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Há fundamentos estabilizados, discursos que 

sustentam formas de compreender o currículo e 

a política de currículo. Procuro entender o que 

sustenta e constitui esses fundamentos, tento 

abalar o que se encontra sedimentado, tento 

problematizar a norma que parece guiar as 

políticas de currículo, acreditando ser 

importante apresentar outras possibilidades 

para pensar/operar essa mesma política. Nesse 

enfoque, defendo o que venho denominando 

currículo sem fundamento, sem bases, sem um 

chão capaz de frear a significação do currículo. 

Coloco-me assim no interior da disputa política 

pela significação do currículo e entendo que 

meus textos, e tantos outros textos, são também 

tentativas de produzir sentidos na política de 

currículo. (LOPES, 2015, p. 450). 
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RESUMO 

 

Esta tese tem como proposta a problematização do currículo de língua inglesa dos cursos de 

Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Brasília (IFB). Assim, com base nas teorias de 

currículo (LOPES; MACEDO, 2010; 2011; SILVA, 2014) que embasam a prática de ensino nesse 

contexto e orientada por uma perspectiva crítica que busca problematizar “verdades”, discuto 

o currículo de inglês dessa instituição de ensino médio profissionalizante. Os estudos atuais 

de Linguística Aplicada (PENNYCOOK, 2006; MOITA LOPES, 2006; CALVALCANTI, 2006) 

ressaltam a necessidade e a relevância de problematizarmos concepções naturalizadas ou 

hegemônicas, tendo em vista que todo conhecimento é situado e permeado por relações de 

poder. Essa preocupação se faz presente também na área do currículo, pois, como ressaltam 

Moreira e Silva (2009), para propor novos objetivos curriculares ou transgredir a proposta 

vigente é necessário que o currículo seja desnaturalizado e historicizado. Ciente dessa 

necessidade, proponho a seguinte tese: o currículo de língua inglesa do Ensino Médio 

Integrado do IFB é orientado por uma concepção moderna de conhecimento e requer 

ressignificações. Para desenvolver este estudo, embaso-me nos princípios da pesquisa 

qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2013) para responder a dois questionamentos: 1- Quais 

sentidos ou teorias curriculares embasam o currículo de língua inglesa do IFB? 2- Quais as 

possíveis (res)significações de sentidos para o ensino de inglês no EMI do IFB no contexto 

atual? Essas discussões são feitas com base em documentos curriculares institucionais, em 

entrevistas com professores e em sessões reflexivas gravadas com alunos e professores. 

Participam da pesquisa cinco professores e trinta e um alunos de língua inglesa dos cursos de 

Ensino Médio Integrado do IFB. As minhas reflexões sobre o material empírico deste estudo 

mostram que os currículos de inglês dos cursos de EMI do IFB são orientados por teorias 

curriculares híbridas, ressoando preceitos das teorias tradicionais, críticas e pós-críticas 

(SILVA, 2014). Esse hibridismo de sentidos evidencia a fluidez dos conceitos na Pós-

Modernidade bem como a complexa e controversa natureza das políticas educacionais, 

características essas presentes desde a sua criação até a sua implementação (MAINARDES, 

2006). Essa natureza remete-me a uma compreensão do currículo e da escola como espaços de 

lutas e resistências para a construção dos sentidos educacionais, podendo ambos se constituir 

como locais mais ou menos democráticos de produção ou reprodução de sentidos. Portanto, 

defendo que a sua problematização é primordial em uma prática educacional socialmente 

comprometida com as demandas e necessidades locais. Quanto ao ensino e ao currículo de 

língua inglesa no contexto atual de reforma, considero que a lei 13.415 (BRASIL, 2017) traz 

um retrocesso ao instituir a língua inglesa como a única língua estrangeira obrigatória no 

ensino médio, pois restringe e reduz a formação básica do aluno, principalmente na rede 

pública. Tal obrigatoriedade contribui para diferenciar ainda mais a educação pública e a 

privada, já que esta última, por dispor de recursos financeiros, terá condições de ofertar outros 

idiomas, possibilitando uma formação mais ampla de seus alunos. Essa normatização, 

fortemente criticada pelos estudiosos da área de Linguística Aplicada por desconsiderar as 

demandas locais de formação do aluno e o multilingualismo (SZUNDY ET AL., 2016) que 

caracteriza o nosso país, contradiz também a  proposta de flexibilização curricular, uma das 

justificativas centrais dessa reforma. Por fim, defendo que a lei 13.415/2017 se insere nos 

novos modos de governança do setor público (BALL, 2008), ecoando uma visão mercantil de 

educação e de ensino de línguas estrangeiras e, desse modo, institui-se como uma tentativa 

para controle social, curricular e educacional.  

