolsista do Ministério da 

Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT), do Japão na 兵庫教育大学 

(Hyogo University of Teacher Education). 

 

2. Fiz um curso intensivo de inglês em Londres, onde tive a oportunidade de aprimorar 

meus conhecimentos de gramática e pronúncia da língua inglesa. Também fiz um curso de 

treinamento de professores de língua inglesa nos Estados Unidos (PDPI) onde aprendi a 

ser um professor facilitador e novas metodologias de ensino. Atualmente estudo sobre o 

ensino da língua inglesa nas escolas japonesas.  

 

3. Comecei a lecionar língua inglesa aos 18 anos, em cursos de inglês e dando aulas 

particulares, foi onde tive meu primeiro contato com diferentes materiais de ensino e 

metodologias. Após terminar a graduação, comecei a lecionar em escolas públicas e a usar a 

mesmas metodologias de cursos particulares, como jogos, exercícios de listening e speaking, 

repetições etc., mas não obtive muito sucesso devido a diversos fatores, entre eles, as turmas 

muito grandes (com quase 40 alunos), falta de recursos na escola, desinteresse dos alunos em 

participar das atividades, entre outros. Acho que o conhecimento que obtive nos cursos que fiz 

no exterior foram de fundamental importância e contribuíram muito para o sucesso de minhas 

aulas. Atividades com música, filmes, teatro e trabalhos manuais foram bem sucedidas; já 

atividades que envolvem o uso de tecnologias (smartphones, tablets, internet) não obtive sucesso 

e muitas não consegui realizar por falta de recursos da escola ou apoio/autorização.  

 

4. O ensino de língua estrangeira no Ensino Médio tem como foco preparar os alunos para o 

mercado de trabalho, para as provas de ingresso nas universidades, ENEM, entre outras coisas. 

Infelizmente acredito que ainda haja uma certa hierarquia, sim, entre as disciplinas, e muitas 

http://www.hyogo-u.ac.jp/
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vezes a LE é vista como não importante. Já ouvi comentários de colegas e às vezes percebo em 

reuniões pedagógicas ou conselhos de classe que nossa participação não é tão relevante.  

 

5. Acredito que ele atenda às necessidades mais básicas, se o professor trabalhar o conteúdo de 

maneira eficaz. Para aprender uma língua estrangeira é necessária muita prática, conversação 

e ouvir essa língua, mas por inúmeros motivos isso não acontece na sala de aula.  

 

6. Duas aulas semanais com certeza não são o suficiente para o aprendizado ou execução 

total do CM. Quando os 2 tempos são separados, o andamento das atividades é muito 

prejudicado. Particularmente prefiro os 2 tempos juntos, para desenvolver atividades mais 

longas como filmes ou trabalhos manuais.  

 

7. A língua inglesa auxilia as relações sociais e culturais do aluno, à medida que este 

participa de atividades individualmente ou em grupo e aprende sobre diferentes países e 

culturas. Atualmente, o inglês é o idioma mais usado no mundo dos negócios, tendo 

grande contribuição também para a sua vida profissional.  

 

8. Procuro sempre ensinar usando vários materiais diferentes, como filmes, jogos, 

foldables, debates, para que a aula seja mais atrativa para os alunos. 

 

9. Acho que era necessária e importante a implementação de uma base curricular mínima, 

e a SEEDUC/RJ fez muito bem em elaborar um currículo para todas as disciplinas. Muitos 

professores somente seguiam os conteúdos do livro didático, já com o currículo mínimo, 

novas atividades foram propostas fazendo com que muitos professores buscassem novos 

conhecimentos, cursos e até mesmo passamos a usar mais a internet como ferramenta de 

apoio e pesquisa na preparação de aulas mais eficazes. 

 

10. Além de trazer sugestões de atividades e temas mais atuais e interessantes para os 

alunos, o currículo mínimo trabalha a interdisciplinaridade fazendo com que professores 

de diferentes áreas dialoguem e trabalhem juntos na elaboração de projetos e aulas mais 

atrativas para os alunos, contribuindo assim para uma formação de maior qualidade. 
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11. Não recebi nenhuma orientação. Sempre procuramos , buscamos, na escola trocar ideias. 

Por exemplo, utilizando as sugestões propostas na seção “produção escrita e oral”, pude 

aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de metodologias nos EUA. Na verdade, o CM foi 

o ponto de partida para o desenvolvimento de trabalhos e projetos mais interessantes. Acho que 

o CM trouxe uma grande mudança na forma de trabalharmos os conteúdos com os alunos. 

 

12. Não me sinto confortável com essa obrigatoriedade. Além de trabalhar o CM temos que usar o 

livro didático e ainda desenvolver temas do PPP da escola. Às vezes me sinto muito pressionado, 

pois não temos muito tempo para trabalhar tudo, e isso prejudica a qualidade do meu ensino.  

 

13. Acho que o CM de língua inglesa deveria ser escrito em inglês, até mesmo para 

incentivar os professores que não têm fluência no idioma, a buscar cursos para se 

aprimorarem. Na parte de gramática, colocaria frases de exemplo em cada conteúdo e 

mais atividades voltadas ou relacionadas com o Enem. 

 

14. Procuro sempre começar o bimestre com o conteúdo do CM, mas nem sempre consigo 

cumprir todas as atividades propostas, devido a vários motivos já mencionados. Sim, mas 

nao de forma muito clara. 

 

15. Considero relevantes os temas atuais como blogs, filmes, entrevistas, contos, mercardo 

de trabalho, entre outros, que despertaram um maior interesse dos alunos e professores. 

Já na seção produção escrita e oral, há muitas atividades que não são condizentes com o 

nível dos alunos e difícil de realizar em sala de aula. 

 

16. Os temas são muito bons de ser trabalhados, mas, por falta de tempo e nível dos 

alunos, muitas atividades são inviáveis. 

 

17. Mais atividades voltadas para o nível e realidade do aluno e exemplos práticos . 

 

18. Sim, sempre utilizo e acho uma ótima ferramenta de apoio.  
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ANEXO 4 - Entrevista 2 

 

Local da entrevista: Sala dos professores do colégio C2 

 

Professora: Boa tarde!  

 

1. Eu estudei na Universidade Severino Sombra, né? Em Vassouras. Fiz um ano de Pós e a minha 

formação é Português e Inglês. 

 

2. É... eu fiz antes de fazer a minha graduação um curso completo no CCAA, que 

realmente me ajudou bastante, não só na questão do conteúdo, porque foram seis anos e 

meio de estudos mas também na parte da fluência, não é? Porque na Faculdade a gente 

tem a parte de conteúdo, e tudo mais, mas a prática alí, a fluência na língua, dentro da 

sala de aula, eu me sinto segura, né? Pra, pra falar o que tenho que falar, para ensinar os 

alunos e até mesmo para fazer meu trabalho de pesquisa em casa sozinha, verificação das 

coisas que tenho que ensinar. Então, acho que ajuda bastante. 

 

3. Eu procuro sempre trabalhar com a questão de Música, porque eles gostam. Então a 

princípio eu trago uma música de escolha própria, depois eu peço prá outras aulas 

quando eu for trabalhar com isso, eu peço para que eles, não é? me digam qual música 

gostariam de [ ] de cantar, de aprender a cantar e tal. Gosto também de trabalhar com a 

adaptação daquele jogo da velha, com frases, seja o que fôr, qualquer conteúdo dá pra 

trabalhar, então, às vezes eu trabalho com vários. Já fiz também, e gosto de fazer, a 

dominó, então já fiz dominó com verbos e outras atividades mais, né?E, assim, não me 

lembro de nenhuma que não tenha sido bem sucedida, porque até mesmo aqueles alunos, 

que muitas vezes, não gostam de fazer determinados jogos e brincadeiras, quando vêm que 

os colegas estão ali, se sentindo motivados, que estão gostando, eles começam a participar 

também, aí no final dá tudo certo, todo mundo interage e acaba aprendendo. 

 

4. A questão da hierarquia, claro que existe, né? Como é uma língua estrangeira, ela não tem tanta 

carga horária, a carga horária dela é menor. Mas, não, não me importo muito com isso, assim, não 

deixo isso me atrapalhar. A contribuição que pode existir aí, é por exemplo, fazer com que o aluno, de 

repente tenha uma oportunidade, até mesmo de, de trabalho. Já tive uma ex aluna, que no caso, tinha 
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feito cursinho, e teve a oportunidade de trabalhar no escritório de uma firma que trabalhava com 

importação. Então, ela trabalhava na parte de correspondência, tinha uma pessoa superior lá que 

ajudava,né? mas ela que era responsável por esse setor. Uma aluna que foi fazer a faculdade de 

turismo que hoje se encontra fazendo intercâmbio na Irlanda , um outro que também foi para a Irlanda 

trabalhar e já temos outro ex aluno que atualmente está fazendo mestrado lá na Inglaterra. Assim, de 

alguma forma, mesmo que esses alunos tenham procurado outro local, a gente sabe que dentro da 

escola, em algum momento, nos acabamos contribuindo, fazendo com que esse aluno tenha o interesse, 

não é ? E hoje, eu utilizo esses exemplos , desses ex alunos aqui da escola, para os meus alunos. 

Porque ,às vezes, eles acham que não tem necessidade nenhuma, então eu explico prá eles que pode 

haver sim, porque o inglês hoje tá em todo lugar, seja em algumas expressões simples do dia-a-dia, na 

realidade dele, seja na questão aí do computador ...quem sabe no futuro eles também não possam ter 

um futuro como esses ex aluno, tá indo para o estrangeiro trabalhar e estudar. 

  

5. Vai depender muito do objetivo deles, né? eu como professora procuro ensinar as coisas 

básicas, que de repente, no dia-a-dia eles podem precisar, que eles escutam, por exemplo, 

se eles precisarem conversar com uma pessoa de outro país e que venha aqui a trabalho 

ou fazer alguma coisa, é um cumprimento, o preço de alguma coisa, dar indicação de 

algum local. Como eu disse, vai depender muito da do objetivo dele. Tem alunos que já 

começam já a falar comigo que tem vontade ir pra fora, mas é mais difícil. Então, a 

medida que eles vão me perguntando, por exemplo, o sexto ano tem muita vontade de 

saber tudo,né? Como se fala isso, como se fala aquilo outro., então vou respondendo. E no 

dia-a-dia, tenho procurado fazer isso,apresentação, perguntar alguma hora, perguntar o 

nome, coisas básicas mesmo. 

 

6. Para mim, tá tranquilo essa questão. Quando comecei a dar aula de inglês, há alguns 

anos, eram três horas de aula semanalmente, depois diminuiu a carga horária para dois 

tempos. Então é lógico que, com isso, diminui-se os conteúdos,você tem que condensar 

mais as coisas. Com três tempos daria pra tentar fazer um trabalho direnciado, mas na 

rede pública é difícil. É dificil porque a gente depara com uma sala grande, não tem 

determinados recursos que um cursinho tem, sala pequena, todo o material audiovisual e 

etc. Mas, para aqueles alunos que são interessados , como eu disse na questão anterior, 

que perguntam bastante, eles sempre vão além. Chega assim, no ensino médio, nem 
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sempre eles têm aquele interesse, aquela coisa toda que os pequenos têm, mas aqueles que 

tem interesse perguntam e vai fluindo a medida que a gente consegue.  

 

7. Bom, nós no dia-a-dia, né? nos deparamos aí com várias questões. A primeira delas, 

né? é ajudar nosso aluno a se inserir aí. A nossa cidade não tem a visão turística, 

infelizmente, mas eu tenho uma ex aluna aqui da escola e se encontra , atualmente, 

fazendo intercâmbio na Irlanda. Então, eu comento isso com meus alunos, porque eles 

questionam muito, para que que estou aprendendo isto? Se não vou nunca viajar, nunca 

vou conversar com ninguém, etc,etc,etc. A gente nunca sabe, essa aluna, talvez lá quando 

estava no sexto, sétimo ano, talvez não pensava neste tipo de situação, já tem outro 

também que está na Irlanda que foi trabalhar e outro que está fazendo mestrado na 

Inglaterra,com isso eles ficam mais motivados, mas é tentar mostrar para eles que de 

repente em alguma situação eles vão precisar, é o que eu falo...com a língua estrangeira, 

meu aluno pode ter acesso a informações não só da língua, mas também dos aspectos 

culturais abrindo o olhar dele pra outras culturas.  

 

8. Ah, creio que sim, a questão dos jogos que eu já fiz na sala de aula. Às vezes, tento fazer 

uma adaptação daquele jogo da velha, já fiz. Gosto também de fazer o jogo de dominó,né? 

Fazer, às vezes, um pequeno teatrinho, uma coisinha bem simples prá apresentar um 

conteúdo, coisa bem básica, com frases simples,né? música. Coisas fáceis que eles 

consigam acompanhar também.  

 

9. Bom, ter aí uma base curricular ela é um ponto positivo,quando se refere a um aluno 

,né?se transferir de um lugar pra outro. Quanto a isso, é até um aspecto até positivo. Mas, 

assim, o material que a gente tem não é suficiente, por exemplo, é os livros didáticos que, 

às vezes, a gente tem como opção para escolher. Só tem uma explicação em inglês, a 

realidade do nosso aluno da rede pública, não é essa . Tem aluno que chega no ensino 

médio e não sabe uma coisa simples, que é o verbo To be, então, isso acaba atrapalhando 

, né? E, como é que eu posso falar? Se nós tivéssemos aí uma obra, que fosse direcionada 

para eles seria um meio facilitador. Que é o que eu tento fazer, eu mostro livro passo a 

explicação em português, explico, pra que fique mais fácil. Então, a base curricular ajuda 

somente nisso, na questão do nivelamento quanto ao Estado. Em outros aspectos ainda 

tem bastante coisa pra gente melhorar, sentar, pensar e reavaliar.  
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10. Por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, a gente já tem a atividade que é a 

questão do curriculum, né? o“Curriculum vitae”, temos também a “Carta de 

Apresentação”,então realmente ele tá pensando em sair para o mercado de trabalho, 

quando não está trabalhando . Então, nessa questão, é interessante porque aí eu explico 

para eles em português e levo para o inglês e vice-versa, vai depender muito da minha 

turma. Aqueles que tem mais dificuldades preciso apresentar primeiro em português para 

depois o inglês. Mas acaba ajudando , nesse aspecto aí é bom.  

 

11. Bom, eu , a gente...nós acabamos assim, na escola fazendo reunião, né? Entre os 

professores da área. Também procurei acessar o material disponível na internet, e 

paralelo a isso a questão do meu conhecimento anterior, pesquisas em livros, na 

internet. [ ] Agora, no momento, uma orientação mesmo assim de fora, eu não lembro, 

eu lembro que eu fiz esse tipo de questão prá outra área. Agora, ter mesmo assim,é é 

foi mais entre nós da escola. de verdade Para aplicar o CM, eu vi os conteúdos no 

material ofertado pelo estado e, em grande parte, em materiais que já possuía e em 

pesquisas da internet.  

 

12. Sinceramente, não, né?, porque cada escola tem a sua realidade, cada turma 

principalmente tem a sua necessidade, o nível dos alunos, né?,o que ,como eu disse numa 

outra o objetivo que cada um tem, tem aluno que lida com inglês nos jogos, que gosta de 

cantar,já tem aluno que não, não vê nenhuma função prá lingua estrangeira. Então, quando 

você tem ali uma obrigatoriedade, algo para você cumprir, né? aquilo fechadinho uma 

caixinha fechada, você tem que correr contra o tempo, para você passar aquilo que é tido 

como obrigatório pra tentar, você tentar adaptar pra sua realidade, nem sempre é fácil.  

 

13. Bom, a questão aí da produção de texto. Fica difícil é cobrar do meu aluno aí grandes 

produções de texto na língua estrangeira, porque se ele se não tem um conhecimento 

anterior, uma bagagem anterior , fica bem complicado. Quando eu peço isso, acaba tendo 

que recorrer a tradutores, porque eles têm preguiça , por exemplo, de fazer um trabalho, de 

pesquisar palavras por palavras, expressões em dicionários e tal. Eles recorrem a esses 

tradutores online, né? Aí eu sempre digo, tem que se fazer uma adaptação e tal . Então, fica 

difícil isso,né?, por isso, essas sugestões mirabolantes que a gente vê, eu acho que poderiam 
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ser retiradas. Você pedir a um aluno para escrever um bilhete, um curriculum, uma cartinha 

de apresentação é mais fácil, agora, grandes textos está fora da realidade deles.  