 

Palavras-chave: Currículo. Ensino médio. Língua inglesa. 
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ABSTRACT 

 

 
This thesis proposes the problematization of the English language curriculum of the 

Integrated High School courses of the Federal Institute of Brasília (IFB). Thus, based on the 

curriculum theories (LOPES; MACEDO, 2010, SILVA, 2014) that guide teaching in this context 

and oriented by a critical perspective that seeks to problematize "truths", I discuss the English 

curriculum of this institution. The present studies of Applied Linguistics (PENNYCOOK, 2006; 

MOITA LOPES, 2006; CALVALCANTI, 2006) emphasize the need and the relevance of 

problematizing naturalized or hegemonic conceptions, considering that all knowledge is 

situated and based on power relations. This concern is also present in the area of the 

curriculum. Moreira and Silva (2009), for instance, stresses that in order to propose new 

curricular objectives or to transgress current proposals, it is necessary to denaturalize and 

historicize the curriculum. Being aware of this need, I propose the following thesis: the 

English Language curriculum of Integrated High-school courses in IFB is guided by a modern 

conception of knowledge and requires (re)signification. I develop this study based on the 

principles of qualitative research (DENZIN; LINCOLN, 2013) in order to answer two questions: 

1- What are the meanings or curriculum theories that support the English language curriculum 

of the IFB? 2- What are the possible meanings for the teaching of English in Integrated High-

school courses (EMI) of the IFB in the current context? To discuss these ideias, I analyse 

institutional curricular documents, interviews with teachers and reflective sessions with 

students and teachers. In the group of participants of this study, there are five English teachers 

and thirty-one English students. My reflections on the empirical material of this study show 

that the English curricula of Integrated High school courses of the IFB are guided by hybrid 

curriculum theories, showing precepts of traditional, critical, and post-critical theories (SILVA, 

2014). This hybridity of meanings shows the fluidity of concepts in postmodernity, as well as 

the complex and controversial nature of educational policies, which are present from their 

inception to their implementation (MAINARDES, 2006). This nature reminds me of an 

understanding of the curriculum and the school as spaces of struggles and resistances for the 

construction of the educational senses, both of which can be constituted as more or less 

democratic places of production or reproduction of meanings. Therefore, I argue that its 

problematization is paramount in an educational practice socially committed to local demands 

and needs. As for the English language teaching and curriculum in the current context of 

reform, I believe that law 13.415 (BRAZIL, 2017) is a setback in establishing English as the 

only compulsory foreign language in secondary education, since it restricts and reduces 

students’ basic education, mainly in public schools. This obligation contributes to 

differentiate public and private education even more, since the latter will offer other 

languages in their curricula, because of its financial resources, and thus provide a better 

education. This normalization, which is strongly criticized by the scholars of Applied 

Linguistics for disregarding the local demands of students’ education and the multilingualism 

(SZUNDY ET AL., 2016) that characterizes our country, also contradicts the proposal of 

curriculum flexibilization, one of the main justifications of this reform. Finally, I argue that 

the law 13.415 is part of the new modes of governance of the public sector (BALL, 2008), 

echoing a mercantile view of education and foreign language teaching, and thus becomes an 

attempt to social, curricular and educational control. 

 

Keywords: Curriculum. High school. English language. 
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REFLEXÕES INICIAIS 
 

 

Atualmente, os sentidos não são mais compreendidos como fixos ou estáveis no 

campo dos estudos curriculares e/ou educacionais. A desestabilização das verdades ou 

sentidos únicos da Modernindade contribuiu para a crise de paradigmas que vivenciamos 

ainda hoje nas Ciências Sociais e Humanas, como destacam Lopes e Borges (2015). Na visão 

pós-moderna, segundo as autoras, quaisquer conhecimentos são socialmente construídos e 

permeados por relações de poder, e, portanto, não há princípios universais ou imanentes. Por 

isso, a permanência do conflito, nessa visão, não é entendida como algo negativo, pois o que 

se busca não é mais o consenso ou a criação de hegemonias, mas problematizar essas 

construções de sentidos que, por vezes, adquirem um caráter dito consensual e, assim, 

colabora para a construção de hegemonias. Ao discutir hegemonia(s) neste estudo, faço uso 

do entendimento de Macedo (2014, p. 6), que retoma o conceito de Laclau e Moufe (2004) 

para destacar que “hegemonia é a operação pela qual um significado particular assume o lugar 

impossível da totalidade”. Dessa maneira, um determinado sentido, por meio de articulações 

contingentes, é entendido como único, universal, nos dando a ilusão de totalidade e 

completude.  

Essa completude de sentido bem como o seu suposto consenso, entretanto, como 

discuto no trabalho, fazem parte do processo de busca pela construção de uma hegemonia. Por 

isso, é relevante pensarmos as razões de certo conhecimento ter sido ou ser validado em 

detrimento de outros, ou de algumas vozes serem ouvidas enquanto outras são silenciadas. 

Compreender, portanto, que o conhecimento não é neutro leva-me a refletir sobre o seu 

complexo processo de construção, já que a sua validação resulta de construções hegemônicas 

de sentidos permeadas por forças assimétricas, como pontua Lopes (2006). Essa compreensão 

sobre as construções hegemônicas de sentidos motiva-me a problematizar os sentidos de 

educação e currículo em nosso contexto atual, pois nos damos conta de que, com os seus 

variados sentidos possíveis, podem assumir papéis diversos. Logo, a educação e o currículo 

podem ser instrumentos para a formação crítica, integral, com vistas à emancipação política e 

social dos aprendizes (FERREIRA, 2017; SILVA, 2017) ou também assumir um caráter 

reprodutivo (LOPES; MACEDO, 2011) que reforça desigualdades, hegemonias, preconceitos 

etc., tendo assim uma proposta de formação antidemocrática.  

Estudos sobre o currículo ocupam as discussões educacionais brasileiras há 

aproximadamente duzentos anos (LOPES; MACEDO, 2010) e, desde então, ressoam diferentes 
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sentidos e compreensões sobre o seu papel. A discussão de sua complexidade de sentidos, 

segundo Lopes e Macedo (2011), ganhou destaque apenas quando o currículo deixou de ser 

visto apenas como método ou técnica e assumiu o caráter sócio-histórico que o caracteriza. O 

termo “currículo” tem, desde então, recebido definições distintas historicamente, as quais 

representam consensos parciais e situados, dentre os quais se pode destacar um ponto comum 

– o sentido de organização com vistas a embasar ou estruturar um processo educativo. Com 

isso, percebemos que não há um sentido de currículo, mas sentidos em disputa por validação 

social. Nesse contexto, temos, então, que o currículo, as políticas curriculares e as políticas 

educacionais, de modo geral, estão imbricados em processos hegemônicos de construção de 

sentidos. Mainardes (2006), por exemplo, destaca que as políticas curriculares possuem uma 

natureza complexa e controversa, pois a construção, validação e implementação de seus 

sentidos são permeados por acomodações e resistências.  

Assim, ciente da complexidade que permeia a construção do currículo e motivada 

por compreender melhor os seus sentidos, em 2014 iniciei este estudo com o objetivo de 

problematizar o currículo de língua inglesa dos cursos de Ensino Médio Integrado (doravante 

EMI) do Instituto Federal de Brasília (doravante IFB), de modo a fazer escolhas mais 

conscientes. Essa proposição de estudo, desenvolvida em um contexto de formação em 

Linguística Aplicada era, entretanto, para mim um desafio, tendo em vista que muitos dos 

estudos curriculares são desenvolvidos na área da Educação, como também destaca Lima 

(2016).  Assumi, então, o desafio de conhecer e problematizar os sentidos de outra área de 

conhecimento, na esteira do entendimento (in)disciplinar (MOITA LOPES, 2006, p. 22) 

proposto aos recentes estudos de Linguística Aplicada. Nessa perspectiva, o autor destaca que  

 

[p]olitizar o ato de pesquisar e pensar alternativas para a vida social são parte 

intrínseca dos novos modos de teorizar e fazer LA. Assim, a LA necessita da 

teorização que considera a centralidade das questões sociopolíticas e da 

linguagem na constituição da vida social e pessoal. 

 

Dessa maneira, compreendo que discutir o currículo de língua inglesa é um modo de 

politização desta pesquisa, pois, como destaca Silva (2014), o currículo resulta de processos 

de significações de conhecimentos socialmente construídos por meio de relações de poder. Na 

esteira de Silva (2014, p. 120), ao me referir a poder, neste estudo, embaso-me na 

compreensão de “Foucault [que] concebe o poder não como algo que se possui, nem como 

algo fixo, nem tampouco como partindo de um centro, mas como uma relação, como móvel e 

fluido, como capilar e estando em toda parte”, por isso, considero que o poder é também parte 

constitutiva dos saberes e sujeitos. Logo, problematizar nossos currículos e/ou políticas 
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curriculares nos possibilita compreender melhor os princípios que orientam e/ou influenciam 

a nossa prática pedagógica bem como assumir maior responsabilidade social pela formação 

que desenvolvemos.  

A motivação inicial deste estudo, portanto, é problematizar as escolhas e práticas do 

meu contexto de atuação profissional, o IFB, onde atuo como docente de língua inglesa desde 

2010, e que se torna, assim, o contexto desta pequisa. O IFB teve origem em 2008 e foi 

instituído pela lei 11.892, tendo por objetivo a transformação social por meio da oferta de 

educação gratuita de nível básico e tecnológico, superior e de pós-graduação em variadas 

áreas do conhecimento. Os cursos técnicos de nível médio no IFB bem como em quaisquer 

outros Institutos Federais (IFs) subdividem-se em três grupos: os cursos técnicos 

concomitantes, em que os alunos cursam o nível médio em outra escola e fazem a formação 

técnica no IF; os subsequentes, direcionados aos alunos que já cursaram o ensino médio e, 

então, ingressam no IF para obter a formação profissional; e os cursos técnicos integrados, ou 

Ensino Médio Integrado (EMI), para alunos que cursaram o nível fundamental e farão o nível 

médio e o profissionalizante conjuntamente no IF, por meio da integração curricular e 

pedagógica dos conhecimentos.  