 

14. Sim, até a gente vê assim a repetição, às vezes, de alguns conteúdos e etc. não é? tem 

ali uma sequência. O que nem sempre, por causa do material que a gente tem, que é o 

livro didático porque a gente tem que também valorizar isso, que a gente recebe do 

governo federal, que é um dinheiro gasto, com isso, né? A gente tem que tentar é 

aproveitar então nem sempre corresponde ,então, às vezes, o conteúdo que tá no livro 

didático que a gente vai trabalhar em sala de aula, mesmo não trabalhando ele todo mas 

eu procuro trabalhar sim os conteúdos, que eu vejo que são necessários,revisar conteúdos 

e etc. Que sempre preciso,mas essa questão da sequência, olhando alí, eles têm. Agora, se 

comparado ao material que eu tenho disponível, costuma não bater não. 

 

15. O currículo deve ser direcionado ali com a realidade da comunidade , não é?Então, 

por exemplo, se um aluno estuda em uma escola numa cidade grande e ele tem acesso a 

uma série de coisas, até mesmo vamos dizer aí, que seja contato com pessoas estrangeiras. 

Se for na capital que ele tem os pontos turísticos e ele vai ver muita gente falando outra 

língua...Eu me lembro um passeio que fizemos há alguns anos ao Rio, ao Pão de açúcar , e 

que no trenzinho, ao Pão de Açucar não, ao Cristo Redentor,que no trenzinho tinha vários 

estrangeiros aí alguns alunos falaram um pouquinho, tentaram conversar e ficaram 

empolgados, acharam aquilo o máximo. Então, esses alunos teriam o currículo voltado 

para a realidade deles, agora nós que somos do interior dificilmente temos contato, nossos 

alunos têm contato com alguém que fale a língua estrangeira, o inglês. Então, pra eles 

seria mais isso, a questão, não é? De aprender falar, cantar a música que eles gostam, 

saber o significado das músicas, porque é isso...tentar fazer que com que eles tenham uma 

visão além desta que eles vivem, eles , às vezes, conseguem quando vão pra fora, igual eu 

falei o caso dos alunos que estudaram aqui e foram para a universidade e a partir de lá 

tiveram , né?, outro olhar e depois sairam da cidade estão estudando, trabalhando. Pra 

eles, foi diferente. E, faço deles exemplos para os tem sonho, um pouquinho de ambição e 

incentivo de casa, que nem todos têm.    

 

16. É, de modo geral ali, a grosso modo ele é bom. Então a gente a questão do aspecto do 

aluno ter uma sequência dos conteúdos, se trocar de escola, ele sabe que lá na outra a 
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escola , se ela também estiver seguindo essa sequência ele não vai ser prejudicado. Agora... 

quando a gente fala de o que que não funciona... o que é que eu posso falar, aqui pra mim, 

que que não funciona, da minha realidade? Mais uma vez, essa questão das grandes 

produções de texto, cobrar isso do meu aluno é é complicado. Eu já fiz um trabalho, até que 

é sugerido lá, que foi escrever uma biografia , né? Então, eu não cobrei grandes coisas 

foram textos curtos, frases bem curtas, prá que eles conseguissem fazer. Aqueles que já 

faziam cursinho noutro lugar ou aquele aluno que gosta muito...que em casa que eu tinha 

um aluno que que gostava muito...e tal..esses alunos vão produzir um pouquinho mais, mas 

os outros eu tive que auxiliar bastante... na questão das frases mais simples. 

 

 17. Na suges...assim... na cobrança, na verificação se o aluno aprendeu...eu bato 

novamente na tecla em que pedir... é que o aluno escreva textos,como se fosse lá no nível 

universitário. Pra eles, pra...pra minha realidade, não estou falando que meus alunos não 

sejam capazes não, mas no momento, eles ainda não se sentem seguros, não tem condição, 

ainda de fazer... teria que ser uma questão mesmo a longo prazo, teria que ter um objetivo 

deles, teria que ver um objetivo deles...ver uma função pra aquilo. Que eles não 

conseguem ver que até mesmo em língua materna já é difícil, que dirá na língua 

estrangeira. Então, eu tento fazer as minhas adaptações, como eu já disse, recorro aos 

tradutores, deixo eles usarem pra pra que eles coloquem a mão na massa , pra depois só ir 

ajudando a fazer os acertos e as coisas que precisam ser ajustadas. Na questão de 

conteúdo, um pouquinho menos de conteúdo, né ?eu não lembro agora de todos, porque 

são tantas turmas que a gente trabalha, a gente não trabalha só com o ensino médio, então 

tem as outras que eu não estou agora com a listagem dos conteúdos. Mas, ser uma coisa 

mais básica, não é?por mais que a gente queira fazer muito não adianta querer puxar lá 

pra frente, se o aluno não tem a base. A gente, todo ano, tem que bater ,por exemplo, no 

verbo To be...a gente, ensina... ensina... ensina...então um..um mínimo aprende de 

verdade, os outros vão, né? se arrastanto a gente tentando ajudar pra aprender, que é a 

base. Então, acho que teria que ser isso. Algo mais simples, pra que o professor pudesse 

adaptar ali a realidade da sua turma, da sua unidade escolar, que tá inserida numa cidade 

que tem uma realidade totalmente diferente de alguém da cidade grande,numa cidade que 

tem n recursos, pontos turísticos, etc, etc. 
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18. Utilizo. Utilizo porque nem sempre a gente tem tempo disponível, tempo hábil,né? 

Então tudo que a gente puder aproveitar é ótimo. Não quer dizer que eu vá usar ali, 

exatamente como está, faço adaptação quando é necessário. E... baixei todo o material, 

procurei,nem sempre a gente consegue é acesso a todo o material, né? A gente vai em 

busca de um material, mas , já não está mais disponível ou ele está, mas não é na língua 

inglesa,tem link que é só para língua espanhola. Então, eu procuro aproveitar o máximo 

que eu posso, eu utilizo mesmo. 
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ANEXO 5 - Entrevista 3 

 

Local da entrevista: Biblioteca do colégio C2 

 

Professora: Bom dia!  

 

1. Bom, minha primeira formação foi em Letras, é fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro,é 

com habilitação em Português e Italiano, né?, foi só bacherelado, e a segunda formação também 

em Letras Português e espanhol, aí sim fiz a licenciatura, na Universidade Severino Sombra , em 

Vassouras. Cada uma...a primeira foram quatro anos e a segunda em três anos. 

 

2. Bem,[ ] eu fiz uma pós-graduação mas em língua portuguesa, não relacionada 

diretamente a língua estrangeira, mas a gente consegue incluir alguma coisa, né? Do que 

a gente aprende também no ensino da língua estrangeira, mesmo sendo, né?não sendo a 

nossa língua materna. 

 

3. Bem, o ensino de língua é se é uma língua totalmente desconhecida dos alunos, 

diferentemente, né? quando a gente chega no ensino médio eles pouco tem contato ou a 

maioria nunca teve contato com o espanhol. A gente sempre tenta cativar o aluno, e uma 

maneira que a gente consegue isso com uma melhor resposta é através de atividades com 

música. E com materiais que tragam o próprio falante da língua...é para eles poderem ouvir e 

terem uma outra experiência com a língua, né? sempre também trazendo a questão da cultura 

de cada país de cada local que fala espanhol, para eles terem a dimensão , né? Da língua do 

alcance dela no mundo , a quantidade de países que falam espanhol. Eu sempre insiro, tento 

inserir a questão da música e costuma ser uma experiência sempre bem sucedida.  

 

4. Olha, a língua estrangeira de uma forma geral , tanto o inglês quanto o espanhol a 

contribuição existe, é óbvio, até porque é uma formação geral, né? Você aprende a cultura de 

cada um, de cada país. Abre seus olhos, sua visão para o resto do mundo e isso a língua 

contribui amplamente para isso. E, infelizmente, existe sim uma hierarquia entre as disciplinas, 

né? A gente sabe, né? Que as disciplinas Matemática e o Português são as que tem maior 

importância aí nessa formação, mas eu acho que também, deveria ser mais ...e enfatizado a 

questão da língua estrangeira porque ela também tem uma relevância nesse currículo. 
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5. Olha, as necessidades seriam pro ... pra uma comunicação mais imediata, né? aprender 

os básico, como se apresentar numa língua estrangeira, como dá alguma informação na 

sua língua. Eles podem em um momento ou outro quererem estabelecer um contato com 

alguém de outra nacionalidade, muitos, às vezes, têm contato através da própria religião, 

que ,às vezes, eles recebem pessoas de outros países. E alguns podem se deparar com isso 

no próprio trabalho, né? Então, eu acho que você ter uma noção básica, pelo menos, para 

poder se relacionar com alguém e pedir uma informação ou dar uma informação, no caso.   

 

6. Olha, o que eu acho importante colocar é que o tempo estabelecido, pra nós, para 

realizar esse trabalho é insuficiente. O tempo ninguém consegue estabelecer todos os 

objetivos que você tem para trabalhar com aquela língua em cinquenta minutos , né? até 

porque a gente sabe que uma parte desse tempo vai até a gente conseguir disciplinar a 

turma, e depois a gente entra no conteúdo e depois a gente começa a realmente a ter 

algum trabalho... o tempo acaba, ou seja, aí você tem uma semana após... para retomar, 

né? Porque a gente só se encontra uma vez na semana e por cinquenta minutos. Então, cê 

fica uma semana sem ver o aluno e depois para você retomar isso, é complicado. E 

realmente isso vai desmotivando o aluno também. 

 

7. Olha...a questão da língua estrangeira é, às vezes, nas mínimas coisas a gente percebe que 

o aluno se sente importante quando ele começa a aprender uma língua estrangeira. Eu citaria 

até um exemplo que tive há pouco tempo, de um aluno do primeiro ano do ensino médio 

noturno, quando ele entrou na sala e se deparou com uma aula de língua espanhola. Ele 

disse: nossa eu tô muito importante, porque tô aprendendo até espanhol! Ou seja, ele se sente 

incluído na sociedade, né? ele não tá a margem, ele percebe que ele importância. Que aquilo 

ali, ele querendo, ele realmente tendo vontade de aprender...ele pode realmente aprender, tá 

disponível para ele aprender. Então, a questão da língua estrangeira também contribui para a 

autoestima do aluno, né? Para ele se sentir incluído na sociedade como um todo. 

 

8. Olha, o espanhol ele...tem...ele facilita um pouco a gente por ser uma língua que é muito 

parecida com a nossa. Então, a gente não precisa...nunca senti muita necessidade de 

desenvolver nenhuma metodologia, mas costumo sempre ir de uma maneira é... 
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deva...vagarosa, assim dando muita atenção a cada um, experimentando a dificuldade de 

cada um pra poder saber o melhor caminho a percorrer aí. 

 

9. De forma alguma. A base é extensa, né? E... tem suas complicações e a complicação 

maior é você adequar o tempo limitadíssimo de aula àquela base curricular , ou seja, a 

realidade não condiz de forma alguma com a questão da implementação dessa base. Eu 

não...é inviável, seria. 

 

10. Olha, o currículo mínimo ele é um pouco... uma utopia, né? Eu diria que ele é uma 

utopia, porque mesmo, eu trabalho também com a língua portuguesa, em algumas vezes e 

a gente não consegue atender ao currículo mínimo como ele é descrito, né? Nos 

documentos,então, a contribuição seria ótima, mas...é tem outras coisas que implicam na 

gente não conseguir realmente realizar ele da forma, como ele deveria ser realizado. 

 

11. Não recebi orientação alguma, simplesmente a gente é informado que existe um currículo 

mínimo, e você tem que desenvolvê-lo.[ ] Mas, não há nenhuma orientação específica.  

 

12. Absolutamente desconfortável, né? As regras realmente existem e infelizmente a gente 

não tem como cumprí-las. Até por conta do que foi dito, a questão do nosso tempo de aula, 

não tem...não nos dá a possibilidade de desenvolver um bom trabalho , mesmo que a gente 

simplifique ele, muito menos quando a gente pega um currículo mínimo que... se diz 

obrigatório e que a gente não consegue cumprí-lo. 

 

13. Eu incluiria, talvez, primeiramente, é como nós só...o aluno só tem contato com essa 

língua no ensino médio, ele nunca realizou cursos extras, eu incluiría uma coisa mais 

básica. Principalmente, o primeiro ano seria uma coisa bem básica pra gente, pra que a 

gente pudesse realmente aplicar ao longo desse, do ano letivo. Porque , como eu falei, a 

questão, o tempo é muito pouco.  

. 

14. Olha, como eu não costumo muito aplicar esse currículo, na verdade, a gente não consegue 

dar esse sequência, justamente porque você não consegue aplicar o currículo na prática.  
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15. Olha, eu acho que o currículo mínimo tem que atender às necessidades e a realidade 

de cada escola. Cada escola, cada estudante, cada comunidade é diferenciada, é diferente 

da outra , né? Então, esse currículo mínimo deveria ser , é...primeiramente pensado por 

professores da área, de fato, que realmente tenham vivência do dia-a-dia daquela escola e 

saber de que maneira esse currículo pode atender esses alunos, porque muitas das vezes, o 

currículo...ele vê o aluno como uma generalidade, uma generalidade. Na verdade, cada 

escola é singular, cada aluno,né? cada realidade é diferente da outra.  

 

16. Bom, em relação ao currículo mínimo, essa aplicação seria bom, seria ...vendo pelo 

lado do aluno, a questão dele poder se deslocar de uma escola para outra. Sabendo que o 

conteúdo que ele vai estudar é o mesmo, daria uma continuidade no conteúdo que ele 

estaria estudando. Por outro lado, o que não funciona, porque a gente não tem uma 

flexibilidade, o que ajudaria nesse currículo seria ter uma flexibilidade que desse ao 

professor uma autonomia pra ele fazer as modificações que ele considerasse necessárias, 

por isso, ele não funciona...{ } por ser extenso demais e não pleitear, não levar em conta a 

realidade de cada comunidade, de cada aluno, de cada turma. 

 

17. Olha, as modificações seriam, primeiramente, ouvir realmente as pessoas da área, os 

professores, que realmente estão dentro da sala de aula e que a gente pudesse, como eu 

falei, dar um enfoque mais adequado a cada escola, a cada tipo de aluno ou a também ao 

objetivo de cada aluno dentro daquela disciplina, né? Porque como a gente tem um tempo 

muito, muito curto fica muito difícil querer fazer um trabalho e, infelizmente não dá 

seguimento a ele , não fazê-lo da forma adequada , ou seja, o que gera tanto uma frustração 

pro o professor quanto pro aluno que vai perdendo o interesse que, às vezes, começa 

interessado e daqui a pouco ele perde o interesse porque não vê essa continuidade.  

 

18. Olha, eu nunca utilizei os materiais para as aulas diferenciadas, como eu falei. Eu 

costumo trabalhar com músicas, com muitos textos, principalmente, porque me volto um 

pouco para a questão da interpretação do texto, do vocabulário. Então, eu procuro trabalhar 

a questão de provas antigas do Enem , justamente para que o aluno tenha uma noção de 

vocabulário para poder fazer uma prova, que é o que vai interessar, de fato a ele. Voltado 

para a interpretação de texto. Não posso avaliar, justamente, por não ter me interado dele.  
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ANEXO 6 - Entrevista 4  

 

Local da entrevista: sala dos professores – C1 

 

Professora: Bom dia!  

 

1.Sou formada em Letras Português e Espanhol na Universidade Severino Sombra, o 

curso durou três anos. 

 

2. Sim, eu fiz Especialização em Educação Especial. Serviu para perceber situações recentes da 

Inclusão, né? Em relação a ... língua estrangeira é ... fundamental, porque muitos alunos dentro 

da sala de aula ...especiais, eles têm menos acesso ainda que os outros para a aprendizagem de 

língua estrangeira. 

 

3. Ah, no decorrer dos anos muitas experiências foram relevantes. Posso apontar, agora, 

por exemplo, a Gincana de Línguas Estrangeiras, que é uma atividade que, assim é 

realizada todo ano, o que possibilitou a motivação maior na busca por conhecer várias 

culturas e países berço de outras línguas. Não presenciei nenhuma ... forma negativa, 

sempre positiva por parte dos alunos. 

 

4. O papel da LE é sempre secundário. Não se tem dado o devido valor, valorado devidamente esta 

disciplina, a qual é promovida de forma sempre mecânica e desmotivada. Nunca ouvi nenhum 

comentário, mas percebo que há um desmerecimento sim, no todo. É na hora de formar, por 

exemplo, um horário a disciplina de língua estrangeira é sempre deixada por último, pros ...pra ... os 

buracos no horário, creio que seja realmente vista como algo não muito essencial. 

 

5. Creio que seja para sua formação integral, ele ... [ ] pra disputar espaço no mercado de 

trabalho. Ah, é necessário, hoje em dia, para o mercado de trabalho o conhecimento de, 

no mínimo uma segunda língua, então, faz-se também muito necessário nesse sentido.  

 

6. Creio que tem poucas aulas por semana é um, assim, é um aspecto, bem discutível, o 

que torna a disciplina apenas como complemento da grade. Não é dada real importância à 

LE, né? Portanto, acho que seria, assim bom...aumentar número de aulas semanais e 
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instituir horários nos primeiros tempos, seria um fator bacana para valorizar o ensino da 

língua estrangeira. 

 

7. Como já havia dito, a LE contribui na formação geral do aluno, dando ao aluno, né? 

Assim condições de utilizar vários tipos de leitura, outros olhares em suas escolhas 

estudantis e profissionais. Abre um leque, né? de possibilidades de um aluno do interior 

como a nossa. 

 

8. Sim. Sempre aproveitei o CM para a partir dele criar um aprendizado interessante para os alunos. 

Elaboração, por exemplo, de telejornais, curta-metragem com histórias escrita por eles, criação de 

produtos a partir de ideias originais e muitos outros ganchos que puderam ser aproveitados para ensinar 

língua espanhola.  

 

9. Acho positivo, achei que foi bem positivo a implementação do CM, pois oferece uma 

possibilidade do aluno ter acesso a um núcleo comum no Estado. Visto que... eles se, mudam de 

cidade constantemente e até de Estado. Mas, acho negativo a medida que o professor, aquele 

professor que se atém ao mínimo, sempre pautando por baixo o seu conteúdo.  

 

10. O papel do CM no EM é grande, se utilizado com a visão de que pode ir-se além 

dele, e em alguns casos, deve-se ir. Aproximar meu aluno de outras culturas, do 

estrangeiro é primordial. 

 

11. Na verdade, a gente não recebeu orientação alguma. Foi implantado e pronto. A gente 

é que teve que procurar ver.  

 

12. Não me sinto confortável em exercer minha função sem uma estrutura necessária e os 

devidos recursos tecnológicos, que... quais são necessários para a implementação do CM. 

Ou mesmo recursos financeiros para realizar viagens ou coisas similares. 

 

13. Creio que, no momento, não mudaria, nada para a realidade que eu vivo. 

 

14. Sim, há uma sequência lógica. 
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15. Relevante é ensinar e levar o aluno aprender uma língua, isso é relevante, entender o 

outro, conhecer outro mundo. Acho que no Estado não temos nada supérfluo, aliás, 

necessitamos mais e melhores condições de trabalho. Acredito que um CM deva ser baseado, 

pautado na realidade do local... tem muita diferença do aluno da metrópole e o aluno do 

interior, de um aluno da zona rural e um aluno da zona urbana. Isso deveria ser melhor visto. 

 

16. Acho tudo bom, algumas atividades são mais difíceis outras mais fáceis de realizar, 

mas nada impossível, dá para ser feito. 

 

17. Poderiam continuar com gêneros, mas modificar o documento de tempos em tempos, 

para se adequar melhor. De... três em três anos… não sei. 

 

18. Utilizo sim, e acho que e é muito bom... { } tem atividades bacanas e eu faço uso sim e 

falo pra os colegas. É bem importante e dá uma ajuda bacana para os colegas.   
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ANEXO 7 - Entrevista 5  

 

Local da entrevista: sala dos professores C1 

 

Professora: Bom dia! 

 

1. A minha formação é no curso de Letras, Português e Inglês, pela Universidade Severino 

Sombra, em Vassouras. E o curso teve duração de três anos. 

 

2. Quanto a outras, quanto a outras formações é eu tenho Pós graduação em Metodologia 

do Ensino de Língua Estrangeira e Portuguesa. Tenho também os cursos de inglês, né? 

que...que nos fazemos em cursos livres normais e algumas provas internacionais como 

Toeic e FCE, e acredito ter grande influência sim na...na forma como eu aprendo, e na 

forma como eu ensino.  

 

3. Bem, os alunos, principalmente os alunos de escola pública é eles precisam ter um 

contato com essa língua, nem no nosso caso o inglês, no meu caso o inglês, de forma mais 

lúdica. Então, uma boa experiência é o contato com música, o trabalho com músicas para, 

às vezes, poder mostrar um ponto gramatical. É uma experiência muito bem sucedida. E, 

acredito ser muito importante o trabalho com textos, com livros mas...muitas vezes não é 

do gosto deles, não é o que agrada não.  

 

4. É... [ ]eu acredito que a língua estrangeira hoje, ela não contribui somente no Ensino 

Médio, mas como você está me perguntando no Ensino Médio, é ela contribui porque os 

alunos podem perceber que estão inseridos nesse mundo globalizado, e que precisa 

estudar essas línguas...e eu acredito sim, que há uma hierarquia entre as disciplinas. 

Ainda existem as disciplinas que eles são, que os alunos e até mesmo os professores 

consideram melhores, mais importantes que outras.  

 

5. Bem, a necessidade de aprendizagem de uma língua estrangeira é... está relacionada ao 

qual importante ela é pra sociedade atual, né? Os alunos precisam se inserir nesse mundo 

globalizado. Os alunos precisam entender, que hoje é... nós estamos lotados de 

estrangeirismos no nosso português, nós temos em todos os lugares placas, setas é...já 



170 
 

utilizando outros indio..idiomas, né? Português, inglês, espanhol. Isso mostra 

aprendizagem de língua estrangeira.  

 

6. Se nós fôssemos pensar... no quanto nós precisamos de tempo pra poder ensinar da 

melhor maneira possível a língua estrangeira, acho que dois tempos, hoje, de cinquenta 

minutos não seriam suficientes pra gente dá uma aula completa. 

  

7. Bem, bem... a Língua Estrangeira, hoje, o inglês no caso, no meu caso como eu já disse em 

algumas outras perguntas, é a língua do mundo atual. Então, isso tem uma grande contribuição na 

na vida desses alunos, em como eles é....é... vão se comportar diante de cidades grandes...com...com.. 

Placas, com...com...nomes em inglês, com...com a televisão mostrando propagandas em inglês. 

Então, hoje em dia, tem uma grande importância sim, saber, pelo menos o básico.  

 

8. Desenvolver uma metodologia facilitadora em si, acredito que não tenha desenvolvido 

nada que alguém não tenha feito. Óbvio que a gente busca novas formas, a gente busca 

maneira com que aquilo fique agradável pra eles, como o trabalho com música, o trabalho 

com figuras, vídeos. Isso facilita muito a aprendizagem.  

 

9. Infelizmente, é... [ ] essa base curricular mínima não é adequada ao à realidade de 

ensino de uma escola pública na atualidade.  

 

10. O CM ele trabalha diferentes gêneros textuais, né? Então, esses diferentes gêneros 

textuais vão trazer a contribuição de que esses alunos, eles já vão identificar em textos, em 

outros textos, na vida deles, que tipo de texto é esse? porque eles já teriam estudado 

previamente na escola, esses tipos de gêneros.  

 

11. Nós...eu não recebi orientações pra desenvolver o trabalho do CM 

 

12. Não, não me sinto confortável com essa obrigatoriedade. Até porque muitas vezes o CM é...não 

atende à nossa realidade e a nossa estrutura escolar, até mesmo. Falta de material, como a gente vai 

cumprir um CM extenso e muitas vezes complicado e obrigatório.  
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13. Mudaria os trabalhos práticos, as atividades práticas que são solicitadas, que são 

pedidas no final de cada tarefa lá, de cada gênero. Por exemplo, a realização de um jornal 

televisivo, uma tarefa muito complexa pra um aluno de escola pública que, talvez, nunca 

teve contato com inglês fora da escola num curso que tenha a fluência, que possa falar o 

inglês de forma que fique bem, que fique apresentável.  

 

14. Acredito que sim, não posso responder com tanta certeza, porque eu não trabalho no 

ensino Médio e do Fundamental. Mas, ele deixa a desejar em alguns pontos e em outros é 

legal, é interessante. Mas, deixa a desejar em muitos pontos.  

 

15. Acredito que seja relevante o trabalho da compreensão textual, que o CM faz, 

e....acredito que falta um pouco a abrangência da gramática. E, acho supérfluo esses esses 

trabalhos práticos estabelecidos, solicitados, assim... desnecessários. 

 

16. Considero bom, a abrangência de diferentes, né? Pra que o aluno esteja em contato 

com diferentes textos, pra que ele compreenda, faça a compreensão de diferentes textos e 

não funcionam esses trabalhos práticos, esses trabalhos práticos não funcionam, eles são 

irreais. Os textos são bons em sua maioria, mas atividades práticas não. 

 

17. Deveria ser trabalho algo mais voltado para as avaliações, hoje, cobradas para que o 

aluno entre numa universidade, para as avaliações federais, hoje, né? que são, os meios 

do aluno passar, pra entrar numa universidade, que é o Enem. 

 

18. Utilizo sim, algumas vezes utilizo esse material. É um material muito simples, { } 

mas...é um material que apresenta o que eles pedem algumas vezes, né? Apresenta os 

gêneros que eles solicitam, então, pra gente é fica mais fácil trabalhar dessa forma.  
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ANEXO 8 - Entrevista 6  

 

Local da entrevista: sala dos professores C1 

 

Professora: Bom dia! 

   

1. Minha formação foi em Letras-Português e Inglês na Universidade Severino Sombra, 

em Vassouras. Foi em três anos. 

 

2. Sim. É, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em língua inglesa, que me 

ajudou muito pra meu aperfeiçoamento. 

 

3. Bom, muitas coisas que eu já fiz…foram legais e ao alunos gostaram. Por exemplo, 

atividade com música, com jogos...essas coisas eles adoram. No momento não estou me 

lembrando ...eles não gostam de atividades[ ] ...assim....com textos grandes...ou muita 

leitura, eles não gostam.  

 

4. É, eu acredito que a língua estrangeira contribui porque ela dá condição pra o aluno, o 

nosso aluno, se comunicar com outras culturas, pessoas de outros lugares, né? ....Agora, 

há disciplinas, sim, que são consideradas mais importantes na escola, né? principalmente 

Português e Matemática. Sim, existe hierarquia sim, já ouvi em conversas na sala de 

professores e ..., e a língua estrangeira nunca, assim, nunca tá entre as disciplinas mais 

importantes, é....são sempre outras. 

 

5. É....se relacionar com outras pessoas de outros lugares, estrangeiros pela internet, é 

entender as músicas que eles gostam...essas coisas.... 

 

6. Gostaria que tivéssemos, assim, pelo menos, mais um tempo por semana... Acho muito 

pouco dois tempos, temos sempre que correr com pra dar o conteúdo, e é uma confusão.  

 

7. Creio que aproximar o aluno de outra ou outras culturas..., isso é importante 

contribuição, é é dar condição pra ele ver, conhecer ...levá-los a participar, se sentir 

participante, né? Da e na sociedade global... conhecer outra língua é assim ajudar o aluno 
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a se sentir incluído na sociedade, com ela... se sentindo que pode conhecer, avançar e, 

assim até quem sabe utilizar mesmo essa língua em contextos reais.  

 

8. Sim...eu organizo diferentes atividades para que meu aluno desenvolva o 

aprendizado...assim nem sempre a gente consegue, porque é difícil pra eles... 

mas...procuro fazer de jogos, brincadeiras, música e eles adoram. Tem que tentar, sempre, 

agradar o aluno pra que ele aprenda melhor. 

 

9. Bom, gosto da ideia da base curricular, porém, é claro que a gente questiona lá alguns 

aspectos, né? ... Por exemplo, as atividades são muito complicadas e difíceis, pra nossos 

alunos da escola pública, eles não, na maioria, não podem estudar em cursinhos, então, 

assim, é é difícil pra eles.  

 

10. Creio que sim... A medida que ele aproxima o aluno do uso real da língua. 

 

 11. Não, não recebi nenhuma orientação. 

 

12. Não, porque não me agrada fazer... porque estou sendo cobrada, mas ao mesmo tempo 

entendo que as coisas no Estado só funcionam assim.  

 

13. Poderia acrescentar, mas... já faço isso, porque o currículo é mínimo... 

 

14. Creio que sim e também entendo que sim. 

 

15. Considero muito bom trabalhar com gêneros, não acho difícil trabalhar com eles...apesar 

que algumas propostas são bem trabalhosas, né? Acredito que o currículo mínimo deveria ser 

da forma como foi organizado, mas... gostaria, de talvez, de trocar alguns deles porque entendo 

que facilitaria os trabalho, ou talvez, somente trocar a ordem. Ah...e diminuir um pouco as 

tarefas práticas.  

 

16. Acho que funciona, é bom e funciona se tiver boa vontade e participação. O que reparo é que os 

professores não trabalham juntos, não utilizam a interdisciplinaridade para facilitar o aprendizado 
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do aluno. Eu, procuro sempre que posso, assim, não é fácil, mas... convidar um colega ou outro, prá 

tentarmos fazer um trabalho juntos, né? Eu acho importante e acho que é por aí. 

 

17. Creio que de maneira geral é bom. Acho que poderia sugerir um pouco menos de 

tarefas práticas...ou aquelas atividades muito extensas e trabalhosas, porque acaba que 

não dá tempo pra fazer direito. É claro, que tem coisas que são boas...umas...ou algumas 

exceções pras aquelas atividades que eu falei e que entendo seja difícil para fazer com os 

alunos. Bem, me agrada o trabalho com gêneros...acho bom. Aproxima o aluno da sua 

realidade e o aluno gosta de atividade legais e de novidade, coisas diferente de só livro... 

creio, assim... que o caminho para melhorar o ensino de línguas, seja esse. 

 

18. Bem, eu entendo que poderiam fazer revisões e...e... eu confesso que não uso muito porque 

tenho quer dar muitas aulas e não dá tempo....já vi..usei...acho muito bom, tem links que ajudam 

a encontrar material de inglês e de espanhol ...Talvez se a gente pudesse se dedicar mais , ter 

mais tempo...usaríamos mais.. Acho importante pelo menos o professor olhar o material pra 

formar uma opinião...ver se é bom ou não, porque acaba que a gente recebe, ninguém orienta e 

às vezes a gente perde a oportunidade de usar um bom material. Porque, assim, querendo ou 

não, né? Acaba que a gente, nós, é que vamos executar as propostas deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

ANEXO 9: PPP C1 

 

C1 – INFORMAÇÕES GERAIS  

I – Identificação da Unidade Escolar de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP/2015) 

Criação: Decreto nº 12524 – D.O.11/08/66 

Área do terreno: 1.502,34 m2 

Área construída atual: 1.317,85 m2 

Área livre: 184,49 m2 

 

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR: 

 Prédio próprio em bom estado de conservação, a última reforma realizada em abril de 

1998. 

 Número de salas de aula: 10 salas, sendo 02 adaptadas para atender à demanda. 

 Área de cada sala de aula: Salas de 01 a 06: 5m X 7m = 35m2; Sala 07: 5m X 

4,60m = 23m2 (antiga cozinha); Sala 08: 5,75m X 7m = 40,25m2; Sala 09: 5,50m X 5m = 

27,5m2; Sala 10: 5,75 X 4,13m = 23,75m2 (Sala Adaptada); Sala 11: 5,75 X 4,13m = 

23,75m2 (Sala Adaptada). 

 Outras instalações: recepção, secretaria, sala de professores, sala de 

direção, 01 banheiro de funcionários, 02 banheiros para alunos (01 masculino e 01 

feminino), 01 banheiro adaptado, consultório dentário, laboratório de informática e 

biblioteca (espaço compartilhado), despensa, cozinha, refeitório e quadra de esportes 

(sem cobertura). 

 

IDEB (TEXTO RETIRADO O PPP/2015)  

 

Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013. 

Sem média na Prova Brasil 2013: Não participou ou não atendeu aos requisitos necessários 

para ter o desempenho calculado.  

Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no 

momento da aplicação. 

 

METAS PARA 2015 – SEEDUC/RJ   

          

 Ensino Fundamental II 

ANO IDERJ IF ID 

2012 4,3 0,87 4,9 

2013 5,0 0,89 5,6 

2014 5,7 0,90 6,3 

2015 6,3 0,92 6,8 
 Fonte: Dados da SEEDUC/RJ 
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Ensino Médio 

ANO IDERJ IF ID 

2013 5,5 0,90 6,1 

2014 6,0 0,90 6,7 

2015 6,6 0,90 7,3 
             Dados da SEEDUC/RJ 

 

CURSOS OFERECIDOS 

Ensino Fundamental – do 7º ao 9º Ano de Escolaridade – 2º Turno; 

Ensino Médio Regular – 1º, 2º e 3º Turno;  

NEJA – 3º Turno. 