A escolha do EMI como contexto específico para discutir o currículo de língua 

inglesa se justifica pela minha atuação como professora de inglês nesse contexto nos últimos 

anos bem como pelos desafios da proposta de formação integrada desses cursos. Outro fator 

que me levou a escolher esse contexto de pesquisa está relacionado ao seu modo de seleção de 

alunos. Em cursos de nível médio, o IFB faz uso de um processo seletivo de alunos que difere 

de outros Institutos Federais, pois o ingresso de alunos em cursos de nível médio e de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) é feito por meio de sorteio eletrônico de vagas. Em 

minha opinião, isso torna o processo seletivo mais democrático, e acarreta também maior 

heterogeneidade de conhecimentos entre os alunos. Por isso, opto também por discutir o 

currículo de língua inglesa dos cursos do EMI de vários câmpus do IFB, mas não teço 

comparações com os currículos de inglês de cursos de outros Institutos Federais, pois acredito 

que esse modo de ingresso de alunos é um fator que precisa ser considerado nas construções 

curriculares para esse contexto de ensino e que gera demandas específicas. Desse modo, 

considero relevante desenvolver uma pesquisa local e, por isso, o material empírico analisado 

e discutido foi todo coletado no IFB. 

Para discutir e problematizar o material empírico desta tese, oriento-me pelos 

princípios da pesquisa qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2013), pois não tenho por objetivo 

construir verdades ou revelar o outro, mas compreender o modo como os sentidos do 
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currículo de inglês são construídos nesse contexto, tendo em vista o caráter normativo que o 

currículo pode assumir. Participam deste estudo, trinta e um alunos dos terceiros anos dos 

cursos de Ensino Médio Integrado (EMI), de cinco câmpus IFB; e cinco professores de língua 

inglesa. Todos os professores-participantes são graduados na área de Letras e lecionam em 

cursos de EMI do IFB.  

O material empírico é constituído por documentos curriculares do IFB; uma 

entrevista com professores (E-P); uma sessão reflexiva com professores (SR-P); e uma sessão 

reflexiva com alunos (SR-A).  A discussão desses materiais é desenvolvida, portanto, com 

base nos conhecimentos de alunos, de professores, e de outros estudiosos do currículo de 

língua inglesa. Os professores e alunos participantes representam as construções de sentidos 

dos agentes educacionais da escola, os quais possuem um valioso conhecimento das 

necessidades e demandas locais, e por isso, conforme argumentarei ao longo deste estudo, 

precisam produzir os sentidos para o ensino, a pesquisa e as reformas de seus contextos. 

Nesse entendimento, proponho a seguinte tese: o currículo de língua inglesa do Ensino Médio 

Integrado do IFB, orientado por uma concepção moderna de conhecimento, requer 

ressignificações. Para desenvolvê-la, apresento e discuto duas perguntas de pesquisa:  

 

1- Quais sentidos ou teorias curriculares embasam o currículo de língua inglesa do 

IFB?  

2- Quais as possíveis (res)significações de sentidos para o ensino de inglês no EMI 

do IFB no contexto atual?  

 

A discussão dessas duas questões é feita nos dois capítulos principais da tese, em que 

faço a construção dos sentidos teóricos e a discussão do material empírico conjuntamente. A 

escolha por articular teoria e prática neste estudo, ou seja, a discussão dos conhecimentos 

teóricos e do material empírico provém de meu entendimento como professora-pesquisadora 

da indissociabilidade desses conceitos bem como da pressuposição e busca por integração da 

formação desenvolvida no EMI – contexto deste estudo. Compreendo que se essa ação 

integrada ainda é para nós um desafio, é preciso que nos engajemos nela, e, por isso, 

considero que a escrita desta tese pode me propiciar mais um exercício na busca por essa 

articulação e validação de saberes, em oposição a uma visão hegemônica de conhecimento 

(SANTOS, 2010), que ocasionou uma separação abissal entre o conhecimento científico e 

outros tipos de conhecimentos, e, por vezes, até mesmo o apagamento desses outros. 

Considero que a escolha desse modo de escrita se coaduna com a validação de outros 
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conhecimentos que defendo neste estudo, como os dos agentes da educação básica, aqui 

reprensentados por professores e alunos, na construção de sentidos dos currículos de seus 

contextos.  

No Capítulo 1, apresento a organização e embasamento metodológico do trabalho, 

caracterizando mais detalhadamente o contexto de pesquisa, os participantes, as motivações e 

justificativas do estudo, e a proposta de discussão do material empírico com base no 

entendimento de pesquisa qualitativa como práticas interpretativas e materiais que nos 

possibilitam compreender os sentidos que damos às coisas no mundo (DENZIN; LINCOLN, 

2013) – nesse caso específico – ao currículo de língua inglesa.  