 O colégio oferece Ensino Fundamental (7º ao 9º na), Ensino Médio Regular e 

Ensino Médio na modalidade NEJA (Novo Ensino de Jovens e Adultos), contando, em 

2014, com 679 alunos matriculados, sendo a maioria no Ensino Médio Regular.   

 

Tabela 3: Distribuição das Turmas        

Modalidade Ano de Escolaridade N º Turmas Turno N º de Alunos 

Ensino Fundamental 7º 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2º 29 

Ensino Fundamental 8º 02 2º 59 

Ensino Fundamental 9º 03 2º 88 

Ens. Médio Regular 1ª 06 1º, 2 e 3º 158 

Ens. Médio Regular 2ª 05 1º e 3º 149 

Ens. Médio Regular 3ª 04 1º e 3º 121 

Ens. Médio NEJA I Fase – EJA 01 3º 28 

Ens. Médio EJA II Fase – EJA 01 3º 25 

Ens. Médio EJA III Fase – EJA 01 3º 18 

Ens. Médio EJA IV Fase – EJA 01  15 

TOTAL 25 3 690 

Dados Estatísticos do Colégio 

 

Reforço Escolar – Matemática – Ensino Fundamental – 1º Turno  

Modalidade Ano de Escolaridade N º Turmas Turno N º de Alunos 

Ensino Fundamental 9º 03 1º 45 

TOTAL 03 01 45 

Dados Estatísticos do Colégio 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E POLÍTICA 

INTRODUÇÃO 

A partir de vivências de anos anteriores, percebemos nos alunos atitudes de 

desvalorização da escola enquanto locus do saber. Na sociedade contemporânea, são 

muitos os ambientes em que informações encontram-se disponíveis, no entanto, é 

primordial resgatar o valor da escola como um espaço de sistematização do conhecimento 

formal, pois a partir dela, o aluno adquire o instrumental necessário para acessar os 

múltiplos canais de informação. Tal concepção de escola viabiliza a intervenção do aluno 

em sua realidade para melhoria da qualidade de vida, despertando novas perspectivas, que 

os leve ao aperfeiçoamento e desempenho mais satisfatórios na vida escolar e prática. 
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O Colégio tem o papel central de promover a construção do conhecimento, 

garantindo ao aluno o acesso ao saber sistematizado e à formação de atitudes e habilidades, 

proporcionando condições para o exercício da cidadania plena e a construção de uma 

sociedade mais justa.  

Dessa maneira, estabelecemos diretrizes como: preparação para a cidadania, 

continuidade dos estudos, conhecimento da identidade do nosso aluno, de seu grupo e de 

outros grupos, desenvolver o hábito da leitura e fazer com que nossos alunos “aprendam a 

aprender”. O Colégio assume a concepção de ensino-aprendizagem sociointeracionista, e 

em conformidade com as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), busca 

promover em seu processo educativo práticas nas quais os conteúdos encontram-se 

contextualizados e tratados de forma interdisciplinar.  

O Colégio entende o cidadão em sua dimensão crítica e autônoma, capaz de fazer 

escolhas que o encaminhe a uma vida de sucesso, não só pessoal e profissional, mas o 

torne um agente construtor de mudanças onde os valores relacionados à aceitação, a 

valorização das diferenças e promoção da igualdade, façam parte de sua visão de 

sociedade. E que seu posicionamento político e social o leve a compreender que as 

mudanças do mundo dependem da transformação de cada cidadão, pois, os atos e ações de 

cada pessoa impulsionam a criação de redes coletivas que proporcionarão as mudanças 

necessárias para que vivamos numa sociedade mais igualitária, justa e fraterna. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

O C1 está localizado em uma área predominantemente residencial, justificando, 

portanto, a necessidade de atender os anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

NEJA, sendo o único Colégio Público dessa área. 

Os alunos matriculados nesta U.E. são oriundos de todo o município, mas, 

principalmente, dos bairros Palhas e Liberdade. Os responsáveis, em sua maioria, 

trabalham no comércio e em pequenas empresas da região. 

Existe uma grande procura por vagas nesta Unidade, sendo as matrículas 

disponibilizadas através do sistema Conexão Educação - Matrícula Fácil. A procura 

ultrapassa o número de vagas ofertadas. Por esse motivo, muitos responsáveis não 

conseguem matrículas no início do ano letivo. 

 Nos últimos anos, o espaço físico tornou-se insuficiente para atender plenamente 

nossa comunidade escolar. Por ser um Colégio “pequeno” e por seu estilo aconchegante, 

inspira um ar familiar que proporciona uma grande interação da comunidade escolar. 

Através de pesquisa realizada constatamos que, em sua maioria, os alunos são 

Católicos, seguidos dos Evangélicos; moram com seus pais; têm um bom ajustamento ao 

Colégio; a saúde, de maneira geral é boa, apresentando casos, em sua maioria, de doenças 

respiratórias e as chamadas viroses, a maior parte deles tomaram todas as vacinas 

obrigatórias, têm boa relação com colegas e/ou amigos. 

A faixa etária predominante está entre os 11 e 18 anos, o que talvez justifique uma 

indefinição quanto ao futuro profissional. A grande maioria não sabe ao certo qual carreira 

seguir, estando entre as mais citadas: medicina, psicologia, jornalismo, magistério, biologia, 

veterinária. Suas expectativas com relação ao Colégio são: funcionamento do laboratório de 

informática – este com maior ênfase; aprendizado mais aprofundado de línguas estrangeiras 

(inglês e espanhol), com maior número de aulas; maior número de aulas das disciplinas 

exatas (física, química e matemática) – esta última, inclusive, foi verificado o maior grau de 

dificuldade entre os alunos e, portanto, o maior número de dependências; preparação mais 
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específica, no Ensino Médio, para os exames vestibulares; cobertura da quadra de esportes, o 

que já se vem tentando conseguir junto aos órgãos competentes. 

Em anos anteriores, buscamos através do resgate da nossa história, criar condições 

para repensar o presente. Desenvolvendo trabalhos de pesquisa, coleta de dados e fontes 

históricas, organizamos o “Memorial”, um pequeno espaço onde reunimos documentos, 

fotos e objetos que fazem parte desta história. Assim, procuramos manter vivo o passado 

para que ele seja fonte de inspiração para as conquistas do presente.  

Colocamos em evidência a necessidade de cada um cumprir o seu papel na 

comunidade, lutando por seus direitos, cumprindo os seus deveres e tendo consciência de 

que a sociedade só muda quando o pensamento de cada homem mudar. Enfocamos a 

qualidade de vida, trabalhando a Educação Ambiental, Ética e Cidadania. 

 Se a humanidade hoje sofre com o desequilíbrio ecológico, deve-se ao acúmulo de atos 

isolados sempre com a alegação de que “tantas pessoas existem no mundo que se eu não fizer a 

minha parte isso não terá importância!”. O homem acostumou-se a transferir responsabilidades 

e a não preocupar-se com o que está longe do meio em que vive. Pensar e planejar o futuro 

exige a participação de todos, em cada ponto do planeta. Cabe a cada cidadão, sem prejuízo 

dos direitos e interesses do outro, agir e sugerir ações que leve a um mundo melhor. 

 Após alguns anos com o índice elevado de reprovação nas turmas do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, definiu-se como proposta/tema “Hábito de estudo e 

comprometimento da família com a educação – como vencer este desafio?”. Em 2013 

conseguimos diminuir os índices de reprovação atingindo as metas estipuladas pela SEEDUC. 

 Para que o Colégio cumpra seu papel oferecendo aos alunos condições de ampliar 

seus conhecimentos é preciso um esforço conjunto da comunidade escolar: famílias 

comprometidas ajudando os filhos a desenvolverem o hábito de estudo e leitura, como 

forma de ampliação de seus horizontes em busca de realização pessoal; corpo docente que 

busca aprimorar seus conhecimentos e práticas pedagógicas para que a aprendizagem 

aconteça de maneira agradável e possa representar crescimento na vivência do aluno. 

 No Colégio somos todos educadores, portanto, o objetivo final é o sucesso do 

aluno. Sendo assim, cada um é peça fundamental nesta construção. Quanto aos ex-alunos, 

hoje, exercem seus papéis na sociedade sul-paraibana como médicos, enfermeiros, 

sacerdotes, professores, militares, funcionários públicos e muitas outras atividades 

autônomas. E recentemente alguns ex-alunos estão participando do Programa CIÊNCIAS 

SEM FRONTEIRA do Governo Federal. 

 Para garantir a aprendizagem, a permanência e a progressão de todos os alunos, 

definiu-se as seguintes propostas: 

– Unir todo o corpo docente e administrativo, com o objetivo de reformular as práticas 

pedagógicas, tornando o Colégio mais prazeroso para o aluno, e que ele seja realmente 

formador de cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres, que se sintam 

responsáveis pela conservação do ambiente em que vivem e que, portanto, se considerem 

agentes formadores e transformadores de nossa sociedade; 

– Desenvolver projetos que enfoquem temas fundamentais para a formação integral do 

aluno: valores, sexualidade, drogas, cyberbulling, hábitos de estudo e leitura, etc; 

– Desenvolver um projeto para prática esportiva e cultural em horário extra, de modo a 

atrair o aluno para o Colégio, de maneira descontraída e agradável, objetivando o amor e o 

zelo pelo ambiente escolar. 

 Para aplicar os conceitos de aprendizagem, competências, interdisciplinaridade e 

contextualização buscaremos: 
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– Promover e incentivar a capacitação dos professores, através de cursos, encontros para 

troca de experiências, treinamentos, reuniões pedagógicas, etc., para que cada vez mais 

possamos nos sentir seguros para exercer nossa função de educadores; 

– Lutar para conseguir apoio de profissionais habilitados para atender os problemas 

emocionais e sociais de nossos alunos; 

– Cultivar o profissionalismo, a pontualidade, a seriedade e o respeito ao aluno, na 

organização de todas as atividades: Conselhos de Classe, reuniões pedagógicas, 

confraternizações, eventos culturais, entre outros, uma vez que a meta é a escola pública de 

qualidade e que para alcançá-la, é preciso que o processo seja fruto da participação coletiva. 

 

III – DIALOGANDO COM A REALIDADE: DIAGNÓSTICO 

1- Caracterização Socioeconômica e Cultural da Comunidade Local e Escolar 

2- Vulnerabilidades 

O Colégio deveria ser um espaço prazeroso e atrativo, oferecendo boa alimentação, 

material didático gratuito, esporte, artes; mas em contrapartida encontra dificuldades para 

solucionar os problemas listados: 

 Falta de hábito de estudo e comprometimento da família com a educação. As 

crianças e jovens, em um número considerável, chegam ao Colégio sem limites que 

deveriam partir da família, o que interfere no rendimento escolar, pois falta disciplina para 

estudar, pesquisar e gosto pela leitura. Como as famílias, em sua maioria pai e mãe ficam 

fora o dia todo, deixam de acompanhar o cumprimento das atividades complementares. 

 Falta de comprometimento de alguns profissionais. 

 Falta de funcionários em diversos setores. 

 Falta de cobertura na quadra. 

 Falta de comprometimento com a pontualidade, assiduidade e cumprimento com 

as regras do colégio.  

 Falta de investimento por parte do Poder Público para o funcionamento 

satisfatório do Colégio. 

 Falta de autonomia do Colégio para gerir seus recursos. 

 Evasão de alunos do 3º turno: 

o  Devido à clientela ser em sua maioria adulta e trabalhadores, que cursaram o Ensino 

Fundamental Supletivo ou estão afastados dos estudos há muitos anos, sofrem um impacto 

muito grande na transição para o Ensino Médio, dada à complexidade do programa. 

As necessidades mais urgentes são: 

 Construção de duas (02) salas de aulas, que venham a atender turmas de ensino 

médio e fundamental; 

 Reforma da quadra de esporte, com cobertura, construção de vestiários, troca de 

piso, elevação do muro com tela de proteção; 

 Construção de auditório, Biblioteca, Laboratórios de Ciências e de Informática e 

sala de professores 

  Existe a necessidade de um espaço para utilização de recursos audiovisuais, 

realização de palestras, seminários, minicursos, etc. Prática que o Colégio realiza com 

frequência através de parcerias, previstas no Projeto Pedagógico; 

 Construção de biblioteca em área independente para segurança do acervo e 

adequação à pesquisa. Nossa biblioteca é montada em espaço que fica entre a sala e o 

banheiro dos professores, portanto, permanece sempre aberta, dificultando o controle. 

Falta de recurso humano para manter o colégio limpo e higienizado, visto que a 

limpeza está comprometida por termos apenas três funcionários para atender os três turnos. 
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 Falta de recursos humanos na área técnico-pedagógica. 

OBS.: Reivindicações, encaminhadas a Subsecretaria, Adjunta de Infra-

Estrutura através do Ofício 026/03. Processo Nº E-03-2.210.128/2003. 

 Falta de assistência social de profissionais capacitados para atender aos alunos 

do Colégio com problemas emocionais e psicológicos; 

 Falta de atenção das autoridades no atendimento às necessidades de reformas e 

ampliação da rede física do Colégio. 

 Falta de valorização da Escola Pública e de todos os bens de consumo a ela 

agregados (merenda, livro didático, material escolar, etc.), por parte da comunidade 

escolar. A gratuidade deve ser entendida como uma conquista que precisa ser mantida, 

valorizada e utilizada com consciência. 

 

3- Situação Desejada 

O Colégio que queremos é aquele onde: 

- As instalações físicas sejam compatíveis com a demanda da comunidade local e que 

ofereça aos alunos condições de ampliar seus conhecimentos através de atividades 

diversificadas; 

- A família esteja comprometida com o processo ensino-aprendizagem; 

- O aluno desenvolva o hábito de estudo e leitura como forma de ampliação de seus 

horizontes em busca de satisfação pessoal e formação de uma sociedade melhor; 

- A evasão seja reduzida e o aluno possa encontrar incentivos que os motive a vencer 

barreiras e alcançar seus objetivos; 

- O objetivo do corpo docente e administrativo seja aprimorar seus conhecimentos e 

técnicas para oferecer melhores condições onde a aprendizagem aconteça de maneira 

agradável e possa representar crescimento na vivência do aluno; 

- Todos os servidores trabalhem com prazer e comprometimento; 

- Dentro do Colégio todos somos educadores, portanto, o objetivo final é o sucesso do 

aluno, sendo assim cada servidor é peça fundamental nesta construção; desde a merendeira 

que prepara com amor as refeições e os serventes que preparam com dedicação e capricho 

o ambiente escolar passando pelas equipes administrativas e pedagógicas planejando 

cuidadosamente os projetos e ações até os professores que com empenho, dedicação e 

coragem enfrentam a missão de serem agentes diretos na formação de cada cidadão; 

- A gestão seja compartilhada entre os diversos segmentos da comunidade escolar, onde o 

planejamento seja uma ação coletiva, assim como o controle de sua eficiência e eficácia. 

 

4- Soluções 

- Que as necessidades de ampliação e reformas da Rede Física sejam atendidas pelas 

autoridades competentes;  

- Realização de um abaixo-assinado com a comunidade, requerendo a cobertura da quadra; 

- Incentivar o Corpo Docente na participação de cursos de capacitação que venha refletir 

positivamente no processo educativo; 

- Proporcionar encontros periódicos com os pais, para mantê-los informados sobre a vida 

escolar dos seus filhos e tê-los como aliados na busca do sucesso escolar de todos; 

- Para que a evasão não ocorra, será realizado o controle de faltas diárias, o qual será 

comunicado a secretaria do colégio, para que tome as medidas necessárias; 

- Incentivar a formação de grupos de estudos com o sistema de monitoria, fora do horário 

de aulas, pois muitas vezes a linguagem do colega vem elucidar as dúvidas encontradas; 
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- Valorização dos servidores, promovendo atividades de integração e confraternização. 

- Que o gestor organize seu plano de ação junto com a comunidade escolar priorizando as 

ações que interfiram diretamente no sucesso do aluno. 

- Reformulação do regimento interno quanto a parte disciplinar, observância de horários 

para toda a comunidade escolar. 

- Que todos os funcionários, equipe pedagógica, corpo docente tenham comprometimento 

com seu respectivo trabalho. 