No Capítulo 2, com base em estudos brasileiros acerca das teorias curriculares e suas 

influências (LOPES, 2002, 2006, 2015; APPLE, 2009; LOPES; MACEDO, 2010, 2011; SILVA, 

2010, 2014; MACEDO, MOREIRA; SILVA, 2009), problematizo o currículo de língua inglesa dos 

cursos de EMI do IFB, discutindo os traços de teorias curriculares que o permeiam. Para isso, 

abordo os documentos curriculares do IFB e as percepções de professores e alunos 

participantes sobre esse currículo, com base na discussão de três conceitos referentes ao 

processo de ensino-aprendizagem, são eles: a proposta de ensino, a proposta de formação do 

aluno e o papel do professor. Considero que esses conceitos estão imbricados nas teorizações 

curriculares, tendo sentidos distintos em cada uma delas. Por isso, com base no entendimento 

de Silva (2014) de que os conceitos empregados nas teorias curriculares são instrumentos para 

a sua identificação, os discuto na busca por melhor compreender as teorias curriculares que 

embasam o meu contexto de pesquisa. Nesse intuito, para discutir os pressupostos do 

currículo de língua inglesa do IFB, embaso-me também em reflexões sobre entendimentos de 

linguagem de estudiosos como Almeida Filho (2002, 2005, 2007); Rajagopalan (2003); 

Jordão (2010); Duboc (2011, 2012); e Figueiredo e Oliveira (2012). 

 No Capítulo 3, problematizo as possíveis (res)significações de sentidos para o 

ensino de inglês no EMI do IFB no contexto atual, com base nas normatizações da nova lei de 

reforma do ensino médio – a lei 13.415 (BRASIL, 2017). Para isso, inicialmente faço uma 

reflexão sobre a intensificação das reformas do ensino médio desde a LDB (BRASIL, 1996) e 

sobre os papéis atribuídos ao ensino médio nesse contexto, tendo em vista os estudos de Silva 

e Abreu (2008); Ribeiro da Silva (2013, 2017); Gonçalves (2017); Lemos et al. (2017); Lino 

(2017); Silva e Scheibe (2017); entre outros. Em seguida, me valho das reflexões sobre os 

sentidos de qualidade da educação nas polítiticas curriculares brasileiras de Santos (2012); 

Paro (2012); Veiga (2012); e de Matheus e Lopes (2014) para discutir o esvaziamento do 

sentido de qualidade da educação na proposta de ensino médio da lei 13.415 (BRASIL, 2017) e 
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sua consequente contrução hegemônica de sentidos. Posteriormente, problematizo as 

normatizações dessa lei para o Ensino Médio Integrado (SILVA; SCHEIBE, 2017; MACEDO, 

2014; MOLL, 2017; OLIVEIRA; COSTA, 2017; RAMOS, 2017) e para o ensino de inglês no EMI, 

tendo em vista os desafios do ensino de língua estrangeira na atualidade (FIGUEIREDO, 2013; 

JORDÃO, 2013; MATEUS, 2013; PESSOA, 2013). Para isso, embaso-me no texto da lei, em 

informações (textos) de divulgação do novo ensino médio do sítio do MEC e nas 

considerações de professores e alunos participantes deste estudo e de outros estudiosos da 

área.  

Por fim, com base nas reflexões e problematizações feitas nos Capítulos 2 e 3, passo 

às considerações finais deste estudo, em que discuto os sentidos e as possibilidades do 

currículo de língua inglesa do EMI do IFB no contexto atual, ou seja, à luz das normas 

instituídas pela nova reforma do ensino médio brasileiro – na lei 13.415 (BRASIL, 2017).  

Ciente de seus desafios, e em favor de uma educação básica pública socialmente responsiva, 

que problematize hegemonias e desigualdades sociais, apresento algumas possibilidades de 

ação.  
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CAPÍTULO 1 

A PESQUISA PÓS-MODERNA EM LINGUÍSTICA APLICADA  

E A ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO PROPOSTO 
 

 

As pesquisas nas Ciências Sociais e Humanas passaram por relevantes 

transformações nas últimas cinco décadas, assumindo um caráter mais interpretativo e 

qualitativo, como destacam Denzin e Lincoln (2013, p. VII). Os autores ressaltam que, apesar 

de os estudos qualitativos não se constituírem em proposta nova nessas áreas, recentemente, 

as suas ênfases e os seus direcionamentos têm sido “revolucionários”, e que essa grande 

mudança tem por base a busca por igualdade e justiça social. Por outro lado, nas décadas de 

1970 e 1980, a pesquisa qualitativa não tinha muita credibilidade no contexto educacional, 

devido ao grande valor atribuído às pesquisas positivistas, as quais traziam um caráter 

objetivo aos estudos por serem orientadas por metodologias e padrões fixos. Seriam, contudo, 

esses padrões suficientes para tratar questões das Ciências Humanas, tais como as da 

Linguística Aplicada? 

A tentativa de manutenção da objetividade nos estudos da linguagem no intuito de 

preservar seu caráter científico, como demonstra Rajagopalan (2013, p. 149), afastou por 

muito tempo os estudos da área do caráter político que constitui a linguagem desde a sua 

criação. A política, entretanto, não é simplesmente uma dimensão que integra a linguagem, 

mas a constitui, como destaca o autor. A linguagem desde a sua criação teve por objetivo 

unificar um grupo, estabelecendo uma identidade nacional, e, ao mesmo tempo, diferenciá-lo 

dos outros. Logo, “[a] moral da história não pode ser outra: a questão política está no âmago, 

na própria gênese da língua. Quer no seu sentido abstrato ou genérico, quer no seu sentido 

individualizante, o conceito de língua sempre esteve repleto de conotações políticas”. Assim, 

vemos que a visão desse autor, Rajagopalan (2013), assim como a de Moita Lopes (2006), 

reafirma a relevância de reconhecermos e discutirmos nos estudos de Linguística Aplicada, o 

caráter político do ensino de línguas estrangeiras ou maternas, como a reflexão a que me 

proponho neste estudo que perpassa as políticas linguística, curricular e educacional. 

Os estudos da Linguística Aplicada há algum tempo questionam a objetividade e 

neutralidade dos estudos positivistas. Pennycook (2006), Moita Lopes (2006) e Calvalcanti 

(2006), por exemplo, ressaltam a necessidade e a relevância de problematizarmos tudo aquilo 

que é tido como norma ou estabelecido, tendo em vista que todo conhecimento é situado e 

permeado por relações de poder. Atualmente, considero que a produção e/ou validação de 
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conhecimentos já é bastante problematizada nos estudos da Linguística Aplicada e tem 

contribuído para mudanças, tendo em vista que vários professores, estudiosos da área, têm 

assumido o papel de pesquisadores e/ou trabalhado colaborativamente em pesquisas com 

outros docentes da educação básica, por exemplo, de modo a construir conjuntamente 

propostas para seus contextos de atuação. Dentro dessa proposta, ressalto alguns trabalhos do 

nosso grupo de pesquisa como os de Silvestre (2011), Ribeiro (2011), Pessoa e Borelli (2011), 

Sabota (2012), Figueiredo (2012), Pessoa e Urzêda-Freitas (2012), Pereira (2013), e também 

outros desenvolvidos na PUC de São Paulo, dentre os quais se destacam os livros organizados 

por Celani (2002), Bárbara e Ramos (2003), Magalhães (2004). 

Esses estudos já apresentam também outras demandas e trazem uma nova visão do 

objeto de estudo. Atualmente, entende-se que o isolamento ou a separação do elemento em 

estudo de seu contexto sócio-histórico e a conseguinte desconsideração do caráter político e 

ético da pesquisa e de seus elementos ocasionariam, no mínimo, uma visão limitada do 

processo de análise. As restrições geradas pela busca por objetividade, padronização e 

comprovação científica da pesquisa positivista são descritas por Denzin e Lincoln (2013, p. 1) 

pela comparação desse tipo de pesquisa com um “sapato que serve em todos”, ou seja, há uma 

generalização dos contextos, e desse modo fica clara a inadequação de tal tentativa de 

universalizar um único sentido de pesquisa. 

Para melhor compreendermos essas mudanças nas proposições de pesquisas e as 

perspectivas atuais, vejamos um breve panorama histórico da pesquisa qualitativa no contexto 

das Ciências Sociais e Humanas. A década de 1980, segundo Denzin e Lincoln (2013), foi 

marcada pelas teorias e questionamentos pós-positivistas, construtivistas e críticos, os quais 

traziam à tona questões de ética, política, práxis, valores sociais etc. Na década de 1990, por 

sua vez, houve uma ampliação das pesquisas qualitativas no contexto educacional, 

ocasionando dois pensamentos na área. Primeiramente, o entendimento era de que a 

combinação das pesquisas qualitativa e quantitativa não seria adequada, tendo em vista a 

distinção de seus pressupostos. Posteriormente, contudo, a combinação dessas pesquisas foi 

vista como algo positivo, pois auxiliava a tratar os questionamentos empíricos dos estudos. Os 

autores apontam também que, nesse contexto, o empirismo abstrato e a racionalidade 

tecnológica ganharam espaço, deixando os elementos políticos e históricos em segundo plano. 

Denzin e Lincoln (2013) demonstram ainda que os conflitos entre os pressupostos 

objetivos e subjetivos das pesquisas quantitativas e qualitativas, respectivamente, fizeram com 

que a segunda fosse, por vezes, compreendida como um desafio ao caráter de verdade da 

primeira. Assim, as ciências que embasavam seus estudos nas pesquisas quantitativas eram 
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consideradas ciências fortes, ao passo que aquelas que realizavam pesquisas qualitativas eram 

denominadas ciências fracas. O prestígio das pesquisas, nesse contexto, portanto, destacava a 

busca pelo estabelecimento de uma verdade, a qual seria soberana sobre as outras. Logo, a 

visão hegemônica de pesquisa, nesse contexto, é representada pela perspectiva quantitativa, 

que conta com o prestígio e a legitimação social. 