 

IV -GIDE – Gestão Integrada da Educação.  

 “A GIDE, sistema Integrada da escola, que integra os aspectos estratégicos, 

políticos e gerenciais inerentes à área educacional, com foco em resultados da atividade 

fim, processo ensino-aprendizagem.  

 Como o objetivo do Sistema GIDE é melhorar significativamente os resultados da 

atividade-fim, tendo como referência as metas do IDEB, do ENEM e do indicador IFC/RS, 

apoiando a escola no cumprimento da sua missão de formar cidadão prevista na LDB – Lei nº 

9394/96.” 

  Portanto o colégio vem utilizando forma sistemática dos instrumentos do Sistema da Gide. 
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ANEXO 10: PPP C2 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

I – Identificação das Unidade Escolar de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP/2015) 

INEP: 330175220001-00 

Decreto de criação: Decreto nº 839 de 23/01/1904 - alterado pela Deliberação nº 106 de 

20/07/1945 – D.O. 21/07/1945  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 Situado na área urbana periférica, o Colégio C2 foi fundado em 23 de janeiro de 

1904, pelo Decreto nº 839 de 23/01/1904 – alterado pela Deliberação nº 106 de 20/07/1945 

– D.O. de 21/07/1945. 

A instituição tem mostrado, ao longo de sua história, compromisso com a educação 

que valoriza e promove o ser humano de forma holística. Nessa perspectiva, atende a 

alunos de diferentes camadas sociais, oriundos de bairros diversos, sendo a maioria da 

comunidade local, estudando várias gerações da mesma família.  

O colégio oferece Educação Básica funcionando nos três turnos. Atualmente, conta 

com aproximadamente 550 alunos, estando distribuídos da seguinte forma: 

1º turno (7h às 12h20): Ensino Médio Regular; 

2º turno (12h30 às 17h50): Ensino Fundamental II Regular; 

3º turno (18h às 22h20): Ensino Médio Regular. 

 

DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO- CULTURAL 

O colégio está inserido numa comunidade que preserva algumas tradições culturais 

e religiosas, como a Festa de Santo Antônio, Padroeiro da comunidade, na qual o colégio 

tem responsabilidade de organizar o leilão. Embora essa atividade estreite os laços entre a 

escola e a comunidade, agregando diversas classes sociais, há predomínio da classe baixa. 

Ainda que contribuição com as prendas para o leilão não seja obrigatória, 90% dos 

funcionários participam dessa contribuição.  

A maioria do corpo discente está concentrada no 1º e 2º turnos, restringindo-se ao 3º 

turno os alunos que trabalham durante o dia e estudam por exigência do emprego (alguns 

precisam do certificado para permanecer empregado) ou por não terem tido oportunidade na 

época certa para estudarem. No bairro onde o Colégio está inserido, não há ofertas de 

trabalhos, sendo as mesmas oferecidas no centro da cidade e ou nos municípios vizinhos.  

Em um prédio de construção centenária, onde anteriormente abrigava uma fazenda, o 

C2 tem a seguinte distribuição de espaço: nove salas de aula nos moldes antigos e duas 

construídas posteriormente; sala de professores (dois ambientes, um banheiro e uma cozinha); 

um refeitório; cozinha com dispensa; biblioteca; secretaria (dois ambientes e um banheiro); 

laboratório de informática; sala de multimídia; banheiros feminino e masculino; sala pequena 

para almoxarifado; um banheiro para cadeirante; pátio; quadra poliesportiva (sem cobertura); 

sala pequena de departamento de pessoal; sala de orientação e coordenação pedagógica; sala 

de direção; grande área não construída em constante manutenção). As salas e outras 

dependências da unidade escolar dispõem de ventiladores e ar condicionado. 
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PERFIL DOS ALUNOS 

 A maioria dos alunos está na faixa etária compreendida entre 11 a 20 anos e 

distribuídos no 1º e 2º turnos. O 3º turno concentra alunos na faixa etária entre 18 a 25 

anos. Mais extrovertidos, os alunos do 1º e 2º turnos preocupam-se com aparência e apreciam 

modernidades tecnológicas. A maioria tem visão de futuro e participa de cursos pré-vestibulares, 

ENEM e alguns fazem SENAI. Têm regras próprias de convivências, gerando às vezes conflitos nos 

espaços escolares. Diante disso, de acordo com a Gestão Integrada da Escola (GIDE) e com a 

participação de todos da unidade escolar, foi criado um Pacto de Convivência (com direitos e deveres 

de alunos e professores em sala de aula) e um Código de Ética (tornou-se o regimento escolar). O 

colégio efetiva suas práticas educativas, considerando os diferentes perfis e os vários grupos 

existentes nos espaços escolares. 

 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

 Visando à melhoria da qualidade das ações educativas e pedagógicas praticadas nos 

espaços escolares, a equipe técnico-administrativo-pedagógica do C2 busca, em sua 

maioria, desempenhar seus papéis da melhor maneira possível, comprometendo-se com a 

formação integral dos alunos e apoiando a Direção no que for preciso. Hoje, com a GIDE, 

nossos profissionais desenvolvem ações inseridas no Plano de Ação Pedagógico sempre 

buscando novos caminhos e novas alternativas que visam à melhoria do Ensino.  

 

CONCEPÇÃO E EDUCAÇÃO DA ESCOLA 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de dezembro 

de 1996, em seu “artigo 1º – A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. Baseado nesse exposto, o C2 pensa na educação como um 

instrumento de crescimento afetivo, emocional e intelectual que interfere na evolução dos 

grupos, vendo o homem como um ser em constante transformação que necessita satisfazer 

suas necessidades pessoais e/ou profissionais em meio às exigências do mundo 

globalizado. Sendo assim, a educação é o instrumento pelo qual o homem transforma a si e 

o meio em que está inserido.  

 

OBJETIVOS DA ESCOLA 

 Oferecer aos alunos um ensino de qualidade, usando as tecnologias e os diversos 

recursos de que dispõe para atender às áreas de conhecimento;  

 Proporcionar à equipe de trabalho um ambiente saudável e aconchegante, baseado 

no respeito às diferenças étnico-raciais;  

 Promover o respeito entre os diversos grupos existentes no espaço escolar; 

 Formar alunos críticos e transformadores do espaço onde vive, conscientes da 

importância do exercício da cidadania. 

  

CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA 

O C2 adota e efetiva suas práticas educativas e pedagógicas considerando os vários 

grupos existentes no espaço escolares. 
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I MARCO REFERENCIAL  

 

Quadro síntese I 

PERCEPÇÃO DA 

REALIDADE 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 

 

 

 

 

MUNDO 
 

 Acesso facilitado ao 

conhecimento graças 

aos avanços 

tecnológicos; 

 Maiores informações 

graças aos meios de 

comunicação; 

 Liberdade de 

expressão. 

 Individualismo; 

 Consumismo; 

 Valorização da mídia 

ao mercado capitalista; 

 Alto índice de 

violência; 

 Distorção de valores. 

 

 

 

 

SER HUMANO 

 Solidariedade do povo 

brasileiro; 

 Criação dos Direitos 

Humanos; 

 Resgate dos valores na 

formação da cidadania, 

isto é, na formação de 

alunos cidadãos. 

 Falta de ética 

profissional; 

 Abuso de poder; 

 Violação dos direitos 

do ser humano; 

 Falta de participação mais 

ativa da família na 

formação dos valores 

éticos e morais dos filhos. 

 

 

EDUCAÇÃO 

 Mudança de 

mentalidade quanto a 

formação do educando, 

isto é, uma formação 

que envolva aspectos 

cognitivos, afetivos, 

morais, etc.; 

 Criação de 

“Programas”, por parte 

do governo de incentivo 

ao ingresso às 

Universidades, ao 

mercado de trabalho, etc. 

 Aprovação com 

Progressão Parcial; 

 Desvalorização dos 

profissionais da 

educação; 

 Escola sem autonomia; 

 Burocratização do 

ensino. 
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Quadro síntese II 
Situação econômica *Desemprego: possuímos um mercado de trabalho centrado no comércio local e 

algumas microempresas. É considerável o número de desemprego em nossa região. 

*Falta de perspectiva de crescimento profissional e de mão-de-obra qualificada. 

*Renda familiar baixa: a maioria de nossas famílias são assalariadas. 

*A maioria dos pais ou responsáveis estão inseridos no mercado de trabalho e 

permanecem longas horas fora de casa. 

*Sociedade marcada pelo consumismo: o consumismo é marcante em nossos 

espaços escolares. 

Tecnologia *A escola conta com os recursos multimídias, porém ainda são insuficientes 

para atender às suas necessidades. Ainda enfrentamos a situação quanto à 

utilização de todos os recursos que a escola possui por parte de alguns 

funcionários, embora esse número seja a minoria. 

Mídia *Meios de comunicação sem compromisso com os valores, veiculando a 

violência e a criminalidade: a escola sendo parte integrante de uma sociedade, 

sofre com as influências negativas que os diversos meios de comunicação 

divulgam, além de manipular opiniões e construir algumas vezes ideias 

distorcidas de valores que são hoje fundamentais para a construção de uma 

escola que seja capaz de formar cidadãos. Nossos alunos em sua maioria 

utilizam internet apenas como diversão. 

Valores universais *Os valores estão deturpados. De um modo geral a escola acompanha um 

mundo capitalista onde o “ter” sobrepõe o “ser”. 

*Os conteúdos atitudinais estão pouco presentes em nossas salas de aula. 

*A ausência de valores universais essenciais para a convivência humana 

trazidos de casa, isto é, já concebidos pela família. 

*A banalização da violência tomando espaço cada vez maior em nossas escolas 

Educação *Grande preocupação com dados estatísticos no que diz respeito a índices de 

aprovação, reprovação, abandono entre outros por parte do governo. 

*Profissionais comprometidos com a educação que valorizam a formação do 

senso crítico em nossos alunos. 

*Falta de cursos profissionalizantes em nossas escolas: alguns alunos concluem 

o Ensino Médio sem condição de continuar os estudos e não estão aptos a 

enfrentar o mercado de trabalho. 

*Perda de autonomia da escola e burocratização do ensino. 

Estrutura familiar *Muitos pais trabalham em tempo integral sendo desprovidos do convívio 

familiar, o que implica falta de orientação educacional e social de seus filhos. 

*Problemas familiares interferem de forma significativa na aprendizagem dos 

alunos. 

*Falta de visão de pais e filhos sobre o futuro e a importância da educação. 

Parceria família-escola *Nos últimos anos, as instituições escoares vêm proporcionando maior 

interação e relacionamento com as famílias em virtude dos acontecimentos 

sociais como: bullyng, drogas, gravidez na adolescência, mau uso das 

tecnologias por parte dos alunos em sala de aula, etc. Contudo, apesar de todos 

os esforços, ainda há uma grande resistência e omissão dos responsáveis quanto 

ao trabalho em parceria para o bom desenvolvimento educacional dos nossos 

alunos, além de acreditar que seus filhos detêm a verdade absoluta 

Outros *A infraestrutura centenária do prédio escolar acarreta gastos de manutenção 

elevados, e as verbas não são suficientes para atender. 

*Quantitativo insuficiente de material didático. 

*Divergência entre os conteúdos estabelecidos no CM e os livros didáticos. 
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Marco Doutrinal 
 

Que tipo de sociedade queremos construir? 

 

*Uma sociedade mais justa, participativa, que 

seja capaz de respeitar as diferenças. 

 

Que tipo de pessoa queremos ajudar a formar? 

 

*Indivíduos críticos, analistas e acima de tudo 

solidários e éticos. 

Que finalidade queremos para a educação? Que 

papel desejamos para a escola em nossa 

realidade? 

 

*Promover uma educação libertadora. 

*Formação do cidadão crítico e participativo, 

preparado para pleno exercício da cidadania e 

assim quebrando os paradigmas preconceituosos 

da nossa sociedade. 

 

MISSÃO 

 

*Promover uma educação de qualidade que 

forme cidadãos críticos, conscientes e 

transformadores de seu espaço despertando o 

interesse dos alunos para a importância da 

construção do seu conhecimento, através de um 

trabalho comprometido com a sua realidade 

 

VISÃO DE FUTURO 

 

*Ser reconhecida como referencial de ensino, 

em âmbito regional, por suas práticas 

pedagógicas que têm como objetivo a formação 

do aluno cidadão. 

 

VALORES 

 

A nossa escola tem como prioridade trabalhar 

os seguintes valores: 

*incentivo as parcerias; 

*companheirismo; 

*comprometimento; 

*assiduidade; 

*respeito; 

*solidariedade 

 

 

II MARCO OPERATIVO 

Quadro síntese I – Resumo das Diretrizes Pedagógicas 

CONTEÚDO 
 

*Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

*Cumprimento do CM de forma contextualizada e com algumas 

adequações com foco nas Avaliações Externas 

METODOLOGIA *Aprendizagem com foco em resultados. 

*Métodos diversificados. 

*Contextualização dos conteúdos de acordo com a realidade dos 

alunos. 

PLANEJAMENTO *Execução dos Planos de Curso. 

*Registro das práticas bem sucedidas. 

*Aplicação da interdisciplinaridade. 

*Conteúdos programáticos. 

*Projetos da escola. 

*Execução dos Planos de Curso. 

*registro das práticas bem sucedidas. 

*Aplicação da interdisciplinaridade. 

*Conteúdos programáticos. 

*Projetos da escola. 
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DISCIPLINA *Compromisso com as regras contidas no Regimento, Pacto de 

Convivência e Código de ética. 

AVALIAÇÃO *Avaliação ao longo do processo de ensino-aprendizagem, pautada na 

Portaria nº 419/2013. Ficou estabelecido e registrado no P.P.P. da 

Unidade Escolar 3,0 (três) pontos para as disciplinas avaliadas no 

SAERJINHO por desempenho alcançado pelos alunos. 

CURRÍCULO *Cumprimento do CM, com complementação de conteúdos. 

 

Quadro síntese II - Resumo das Diretrizes Administrativo-Comunitárias 

TIPO DE GESTÃO A SER ADOTADA NA 

ESCOLA 

*Gestão democrática 

 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS 

*Merenda. 

*Manutenção. 

*Projetos culturais. 

*Transporte rural. 

*Salão do Livro. 

* Kit esportivo. 

ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO DA 

COMUNIDADE ESCOLAR NA ELABORA 

ÇÃO, TOMADA DE DECISÃO, 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES 

*Gincanas. 

*Reuniões quinzenais dos professores para 

tomadas de decisões pedagógicas. 

*Palestras com pais ou responsáveis. 

*Mostras culturais. 

*Feiras multidisciplinares. 

*Eventos sociais e esportivos. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Á 

COMUNIDADE DE SEUS SERVIÇOS E 

RECURSOS FINANCEIROS 

*Autuação de processo de prestação de 

contas. 

*Quadro informativo sobre os gastos. 

*Reuniões com A.A.E. (Associação de 

Assistência ao Educando) 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

*Reunião de pais. 

*Boletim online (Conexão Educação). 

*Conselhos de Classe. 

*Reuniões Pedagógicas. 

*Atendimentos individuais aos pais dos 

alunos com baixos rendimentos no bimestre. 

RELACIONAMENTOS NA ESCOLA *Código de Ética. 

*Pacto de Convivência (com a finalidade de 

desenvolver valores universais de forma 

harmoniosa e combater todos os tipos de 

discriminação). 

*Conversas informais entre alunos, 

coordenadores de turno, professores, PAPs, 

direção, etc 

RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA *Promoção de parcerias entre família e 

escola nos planos de ação. 

*Promoção de encontros sociais e 

esportivos. 

*Promoção de reuniões pedagógicas com a 

família 

PARTICIPAÇÃO DOS ORGANIS 

MOS ESPECÍFICOS 

*Atuação da A.A.E nas tomadas de decisões 

relacionadas aos recursos financeiros. 

*Atuação do Comitê Gestor 
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ESTRATÉGIAS PARA FORTA 

LECER OS ORGA 

NISMOS COLE 

GIADOS 

*Encontros e debates bimestrais com os 

representantes de turmas em prol do bem 

estar e melhoria na qualidade do ensino 

oferecido pela escola. 

 

III FINALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

A educação tem por finalidade “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (LDB 9394 de 20/12/1996 

Título II, artigo 2º). 

 

Da Educação Básica  

A Educação Básica tem por finalidade “desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

educação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores” (LDB 9394 de 20/12/1996, Título V, 

Capítulo II, Seção I, Artigo 22). 