As pesquisas quantitativas se caracterizam pela objetividade, o que implica na 

desconsideração de elementos subjetivos e contextuais. Já as pesquisas qualitativas não estão 

livres das determinações de poderes sociais, políticos e culturais, pois, como reafirmam 

Denzin e Lincoln (2013), até mesmo o termo “pesquisa” está relacionado ao Imperialismo 

Europeu e, por conseguinte, ao colonialismo. As pesquisas qualitativas na Sociologia e 

Antropologia, como exemplificam os autores, surgiram com o objetivo de compreender o 

“outro”, nesse momento entendido como o exótico, o diferente. Logo, podemos nos 

questionar: Como se estabelecia o paradigma exótico versus normal? Quem era esse outro? A 

partir de qual eu se determinava o outro? Tal discussão é de grande valia ainda nos dias 

atuais, a fim de compreendermos que a pesquisa, o pesquisador bem como tudo que nela está 

envolvido (sujeitos, contexto de pesquisa, material empírico etc.) não são neutros, mas 

determinados nas relações sociais, permeadas por forças assimétricas, assim como é a 

linguagem e suas construções de sentido. 

 Na contemporaneidade, apesar da presença ainda predominante das pesquisas 

positivistas em determinadas áreas do contexto acadêmico ou científico e das resistências 

enfrentadas, as pesquisas qualitativas ou interpretativas têm obtido bastante credibilidade nas 

áreas das Ciências Sociais e Humanas. Acredito, portanto, que o entendimento das limitações 

da visão neutra e dissociada do contexto social dos estudos positivistas tem se fortalecido, e 

os estudos qualitativos e interpretativistas vêm ganhando cada vez mais espaço e credibilidade 

nas pesquisas da área de Línguística Aplicada, por exemplo. Por isso, ao pensar as disputas de 

sentidos de pesquisa, independentemente da área de estudo, podemos nos questionar: 

atualmente, qual seria a relevância de fazermos pesquisa, tendo em vista as questões sociais, 

políticas e ideológicas ali imbricadas? Nas Ciências Humanas, e em específico na Linguística 

Aplicada, por exemplo, as pesquisas recentes não têm por objetivo o resgate ou a construção 

de verdades. Busca-se, ao contrário, a problematização e a desestabilização daquilo que é tido 

como verdade, normal, padrão, a fim de que sejamos capazes de intervir em nossas realidades. 

Desse modo, as pesquisas podem ser importantes instrumentos no processo de transformação 

social. Considero assim que, apesar dos desafios, a pesquisa é um forte e indispensável elo em 
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nossa cadeia de construção de sentidos, que perpassa o nosso processo de busca por 

autoformação e capacitação.  

Denzin e Lincoln (2013) nos mostram ainda que historicamente a pesquisa 

qualitativa foi determinada por distintos paradigmas teóricos, tais como o Positivismo, o Pós-

Positivismo, o Feminismo, o Construtivismo, a teoria “Queer” etc. e por variadas estratégias 

de pesquisa, dentre as quais podemos citar o Estudo de Caso, a Etnografia, a 

Etnometodologia, a Pesquisa-ação etc. A Pós-Modernidade, contudo, se caracteriza 

primordialmente “por não privilegiar uma única autoridade, método ou paradigma” (DENZIN; 

LINCOLN, 2013, p. 33); por isso, orientada pela relevância da problematização dos sentidos 

hegemônicos, não limito este estudo a um paradigma ou método único de pesquisa. Faço, 

então, a discussão do material empírico deste estudo com base em princípios e métodos gerais 

do campo da pesquisa qualitativa. Esse campo de pesquisa, mesmo contando com definições e 

parâmetros historicamente distintos, como mencionei, traz uma definição geral de pesquisa 

que se coaduna, a meu ver, com princípios norteadores deste estudo: 

 
A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 

mundo. A pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas 

interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. Essas práticas 

transformam o mundo. (...) Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem interpretativa e naturalista do mundo. Isso quer dizer que os 

pesquisadores estudam as coisas em seu contexto natural, no intuito de dar 

sentido ou interpretar fenômenos em termos do sentido que as pessoas dão a 

eles. (DENZIN; LINCOLN, 2013, p. 6-7). 

 

 Assim, na busca por interpretar o processo de construção de sentidos do currículo de 

língua inglesa dos cursos de Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Brasília (IFB), 

embaso-me nos princípios da pesquisa qualitativa. Considero que o seu caráter amplo e 

interpretativista contribui para a problematização de sentidos e de suas hegemonias, que  

proponho fazer. Não tenho, neste estudo, o propósito de construir verdades, fixar sentidos ou 

revelar o outro, nesse caso, o currículo de inglês do EMI, mas de conhecer e problematizar as 

construções de sentidos sobre as teorias curriculares que permeiam esse contexto. Estou 

ciente, contudo, da parcialidade da visão que construo neste estudo, tendo em vista que atuo 

como professora no contexto que analiso. Entretanto, conforme discutirei ao longo deste 

estudo, considero que essa perspectiva de dentro pode nos trazer grandes contribuições acerca 

das demandas e necessidades locais: nós, professores da educação básica, precisamos ampliar 

nossas possibilidades de construir conhecimentos sobre nossos contextos. 
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A parcialidade, sobretudo, é característica da pesquisa qualitativa. Por isso, Denzin e 