 

Do Ensino Fundamental 

O Ensino Fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.  

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimento e habilidades e a formação de atividades e valores.  

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social (LDB 9394 de 20/12/1996, Capítulo II, 

Artigo 32, Incisos I – IV) 

 

Do Ensino Médio 

“O Ensino Médio terá como finalidades: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade as novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

IV – a compreensão dos fundamentos científicos – enológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina, estando os conteúdos vinculado 

aos eixos: trabalho, ciência, tecnologia e cultura, buscando, assim, a formação integral do aluno” 

(LDB 9394 de 20/12/1996, Título V, Capítulo II, Seção IV, Artigo 35, Inciso I). 
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IV RECURSOS HUMANOS 

  

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 84 

 

Equipe Técnico-Pedagógica 

Diretor Geral 01 

Diretor-Adjunto 01 

Secretária 01 

Coordenador Pedagógico 01 

Orientador Educacional 01 

Articuladores Pedagógicos 03 

Professores 45 professores da U.E 

03 professores comp. CH 

01 GLP 

 

Equipe de Assessoramento Pedagógico 

Auxiliares de Secretaria 02 

Agentes Auxiliares Administrativo II 02 

Agente de Pessoal  01 

Agentes de Leitura 03 

Coordenador de turno 01 

Assistente Operacional Escolar 02 

Inspetor de Alunos 01 

 

Equipe de Apoio Administrativo 
Merendeiras 3 – Serviço terceirizado 

Serventes Total: 9   

           5 – Quadro efetivo 

           4 – Serviço terceirizado 

Vigia/Porteiro 2 – Serviço terceirizado 

Zelador Quadro efetivo 

 

Formação Acadêmica do Corpo Docente 
Professor: Graduado em Licenciatura Plena em História 

Pós-Graduação em História Social 

Curso de Formação Continuada: História -1º ano do E.M SEEDUC (cursando) 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em História 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em História e Geografia 

Pós-Graduação em Psicopedagogia 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Sociologia 

Pós-Graduação em Ciências Humanas: Brasil, Estado e Sociedade 

Cursos de Extensão: História e Cultura Afro-brasileira Prevenção, uso e abuso de 

drogas 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas 

Pós-Graduado em Planejamento em Gestão Ambiental 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa 
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Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras: Português e Espanhol 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Física 

Professor Graduado em Licenciatura em Filosofia 

Pós-Graduação em Filosofia Moderna e Contemporânea 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Química 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras: Português e Literatura 

Pós-Graduado em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas  

Graduado em Engenharia Agronômica 

Mestrado em Ciências de Alimentos 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras: Português e Inglês 

Pós-Graduação em Especialização em Estudos Literários  

Formação Continuada (SEEDUC) -9º e 2º ano E. M. (cursando) 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física 

Pós-Graduação em Organização e Administração da Recreação e do Lazer 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Filosofia 

Pós Graduação em Filosofia Moderna e Contemporânea 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática e Física 

Pós-Graduação em Didática 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras: Português e Literatura de Língua 

Portuguesa 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Educação Artística 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Geografia 

Especialização em Análise Ambiental 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Pós-Graduação em Docência do Ensino Superior 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física 

Bacharel em Educação Física 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Formação Continuada (SEEDUC) -1º e 2º ano Ensino Médio (cursando) 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Geografia 

Pós-Graduado em Geografia do Brasil 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras 

Pós-Graduado em Estudos Literários 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Pós-Graduado em Novas Tecnologias no Ensino da Matemática 

Mestrado em Matemática 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras: Língua Portuguesa 

Pós-Graduado: Especialização em Língua Portuguesa 

Professor Graduado em Estudos Sociais: Licenciatura Plena em História, Licenciatura curta 

em Geografia e Licenciatura em Educação Física 

Pós-Graduação em Pesquisa e Docência em História e Ciências Sociais: Brasil-

Estado e Sociedade 

Professor Licenciatura Plena em Educação Artística 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em História 

Pós-Graduação em Metodologia da História e Historiografia Brasileira 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Pós-Graduação em Métodos Estatísticos Computacionais 

Formação Continuada (SEEDUC) em Matemática: 9º ano, Ensino Fundamental e 

1º e 2º ano do Ensino Médio 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 



191 
 

Pós-Graduado em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar 

Professor Professor: Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas 

Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras: Português e Inglês  

Graduado em Jornalismo 

Professor Curso Livres em Inglês (13 períodos) e Espanhol (7 períodos) no CCAA 

Pós-Graduação em Literatura 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Geografia  

Graduado em Teologia 

Pós-Graduação em Gestão e Educação Ambiental 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Arte 

Pós-Graduação em Artes-Educação Infantil 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas 

Pós-Graduação em Educação a Distância 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Arte 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Letras: Português e Inglês 

Pós-Graduação em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Curso de Formação Continuada de Língua Portuguesa (SEEDUC) 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Português e Espanhol 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Matemática 

Pós-Graduado em Especialização em Educação Matemática 

Professor Licenciatura Plena em Letras: Língua Portuguesa e Inglês 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas 

Pós Graduação em Parasitologia 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em Química 

Pós-Graduado em Educação Ambiental 

Professor Graduado em Licenciatura Plena em História 

Pós-Graduação em História do Brasil 

 

 

V GESTÃO DA ESCOLA 

O C2 adotará a gestão participativa como forma de administrar as práticas educativas e 

pedagógicas e os conflitos interpessoais existentes nos espaços escolares, utilizando sempre o 

bom senso e o consenso coletivo. A Gestão Escolar é formada pelo Diretor Geral e Adjunto. A 

Gestão é apoiada pelos diversos setores e associações que funcionam no âmbito da escola. 

 

VI COMPETÊNCIAS DA GESTÃO 

 A gestão compete planejar, coordenar, dirigir, supervisionar, controlar e avaliar as 

ações administrativas, educacionais, culturais e pedagógicas no âmbito da unidade escolar, 

no cumprimento das diretrizes definidas pelos diferentes órgãos competentes da Secretaria 

de Estado de Educação. 

 

Competência do Diretor 

 Além de exposto, ao diretor compete: 

I – zelar pelo cumprimento das normas legais e da política educacional definida pela 

Secretaria de Estado de Educação e do Calendário Escolar; 

II – responsabilizar-se por todos os atos e atividades da Unidade Escolar; 
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III – assinar, juntamente com o Secretário da Unidade Escolar, os documentos escolares, 

pelos quais respondem para todos os fins legais; 

IV – supervisionar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades desenvolvidas no âmbito 

da Unidade Escolar; 

V – delegar competências ao diretor adjunto sempre que necessário/ 

VI – solicitar aos órgãos e unidades orgânicas descentralizadas competentes da SEEDUC 

os recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento dos serviços 

oferecidos pela Unidade Escolar; 

VII– zelar pelo patrimônio pela guarda da Unidade Escolar, providenciando todas as medidas 

necessárias ao uso apropriado das instalações, mobiliários, equipamentos e materiais, bem como 

à segurança e à preservação das boas condições dos bens patrimoniais; 

VIII – estimular e apoiar o aperfeiçoamento profissional e formação continuada dos 

servidores sob sua direção; 

IX – coordenar e supervisionar a elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; 

X – presidir os conselhos de classe; 

XI – incentivar a frequência dos alunos, propiciando os meios necessários para minimizar a evasão escolar; 

XII – zelar pela segurança dos alunos matriculados na Unidade Escolar bem como as dos 

funcionários que nela atua; 

XIII – promover a permanente integração da Unidade Escolar na qual está inserida; 

XIV – fornecer informações, sempre que solicitada, aos órgãos centrais e descentralizados 

da administração da SEEDUC; 

XV – zelar pela correta aplicação de recursos financeiros oriundos da SEEDUC assim 

como presta conta dos mesmos; 

XVI – assinar, juntamente com o Agente de Pessoal e fazer fixa em local visível da 

secretaria a relação mensal de pessoas da Unidade Escolar (MCF); 

XVII – zelar para que seja respeitada a gratuidade dos serviços oferecidos na Unidade Escolar. 

XVIII – elaborar, juntamente com o Comitê Colaborador e os docentes os Planos de Ação 

pedagógica e Ambiental – GIDE. 

XIX – acompanhar o andamento das ações dos Planos de Ação, assim como dirigir as 

reuniões de RADM.  

 

Competência do Diretor Adjunto 

I – assistir ao diretor da Unidade Escolar; 

II – substituir nos seus afastamentos, faltas eventuais ou período de impedimento; 

III – receber delegação de competência do diretor da Unidade Escolar. 

 

Da Secretaria 

A secretaria é um setor onde ficam armazenados os dados e a base legal que permitem o 

funcionamento administrativo e pedagógico da escola. É composto por um secretário 

devidamente habilitado e autorizado para tal e seus auxiliares.  

 

Competências do Secretário 

I – conhecer, cumprir e divulgar, no âmbito da Unidade Escolar, a legislação de ensino do País e 

do Estado e as normas regulamentadoras baixadas pelo Secretário de Estado de Educação/ 

II – organizar e manter atualizado o arquivo de legislação e normas, e o arquivo de documentação 

normativo e orientadora da SEEDUC, bem como arquivo dos Atos da Direção da Unidade Escolar; 
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III – organizar e manter atualizado cadastro do corpo docente; 

IV – receber, registrar, discutir e controlar o fluxo de processos e da correspondência oficial; 

V – manter atualizada a expedição da frequência e do rendimento escolar dos alunos; 

VI – assinar documentos escolares juntamente com o diretor da Unidade Escolar; 

VII – manter escrituração escolar e arquivo que permitam a verificação da identidade de cada 

aluno e assegurem a comprovação da regularidade e da autenticidade da sua vida escolar; 

VIII – prestar informações e esclarecimentos referentes ao funcionamento administrativo 

da Unidade Escolar e os serviços por elas prestados, sempre que solicitado pelo poder 

público, por alunos e responsáveis e pelo público em geral. 

IX – preparar e expedir o Histórico Escolar, Certificado de Conclusão ou Diploma, 

Declaração de Transferência e outros; 

X – participar dos conselhos de classe e fazer o registro do mesmo em livro próprio. 

 

Competência do Auxiliar 

I – assistir ao secretário no cumprimento de todas suas atribuições;  

II – atender as solicitações do secretário e da direção da Unidade Escolar 

 

Do Agente de Pessoal 

 O Agente de Pessoal cuida da situação funcional dos servidores lotados.  

 

Competência do Agente de Pessoal  

I – receber, administrar e manter sobre sua guarda os Cartões de Ponto dos servidores 

lotados no núcleo de pessoal da Unidade Escolar; 

II – observar todas as normas e orientações pertinentes à apuração e ao controle de 

frequência dos servidores lotados no núcleo de pessoal da Unidade Escolar; 

III – receber e distribuir os contracheques dos servidores lotados no núcleo pessoal da 

Unidade Pessoal; 

IV – preparar atestado de frequência dos servidores, MTS e outros; 

V – registrar a concessão e gozo das férias regulamentares dos servidores; 

VI – registrar os períodos de afastamentos dos servidores; 

VII – manter atualizado o cadastro de servidores da Unidade Escolar; 

VIII – fornecer Boletim de Inspeção Médica – BIM, quando demandado por servidor; 

IX – dar ciência aos servidores de despacho e exarados em processos, ou publicados referentes 

à sua vida funcional, informando-lhes de seus significados, abrangência e implicações. 

O Coordenador Pedagógico planeja e acompanha as atividades educacionais e pedagógicas 

desenvolvidas no âmbito da escola e em casos específicos fora da mesma. 

 

Competência do Coordenador Pedagógico 

I – articulação da elaboração participativa do projeto pedagógico da escola; 

II – assessoramento ao diretor em todas as ações pedagógicas; 

III – promoção da articulação e integração das ações pedagógicas desenvolvidas da Unidade 

Escolar, de acordo com a política educacional da SEEDUC/RJ e respeitada a legislação com vigor; 

IV – coordenação da consecução e avaliação do projeto pedagógico da Unidade Escolar; 

V – proposição e execução de ações junto ao corpo docente que possam garantir a 

execução do projeto pedagógico da Unidade Escolar; 
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VI – organização e condução das reuniões do conselho de classe, em parceria com o diretor 

escolar, propondo alternativas para melhoria do processo educacional, numa perspectiva 

inovadora de instância avaliativa do desempenho dos alunos; 

VII – articulação das reuniões pedagógicas, oferecendo subsídios para um trabalho 

pedagógico mais dinâmico e significativo; 

VIII – coordenação e acompanhamento das atividades dos horários de atividades pedagógicas 

dos professores em unidades escolares, viabilizando a atualização pedagógica em serviço; 

IX – assessoramento dos professores no planejamento da recuperação da aprendizagem e 

da dependência, considerando os índices de avaliação interna e externa; 

X – organização de estratégia que garantam o apoio suplementar aqueles alunos que 

necessitam de maior tempo para elaborar seu conhecimento; 

XI – promoção da integração e articulação entre os professores, buscando a consecução de 

um currículo interdisciplinar; 

XII – promoção, junto ao corpo docente de atividades de formação continuada, tendo em 

vistas o aperfeiçoamento do processo pedagógico; 

XIII – coordenação da escolha de livros e outros suportes didáticos garantindo a 

participação dos professores e alunos quando couber; 

XIV – atuação em conjunto com a equipe de direção e de técnico-pedagógico, cuidando 

das relações entre o corpo docente, o discente, o administrativo e a comunidade; 

XV – avaliação dos resultados obtidos na operacionalização das ações pedagógicas, 

visando a sua reorientação; 

XVI – estimulação, articulação e participação da elaboração de projetos especiais junto a 

comunidade escolar desde que orientados pelas diretrizes da SEEDUC/RJ 

XVII – elaboração de estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 

desenvolvimento do sistema ou rede de ensino da escola; 

VIII – elaboração, acompanhamento e avaliação, em conjunto com a direção da Unidade 

Escolar, dos planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou 

rede de ensino e da escola, em relação aspectos pedagógicos; 

XIX – concepção, estimulação e implantação de inovações pedagógicas e divulgar as 

experiências de sucesso, promovendo o intercâmbio entre unidades escolares, através da 

publicação em canais próprios no portal eletrônico da SEEDUC; RJ 

XX – incentivo a realização das palestras, encontros e similares, com grupos de alunos e 

professores sobre tema relevantes para cidadania e qualidade de vida; 

XXI – promoção de reuniões e encontros com os pais, visando a integração escola/família 

para a promoção do sucesso escolar dos alunos. 

 

Competências do Orientador Educacional 

I – participar da articulação e organização de dados da comunidade escolar, para suporte 

do projeto pedagógico; 

II – promoção de orientação para o trabalho, contribuindo para a articulação entre o projeto 

pedagógico e as potencialidades do alunado; 

III – contribuição no processo de integração escola-família-comunidade; 

IV – participação das reuniões do conselho de classe, propondo alternativas para melhoria 

do processo educacional; 

V – divulgação junto ao corpo docente, de atividades de formação continuada, tendo em vista 

o aperfeiçoamento do processo pedagógico e suas articulações com o mundo do trabalho; 

VI – contribuir para o acesso e a permanência de todos os alunos na escola, intervindo com 

sua especificidade de mediador na realidade do aluno; 
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VII – coordenar, junto com os professores, o processo de sistematização e divulgação das 

informações sobre o aluno, para conhecimento dos professores, pais e, em conjunto 

discutir em caminhamento necessário; 

VIII – colaborar com a comunidade escolar na criação, organização e funcionamento das 

instâncias colegiadas, tais como: associações de apoio, conselhos escolares, grêmio estudantil, 

e outros, incentivando a participação e a democratização das relações na unidade escolar; 

IX – contribuir para o desenvolvimento da autoestima do aluno visando a aprendizagem e a 

construção de sua identidade pessoal e social; 

X – participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização do 

regimento escolar e utilização desde, como instrumento de suporte pedagógico; 

XI – coordenar o processo de escolha de representantes de turma (aluno) com vistas ao 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem; 

XII – coordenar a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, 

programas e outros, objetivando o atendimento e acompanhamento do aluno, no que se 

refere ao processo ensino-aprendizagem, bem como, o encaminhamento dos alunos a 

outros profissionais, se necessário; 

XIII – participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto aos 

professores, coordenadores e demais educadores, visando reduzir os índices de evasão e 

repetência, qualificando o processo ensino-aprendizagem; 

XIV – visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais 

especialistas e professores o processo de identificação e análise das causas, acompanhando 

os alunos que apresentarem dificuldades na aprendizagem; 

XV – coordenar o processo de orientação profissional do aluno, incorporando-o à ação pedagógica; 

XVI – realizar e/ou promover pesquisas e estudos, emitindo pareceres e informações 

técnicas, na área de orientação educacional; 

XVII – desenvolver o trabalho de orientação educacional, considerando a ética 

profissional. 

 

Competências dos Representantes de Turmas 

I – ser porta-voz da turma nas reivindicações junto à direção, equipe pedagógica e professores; 

II – zelar, juntamente com a turma, pela limpeza das salas de aula bem como da 

conservação dos mobiliários e trabalhos expostos nas salas; 

III – manter postura ética e comportamento adequado sendo exemplo para os outros alunos do 

colégio; 

IV – ser ponderado assíduo, responsável, auxiliando a turma a encontrar soluções para os 

problemas, de maneira coerente, respeitando a vontade da maioria; 

V – participar ativamente da A. A. E., frequentando as reuniões.  

 

VII ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DE TURMA 

 

LEMBRETES BÁSICOS: 

 Todo candidato a representante de turma deve antes ter consciência do papel que 

almeja desempenhar. 

 Todo representante deve participar, o máximo possível, das atividades propostas 

pelo colégio e, principalmente, das atividades da turma a qual representa. 

 As ações de um representante devem ser permeadas pela ética e pelo respeito. 
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 As situações conflitantes da turma, mais delicadas, devem ser comunicadas à 

Equipe de Direção (Diretor Geral, Diretor Adjunto, Coordenador de Turno) e/ou 

Equipe Pedagógica (Orientador Pedagógico e Orientador Educacional), pelo 

representante, para que sejam tomadas as providências cabíveis, evitando assim 

certos constrangimentos desnecessários. 

 Os representantes devem colaborar com o colégio no que diz respeito ao bom 

funcionamento do mesmo. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Os candidatos a representantes de turma devem procurar a Equipe Pedagógica para 

formalizar a candidatura, preenchendo para isso Ficha para Eleição de 

Representantes de turma (Anexo 3). 

2. Casos os representantes de Turma não cumpram o seu papel como deveriam, serão 

substituídos pela Direção do Colégio.  

3. Os candidatos terão uma semana (a contar da data do recebimento destas 

informações) para formalizarem suas candidaturas. 

 

Ficha de candidatos para Eleição de Representantes de Turma – C 2 

 

Turno:___ Turma:____ Série: _____ / Ano de Escolaridade:_______ 

Ensino Fundamental II (  )  Ensino Médio Regular 

Nome:_________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________ 

 

Filiação:____________________________________________________________

_________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Lema de Vida: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

                            Paraíba do Sul,______ de _________  de  2015 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 



197 
 

VIII DA GESTÃO FINANCEIRA 

 

A infraestrutura do C2 é composta pelas ações administrativas, pedagógicas e 

educacionais, as quais recebem recursos financeiros oriundos de vários programas oficiais: 

 PNAE – Programa de Nacional de Alimentação Escolar-Merenda; 

 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola-Verba de manutenção (bens 

permanentes e de consumo) 

 SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação-Verba de manutenção e merenda 

 PDE-ESCOLA – Plano de Desenvolvimento da Escola-Verba de 

implementação das ações pedagógicas e educativas 

 

IX DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESCOLA – A. A. E. 

 

 A A. A. E. representa o colegiado gestor da Unidade Escolar. As prioridades das 

verbas financeiras recebidas são discutidas e avaliadas com a A. A. E. e demais 

funcionários da escola. 

 Componentes da A. A. E.: 

Presidente: Diretora  

Vice-Presidente: Vice-diretora 

Secretário: Professor 

1º Tesoureiro:  

2º Tesoureiro:  

Conselho Fiscal: 6 pessoas – 3 Professores 

                                               3 da comunidade escolar 

 

X PACTO DE CONVIVÊNCIA DO COLÉGIO 

 

O que os alunos esperam do professor: 

 Que o professor cumpra as normas estabelecidas pelo Código de Ética. 

 Que o professor explique a matéria com paciência desde que os alunos estejam 

interessados e prestando atenção. 

 Que respeite o aluno como ser humano, tratando-o com carinho, respeito e 

educação. 

 Que trate todos sem discriminação nas salas de aulas, com professores e com alunos e 

professores. 

 Que haja participação, interesse, dinamismo e otimismo nas atividades propostas. 

 Que contribua com a organização e a limpeza da escola. 

 Que o aluno esteja e permaneça na sala esperando o professor durante as trocas de 

aulas. 

 Fazer mais trabalhos dinâmicos em grupo para o ensino da matéria. 

 Comprometimento com a matéria a ser dada, corrigir os exercícios que passar. 

 Não colocar para fora de sala os alunos sem um motivo que seja realmente justo 

para o bom andamento da aula. 

 Não abusar dos seus limites de autoridade. 
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 Que faça revisão antes da prova e que a matéria cobrada seja coerente com as aulas 

dadas. 

 Que incentive o aluno a estudar. 

 Respeitar o horário de chegada, sendo pontual e assíduo. 

 Que o professor dê mais atenção aos alunos com dificuldades. 

 Que as aulas sejam mais atraentes e menos cansativas. 

 Que o professor seja imparcial, ou seja, não trate nenhum aluno melhor que o outro. 

 Que o professor seja mais amigo dos alunos. 

 Que ele preserve o patrimônio da escola. 

 Desligar os aparelhos celulares e similares durante o período escolar. 

 Tanto os professores quanto os alunos devem usar o diálogo para resolver as 

questões pendentes, lembrando que dialogar também é ouvir. 

 

O que os professores esperam do aluno: 

 Desligar os aparelhos celulares e similares durante o período escolar. 

 Que ele preserve o patrimônio da escola. 

 Respeitar o horário de chegada e saída, sendo pontual e assíduo. 

 Interesse nas atividades e na realização das mesmas. 

 Que tenha mais compromisso e responsabilidade com as aulas. 

 Que tenha sempre a matéria em dia. 

 Cumpra as regras da escola. 

 Material didático necessário para participar da aula. 

 Atenção às aulas, sabendo ouvir. 

 Que o aluno permaneça na sala de aula durante a explicação da matéria e que 

solicite autorização para sair. 

 Que melhorem o seu vocabulário dentro da sala de aula. 

 Entreguem os trabalhos nas datas marcadas. 

 Mantenha a sala limpa e organizada. 

 Que estude e se prepare para as avaliações. 

 Que respeite e trate todos os funcionários com educação e cordialidade. 

 Que se esforce para um aprendizado melhor. 

 Que interaja melhor com o professor. 

 Que os alunos se respeitem uns aos outros.  

 Tantos os professores quanto os alunos devem usar do diálogo para resolver as 

questões pendentes, lembrando que dialogar também é ouvir.  

 Os alunos devem entender, saber e respeitar todos os funcionários, sem distinção, 

independente do turno, isto é, do horário de atuação (mesmo que este funcionário 

trabalhe em horário distinto desde aluno). 

 

O que os alunos esperam dos outros colegas: 

 Que saibam ouvir uns aos outros. 

 Que aceite os outros como eles são. 

 Que tenham mais respeito e amizade. 

 Que não exista bullying entre eles. 

 Conversem mais ao invés de brigar. 
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 Que tenham mais maturidade. 

 Saber hora de brincar e a hora de falar sério. 

 Usar diálogo para resolver as questões pendentes, lembrando que dialogar também é ouvir. 

 

XI CÓDIGO DE ÉTICA 

 

1. Dos princípios fundamentais: 

1.1. Para efeito do presente código, ética compreende o conjunto de costumes, 

normas e de ações de todos que fazem parte do C. E. Bezerra de Menezes, 

passíveis de apreciação e julgamento suscetíveis de avaliação sob o ponto 

de vista do bem e do mal, relativos à sociedade; 

1.2. A aplicação dos princípios éticos visa promover os atos considerados mais justos pela 

sociedade, sem distinção de posição ou quaisquer outras formas de discriminação; 

1.3. O Colégio Estadual Bezerra de Menezes construirá sua cultura e clima 

organizacionais pautados na dignidade, respeito, lealdade de forma a 

estimular o crescimento pessoal de funcionários e alunos, favorecendo a 

consciência crítica e consolidação de má conduta ética; 

1.4. As disposições do código de ética do Colégio Estadual Bezerra de Menezes 

aplicam-se a todos os funcionários, alunos, assim entendidos aqueles que 

prestem serviços a esta Unidade Administrativa. 

2. Dos objetivos: 

2.1. Traçar formas adequadas de conduta de funcionários em geral, da direção, 

dos professores e dos alunos em conformidade com os padrões de conduta 

correta, justa e honesta; 

2.2.  Orientar e difundir os princípios éticos entre todos aqueles que fazem parte 

desta Unidade Administrativa, ampliando a confiança da sociedade na 

integridade e transparência das atitudes desenvolvidas por esta escola; 

2.3. Propiciar um melhor relacionamento com a coletividade e o respeito ao 

patrimônio público; 

2.4. Levar ao conhecimento de todos os funcionários e alunos a existência do 

Código de Ética do Colégio Estadual Bezerra de Menezes, a fim de 

estimulá-los e conscientizá-los na necessidade de manutenção de um 

elevado padrão ético em nossos espaços escolares. 

3. Dos direitos dos funcionários, professores, alunos e comunidade escolar, provenientes 

da ética no ambiente de trabalho: 

3.1. Como resultantes da ética que deve imperar no ambiente de trabalho do C. 

E. Bezerra de Menezes em suas relações interpessoais são direitos dos 

funcionários em geral, dos alunos e da direção; 

3.2. Dispor de transparência nas informações e equidade de oportunidade nos 

sistemas de aferição, avaliação e reconhecimento do C.E. Bezerra de Menezes; 

3.3. Dispor da devida atenção de seus colegas, professores, dos alunos e seu 

superior imediato, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, que visam 

a melhoria dos procedimentos de trabalho da nossa Unidade escolar; 

3.4. Ser tratado com cortesia respeito, educação e consideração pelos colegas de 

trabalho, colegas de classe e superiores hierárquicos; 

3.5. Propor sugestões e ideias, à chefia imediata, direção e professores, visando a 

melhoria do trabalho e qualidade de ensino da escola; 



200 
 

3.6. Levar ao conhecimento da chefia imediata situações alheias ao seu controle, 

prejudiciais ao desenvolvimento da escola e, consequentemente, à sua boa reputação e 

obter da mesma, orientações e decisões, visando a solução dos problemas 

apresentados; 

3.7. Possuir ambiente adequado ao trabalho sem prejuízo de sua saúde física e mental; 

3.8. Expor livremente ideias, pensamentos e opiniões, sem denegrir a imagem de nossa 

instituição escolar ou prejudicar outros membros da Comunidade Escolar; 

3.9. Manter em sigilo informações de ordem pessoal, que somente a ele diga respeito. 

4. Dos deveres dos funcionários, professores, direção, alunos e comunidade escolar 

provenientes da ética no ambiente de trabalho: 

4.1. São deveres de todos aqueles que fazem parte desta Comunidade Escolar 

manter atitudes positivas em prol do bem comum e ainda; 

4.2. Preservar, em sua conduta, a honra e a dignidade de seu cargo e função, em 

harmonia com a preservação da boa imagem de nossa instituição de ensino; 

4.3. Exercer as tarefas inerentes ao seu cargo ou função, com eficiência e 

eficácia; 

4.4. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 

4.5. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as 

limitações individuais de todos os alunos, bem como de todos pertencentes ao 

quadro de funcionários desta Unidade Administrativa, sem qualquer espécie de 

preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião e posição 

social; 

4.6. Abster-se de agir em favor de interesses particulares, resistindo a todas as pressões que 

visem quaisquer favores ou vantagens indevidas para si ou para outros indivíduos; 

4.7. Manter sob sigilo informações de ordem pessoal de colegas e subordinados, 

aos quais, porventura, tenham acesso em decorrência de exercício profissional 

ou convívio social, e que só a eles digam respeito 

4.8. Ser assíduo e frequente, na certeza que sua ausência provocará danos ao bom 

andamento do trabalho escolar, ao seu aproveitamento e desempenho, refletirão 

negativamente em todo o sistema (ser pontual quanto ao horário de entrada); 

4.9. Manter limpo e em perfeita ordem o nosso local de trabalho, seguindo o 

Programa dos 5 s implantado através da Gestão Integrada da Escola (GIDE); 

4.10. Manter-se atualizado com as instituições, as normas de serviço e a 

legislação, pertinentes ao seu setor de serviço; 

4.11. Evitar que seja adulterado ou deturpado o teor dos documentos que 

tramitam nesta Unidade Administrativa; 

4.12. Apresentar-se vestido de forma adequada ao ambiente de trabalho. 

5. Serão assegurados ao educando: 

5.1. O livre acesso as informações necessárias à sua educação, ao seu 

desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à 

sua qualificação para o mundo do trabalho; 

5.2. As condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades 

individuais nas perspectivas física, intelectual e social; 

5.3. O tratamento com dignidade e a respeito dos direitos humanos, e pela suas 

liberdades fundamentais; 

5.4. As condições de aprendizagem, mediante assistência por parte do professor e 

acesso aos recursos didáticos; 

5.5. O encaminhamento de recessos contra os resultados das avaliações de seu desempenho; 
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5.6. A reunião com os colegas para organização de agremiação ou de campanhas de cunho 

educativo, nas condições estabelecidas ou aprovadas pelo nosso regimento escolar; 

5.7. A utilização das instalações do colégio para prover pesquisas e outras atividades educativas. 

6. Aos pais ou responsáveis: 

6.1. A reunião, quando convocada pela administração, com esclarecimentos sobre 

os planos educacionais e demais assuntos pertinentes às atividades escolares; 

6.2. Informações acerca do desempenho alcançado pelo educando em seu processo 

de aprendizagem, durante e ao final do período letivo; 

6.3. Atender as convocações por parte da direção, dos professores e do orientador educacional; 

7. É dever dos educandos: 

7.1. O comparecimento pontual e de forma participativa às atividades que lhe forem 

pertinentes (ser pontual quanto ao horário de entrada); 

7.2. A obediência às normas estabelecidas pela Ética Escolar Discente e demais 

regimentos da Unidade Escolar e ou determinações superiores: proibido do uso 

de celular e outros aparelhos durante as aulas e os espaços escolares; 

7.3. Um comportamento social adequado, tratando os funcionários da unidade 

escolar, os colegas, visitantes e autoridades, com civilidade e respeito; 

7.4. A cooperação para a boa conservação dos móveis, e equipamentos e material 

escolar do nosso estabelecimento, concorrendo para a manutenção de boas 

condições de asseio do ambiente escolar; 

7.5. A submissão à aprovação dos membros administração da unidade escolar nas 

realizações atividades de iniciativa pessoal ou de grupos a efetivarem-se no âmbito 

escolar; 

7.6. Uso do uniforme escolar completo em qualquer atividade escolar dentro e fora do colégio; 

7.7. Que possuam o material exigido trazendo-o em perfeita ordem 

responsabilizando-se pela guarda e cuidado de todos seus pertences; 

7.8. A indenização do prejuízo, por si ou por seu responsável se menor, quando produzir 

dano material ao estabelecimento ou a objetos de propriedade dos colegas e funcionários 

7.9. A entrega de comunicados e documentos enviados pela unidade escolar, aos 

pais ou responsáveis legais; 

7.10. Cumprir o código de ética da unidade escolar, mesmo em atividades 

extraclasse;  

7.11. Participar das aulas extraclasses. 

8. Dever dos pais ou responsáveis: 

 

8.1. Fornecer informações precisas e completas sobre o aluno por ocasião da matrícula deste; 

8.2. Responsabilidade solidária pelos atos praticados pelo aluno menor matriculados em 

quaisquer dos anos da unidade escolar; 

8.3. Que observem e acompanhem o desenvolvimento do aluno no ambiente doméstico 

comunicando à administração da Unidade Escolar qualquer anormalidade detectada; 

8.4. Que apoie as medidas tomadas pela Unidade Escolar para que o aluno assuma 

responsabilidade de suas infrações, como por exemplo, o uso de aparelhos celulares e 

similares nos espaços escolares. 

9. Fica proibido no âmbito desta unidade escolar: 

9.1 A entrada ou saída da classe sem permissão do professor, bem como adentrar a unidade 

escolar e dela ausentar-se sem a permissão da administração ou do funcionário do setor 

(porteiro, coordenador de turno) – FALTA GRAVE; 

9.2 Promover sem autorização da direção da escola, eventos que envolvam o nome ou a figura 

da escola, tais como: festas, campanhas, rifas, coletas, vendas, propagandas de eventos, 
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excursões, dentro ou fora da unidade escolar.  - sanção: retratação em 48 horas nos mesmos 

meios de comunicação; FALTA MÉDIA – a não retratação incidirá na FALTA GRAVE; 

9.3 A formação de grupos ou promoção de algazarras, vaias e distúrbios nas salas de aulas, 

outras dependências ou imediações do estabelecimento como aplicação de trotes que tragam 

perturbações e desordem natural do funcionamento da instituição escolar; FALTA MÉDIA; 

9.4 A participação em movimentos de indisciplina coletiva, impedindo a entrada de 

colegas em sala de aula; FALTA MÉDIA; 

9.5 O uso e porte de armas, estiletes, objetos pontiagudos e cortantes, livros, revistas 

consideradas imorais, bem como material que apresente perigo para a sua saúde, 

segurança, integridade física e moral sua ou de outrem; FALTA GRAVISSIMA; 

9.6 O uso de fumo, bebida alcoólica ou narcóticos, bem como a prática de qualquer ação 

viciosa nas dependências da unidade escolar; FALTA GRAVÍSSIMA. 

9.7 A descaracterização do uniforme que deverá ser: blusa oficial de uniforme, calça, saia, 

ou bermuda preta ou azul marinho, sendo que as bermudas, saias deverão ter comprimento 

no mínimo dois dedos acima do joelho. FALTA LEVE. 

9.8 A utilização de celular em sala de aula, atividades extraclasses ou mesmo ausentar-se 

dos locais citados para atendê-los; FALTA GRAVE. 

9.8.1 Primeira e segunda vez, o aluno será suspenso, só retornando com o responsável; 

9.8.2 Na terceira vez, FALTA GRAVÍSSIMA – aplica-se a lei do uso de celular em ambiente escolar.  

9.9 Manifestações ofensivas físicas ou verbais, as pessoas nas dependências ou imediações 

da unidade escolar.  

9.9.1 Verbal: se for dirigida aos professores, funcionários e alunos xingamentos de baixo 

calão; FALTA GRAVE; 

9.9.2 Agressão física, a funcionários, professores e alunos da unidade – FALTA GRAVÍSSIMA; 

9.10 Manifestações explícitas de carinho dentro da unidade escolar – FALTA GRAVE; 

9.11 A prática de atos ofensivos à moral e aos bons costumes, palavras de baixo calão, gestos 

obscenos, apelidos, ações homofóbicas, desenhos, inscrições, ou qualquer ato de discriminação, 

social, religiosa, nas dependências ou nas imediações da unidade escolar – FALTA GRAVE; 

9.12 A distribuição e ou veiculação de qualquer tipo de publicação, dentro ou fora da unidade escolar, 

mesmo via internet, em que esteja envolvido o nome da instituição, alunos, professores ou de 

funcionários sem a devida autorização expressa da administração ou do próprio – FALTA MÉDIA; 

9.13 A utilização ou apropriação de livros, cadernos ou materiais pertencentes a colegas, 

professores, funcionários em geral sem o devido consentimento – FALTA MÉDIA; 

9.14 O aluno com falta grave não poderá participar no semestre de nenhuma atividade 

promovida pela unidade escolar, salvo se autorizado pelo Conselho de Professores.   

9.15 Deixar de portar o material didático necessário para cada aula – FALTA MÉDIA; 

9.16 Depredar o patrimônio escolar e dos discentes, funcionários e professores – FALTA GRAVE; 

10 Classificação das faltas: 

 

10.1 Falta leve: advertência escrita. 

10.2 Três Faltas leve, transforma-se em uma MÉDIA 

10.3Falta Média: advertência escrita e notificação do responsável. 

10.4 Duas faltas Médias, transforma-se em uma grave. 

10.5 Falta grave: ocorrência e suspensão do aluno por três dias, só retornando com o responsável. 

10.6 Duas faltas graves: o responsável deverá participar do projeto “Escola Ensina, pais 

Educam”. 

10.7 Três faltas graves, transforma-se em gravíssima. Encaminhar para o juiz. 

10.8 Falta gravíssima: encaminhar para delegacia e abrir boletim de ocorrência. 

10.9 Falta gravíssima: Emissão compulsória da transferência, por voto de Conselho de Classe. 
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 XII AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR 

 

A avaliação do desempenho escolar do nosso Estabelecimento de Ensino está 

pautada na Portaria SEEDUC/SUGEN nº419 de 27/09/2013.  

Destacaremos a seguir, alguns aspectos relevantes relacionados aos critérios 

estabelecidos para avaliação dos alunos: 

 Utilização, de no mínimo, 03 (três) instrumentos avaliativos, por bimestre, 

incluindo o SAERJINHO; 

 O SAERJINHO nos 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) bimestres, terá um 

único valor para todas as disciplinas: (3,0) três pontos por desempenho; 

 Os regentes estão cientes de que em casos de atraso na liberação do Gabarito 

(CAED) dessas avaliações, os mesmos organizarão seus próprios gabaritos para 

correção; 

 As turmas de 7º (sétimo) e 8º (oitavo) anos do Ensino Fundamental II, realizarão 

simulados, nos dias do SAERJINHO. Esses simulados serão das mesmas 

disciplinas do SAERJINHO, contendo 10 questões e serão pontuados da mesma 

forma; 

 Os Simulados serão aplicados, a partir do primeiro bimestre do corrente ano letivo; 

 Os regentes utilizarão dois instrumentos avaliativos no processo de Progressão 

Parcial, com valores atribuídos por ele, perfazendo um total de 10 (dez) pontos o 

somatório desses instrumentos; 

 Os instrumentos utilizados na recuperação paralela deverão ser registrados 

bimestralmente nos diários de classe; 

 É responsabilidade do professor regente, o preenchimento bimestral, do formulário 

de Acompanhamento de Plano de Curso. Esse formulário deve estar devidamente 

preenchido no COC de cada bimestre, e deve ser entregue ao Coordenador 

Pedagógico ou ao diretor da U.A.; 

 É responsabilidade do professor regente, repassar nos três conselhos de classe, os 

conceitos dos alunos abaixo da média, assim como, o quantitativo de médias 

perdidas e recuperadas do bimestre; 

 Os projetos que fazem parte do P.P.P. da nossa unidade escolar também serão 

avaliados e pontuados pelos docentes, de acordo com as atividades propostas; 

 É de inteira responsabilidade do docente, o registro em seu(s) diário(s) de classe das 

médias perdidas e recuperadas, por aluno, em todos os bimestres;  

 Bimestralmente serão realizadas reuniões com pais e ou responsáveis para a 

apresentação dos resultados do bimestre. Os pais e ou responsáveis dos alunos com 

conceitos baixo da média serão convocados, através de bilhetes recebidos pelos 

alunos, para comparecimento a unidade escolar e assim tomarão ciência dos 

resultados obtidos, assim como serão conscientizados da importância da parceria 

que deve existir entre Família e Escola. 

 Temas transversais como “Saúde e Sexualidade”, “Vida Familiar”, “Solidariedade”, 

“Direitos e Deveres”, “Discriminação/Bullying”, serão trabalhados em sala de aula, 

tanto no Ensino Fundamental II e Ensino Médio e suas atividades também serão 

avaliadas. 
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PROJETO PEDAGÓGICO 

O mundo está em constante transformação em todos os setores que influenciam os 

grupos existentes. A escola, fazendo parte desses setores, também sofre transformações, 

porém com uma particularidade: recebe influência de todos os grupos devido à diversidade 

e pluralidade cultural nela existente. 

O papel da escola, no contexto atual, é absorver e respeitar as diferenças, 

construindo uma nova forma de pensar e agir. Embora Não seja tarefa fácil, é preciso 

pensar que outras formas de ensinar, aprender e agir são possíveis, mesmo nas situações 

adversas.  

As experiências vividas pelos alunos, professores e demais funcionários devem 

servir como base para a reorganização dos espaços escolares psicológica e socialmente, 

suscitando novos caminhos que possam ser usados dentro e fora da escola de forma ética e 

responsável. 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) do C 2, além de ser uma exigência legal, expressa na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

permite a revelação da identidade da Instituição, de suas concepções e de seus sonhos. 

Além disso, define a natureza e o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental da 

Escola, bem como sua organização e gestão curricular para subsidiar o seu Regimento 

Escolar e sua Proposta Pedagógica, documentos que são os balizadores das ações 

educativas. A importância do PPP, leva em conta a trajetória da sua comunidade escolar, a 

sua história e cultura, não só para garantir um percurso formativo de sucesso para os 

estudantes, como também para cumprir o seu compromisso com a sociedade. 

A importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele passa a ser 

uma direção, um rumo para as ações da escola. É uma ação intencional que deve ser 

definida coletivamente, com consequente compromisso coletivo 

(BETINI, Geraldo Antônio, in: A Construção do Projeto Político-Pedagógico da 

Escola).  

 

XIII PROJETOS 

 

 Projeto Heranças Culturais: Cultura Indígena e Africana 

 Projeto Mais Água, Mais Vida! 

 Projeto Atitude Rock in Rio 

 Projeto Que Abuso é Esse! 

 Projeto Matemática 360° 

 Projeto PLE: Meio Ambiente  

 Projeto Jovens Leitores em Ação (Parceria SEEDUC e Fundação Airton Senna) 

 Projeto Garota Estudantil  

 Reforço Escolar 

 Prevenção ao Uso de Drogas 

 Prevenção da Gravidez na Adolescência 

 Projeto Bullying, Cyberbullying e Sexting 

 Olimpíadas de Matemática 

 

 

 



205 
 

XIV RESULTADO FINAL – 2014 

 

 Ensino Fundamental II Ensino Médio 

Aprovados 196  91% 293  93% 

Reprovados 19  9% 22  7% 

Abandono 0  0% 0  0% 

Total 215 100% 315 100% 

 

XV RESULTADO IDEB – METAS 

 

Ano de 

Escolaridade 

IDEB Alcançado METAS 

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 

9º Ano 3,7 2,9 3,8 4,1 3,7 3,9 4,1 4,6 4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAS 

METAS 

IDERJ IF ID 

201

4 

2015 2016 2017 201

4 

2015 201

6 

201

7 

2014 201

5 

201

6 

201

7 

EFII 3,4 3,9 4,4 5,0 0,8

4 

0,86 0,8

7 

0,8

9 

4,0 4,5 5,1 5,6 

EM 3,5 3,8 4,2 4,6 0,8

4 

0,86 0,8

7 

0,8

8 

4,2 4,4 4,8 5,2 
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ANEXO 11: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação 

Título do Projeto:  

_____________________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável:  

_____________________________________________________________________ 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 

Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: _____________________________________ 

Nome do voluntário:  

______________________________________________________________________  

 

Idade: _____________ anos    

 R.G.  __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso):  

_______________________________________________________________    

 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

  

           O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de ________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 



207 
 

Objetivo Geral: Compreender a importância das ações de poder no processo educacional, 

através de ações como a introdução do currículo mínimo de línguas estrangeiras modernas, 

a ser utilizado em contexto formal de ensino da rede Estadual, dedicando especial atenção 

aos pressupostos da Linguística Aplicada para o ensino/aprendizagem. 

Sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 

tempo, sem prejuízos à continuidade da pesquisa ou qualquer outra penalização. Constará 

de permissão para assistir às aulas, fazendo gravações e fotografias referentes ao 

planejamento e execução do Currículo Mínimo durante o terceiro bimestre ( Agosto, 

Setembro e Outubro), totalizando 04 aulas de Espanhol no Colégio XXXXXX e 04 aulas 

de Inglês no Colégio XXXXXX. É possível que aconteça o desconforto dos alunos com a 

presença do pesquisador durante as aulas, mas os benefícios que esperamos como estudo 

são relevantes para professores e alunos na rede estadual. Durante todo o período da 

pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro 

esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com o pesquisador ou com o 

Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Sendo garantida a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da 

pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Paraíba do Sul , _____ de ____________ de _______ 

____________________________________    

 ____________________________________ 

Nome e assinatura do participante ou seu responsável legal  

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento   

 

_________________________________     

Testemunha      

 

____________________________________ 

Testemunha  

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

 

Escolas por regional – Quantitativo de unidades escolares e alunos59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
59 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1706456>. Acesso em: 10 dez. de 2014.   
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APÊNDICE 2   

 

 

Regionais Administrativas e Pedagógicas60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 http://cgpbaixadaslit.webnode.com/sobre-nos/. Acesso em: 25 de mar. de 2014. 

 

http://cgpbaixadaslit.webnode.com/sobre-nos/
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APÊNDICE 3   

 

Situação geográfica do município Paraíba do Sul61 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330370. Acesso em 18de jun. de 2016. 
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APÊNDICE 4 

 

 

Currículo Mínimo – Língua Estrangeira – 1º Bimestre – SEEDUC/RJ 
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APÊNDICE 5 

 

Currículo Mínimo – Língua Estrangeira 2º Bimestre – SEEDUC/RJ 
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APÊNDICE 6 

 

Currículo Mínimo – Língua Estrangeira 3º Bimestre – SEEDUC/RJ 
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APÊNDICE 7  

 

Currículo Mínimo – Língua Estrangeira 4º Bimestre – SEEDUC/RJ 
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APÊNDICE 8 

 

Estrutura da Educação – SEEDUC/RJ 
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APÊNDICE 9  

 

Medida Provisória Nº 746, de 22 de setembro de 2016. 
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APÊNDICE 10 

 

Manifesto de repúdio à Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. 

 

 

Texto na íntegra: 

 

Nós, membros da Associação Brasileira de Hispanistas, vimos a público manifestar nosso repúdio 

enquanto pesquisadores e educadores, com relação às alterações estruturais feitas através da 

Medida Provisória Nº 746, de 22 de setembro de 2016. 

É preocupante o cenário atual no que se refere aos cortes realizados, pelas diversas instâncias de 

governo, tanto no ensino superior como no ensino básico, que colocam em risco as conquistas e os 

avanços alcançados nos últimos anos. Como um primeiro aspecto a ressaltarse negativamente, está 

o fim da obrigatoriedade da formação do professor em determinada área de atuação, tendo sido esta 

substituída por "profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino 

para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação" (Art. 61, inciso IV). Tal mudança aponta 

para um sucateamento dos cursos de licenciatura, antes já regulados pela Lei Nº 9.394/1996 de 

Diretrizes e Bases, que oficializa a formação em instituto de nível superior para todo professor 

atuante da educação básica.  

Um segundo aspecto é o processo antidemocrático da Medida Provisória Nº 746/2016 que se 

institui pelo modo autoritário e unilateral das decisões deste governo, sem ampla consulta aos 

atores sociais envolvidos no âmbito educacional das diversas áreas de conhecimento. Esta ação 

desconsidera a luta desta classe por uma educação crítica, pela qual o estudante toma consciência 

do seu lugar no mundo. A redução ou corte de disciplinas como História, Geografia, Sociologia, 

Filosofia, Artes, Educação Física e Línguas Estrangeiras, em favor de um ensino tecnicista e 

profissionalizante, aponta para uma visão de educação restritiva, positivista e não inclusiva.  

Do ponto de vista das políticas de integração, entendemos que ao definir em seu Art. 36, § 8º (MP 

746/2016), que "os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua 

inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o 

espanhol", esta MP contraria o postulado na Lei 11.161/ 2005, que institui a oferta obrigatória de 

língua espanhola no ensino básico. Deste modo, não se valoriza nosso país como um espaço 

cultural latino-americano. O ensino da língua espanhola nos dá a oportunidade de nos 

aproximarmos de nossas fronteiras, forjando uma concepção de Brasil integrado linguística-

política-econômica e historicamente, propiciando ao estudante além de conhecer e entender melhor 

o contexto continental em que nos encontramos, fortalecer uma concepção intercultural necessária 

a esta integração, pela qual também nos compreendemos como brasileiros.  
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Pelo exposto, ratificamos, por meio deste manifesto de repúdio, que esta Associação defende o 

investimento em políticas públicas educacionais que valorizem a carreira e a formação docente 

para uma educação plurilíngue, crítica, cidadã, integradora, inclusiva, política e democrática, capaz 

de desenvolver a autonomia do sujeito, educando-o para atuar de forma consciente e para ocupar os 

diversos espaços de produção de saber, não sendo somente um mero reprodutor de ideologias e de 

discursos hegemônicos. 

                                                                                        Aracaju, 23 de setembro de 2016.     

 

 

  