Lincoln (2013) argumentam que esse tipo de pesquisa é “multi-método”, pois se entende que 

aquilo que estudamos é uma representação da realidade, mas nunca a realidade em si. Logo, 

trabalhamos com pontos de vistas situados e, por isso, o procedimento de triangulação de 

dados não é suficiente nessa proposta. Essa insuficiência é destacada também por Flick 

(2002), ao argumentar que a triangulação e outras técnicas usadas em pesquisas servem como 

instrumentos de validação do estudo, mas não garantem uma ampla visão da realidade. E 

devido a essa limitação do processo de triangulação de dados, Denzin e Lincoln (2013) 

retomam a perspectiva pós-moderna de pesquisa vista como um cristal (ELLINGSON, 2009), 

em que as observações e interpretações devem ser feitas por diversos ângulos e pontos de 

vista, a fim de se obter uma melhor compreensão da realidade, sem a pretensão de constituir 

uma totalidade. A tarefa do pesquisador nessa perspectiva pós-moderna da pesquisa 

qualitativa é, portanto, bastante desafiadora, pois, segundo os autores, o pesquisador precisa 

usar métodos variados de geração de dados e interpretá-los por meio de uma prática criativa e 

política, na busca por uma visão mais ampla do contexto em estudo, não se esquecendo da 

situacionalidade dos pontos de vista utilizados. 

 Ciente, então, dos desafios e da parcialidade dos conhecimentos construídos, neste 

estudo gerei e problematizei variados tipos de material empírico que trazem perspectivas 

documentais, de professores e de alunos do EMI do IFB. Dentre esses materiais, temos: 

documentos curriculares do IFB, uma entrevista com professores (EP), uma sessão reflexiva 

com alunos (SR-A) e uma sessão reflexiva com professores (SR-P). Para discutir esses 

sentidos curriculares contextuais, valho-me de estudos teóricos sobre o tema e das 

perspectivas de professores e alunos participantes. Nesse intuito, caracterizo, a seguir, a 

pesquisadora, o contexto da pesquisa e a motivação do estudo; posteriormente, apresento os 

procedimentos de geração do material empírico, a sua organização e o seu processo de 

discussão bem como os participantes do estudo. Por fim, destaco a tese e as perguntas 

norteadoras do estudo, descrevendo também a organização deste trabalho. 

 

1.1 A PESQUISADORA, O CONTEXTO DE PESQUISA E A MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

 

A opção por iniciar a contextualização desta pesquisa pela minha caracterização 

como professora-pesquisadora tem por objetivo pontuar a parcialidade de minhas 

compreensões neste estudo, e também destacar a relação direta entre esta proposta de pesquisa 

e os questionamentos que permearam a minha formação acadêmica e profissional, que por 
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conseguinte, motivaram o seu desenvolvimento. Em 1999, iniciei o curso de Licenciatura 

Português:Inglês da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás e, em 2001, 

comecei a minha carreira como docente de língua inglesa no Centro de Línguas dessa mesma 

instituição. Tive, portanto, a oportunidade de conciliar efetivamente a minha formação 

acadêmica com a profissional, o que, em minha opinião, contribuiu muito para o meu 

desenvolvimento profissional e também gerou diversos questionamentos acerca do papel do 

professor e do aluno, de como e o que ensinar, como avaliar etc. Esses questionamentos, 

voltados principalmente para questões metodológicas, fizeram parte de meu contexto de 

formação na graduação e se estenderam e se ampliaram, em 2003, quando iniciei o curso de 

Mestrado em Linguística em que investiguei “A prática reflexivo-colaborativa na formação de 

três professoras de inglês”. Nesse período, eu lecionava em uma escola privada de idiomas de 

Goiânia, que ofertava cursos do nível básico ao avançado. Em 2010, fui aprovada em um 

concurso para atuar como professora efetiva da área de língua inglesa no IFB. E em agosto 

daquele ano, comecei a lecionar em cursos técnicos de nível médio e em cursos de inglês de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) da instituição, onde leciono até hoje e desenvolvo esta 

pesquisa, como mencionei na introdução.  

O IFB teve origem em 2008 com a lei 11.892, que transformou a Escola Agrotécnica 

Federal de Brasília (EAF), situada em Planaltina, no primeiro câmpus do Instituto Federal de 

Brasília. Desde então, o IFB assume, no Distrito Federal, a missão de 

 

[o]ferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica, por meio da inovação, produção e difusão de conhecimentos, 

contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável, 

comprometidos com a dignidade humana e a justiça social.
1
  

 

Desse modo, o IFB surgiu de uma proposta de transformação social por meio da 

educação profissional, resultante de um processo de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica.  Como é sabido, houve recentemente uma grande ampliação 

da rede federal de ensino profissionalizante, constituída por Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas 

vinculadas às Universidades Federais e Universidades Tecnológicas Federais, a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II. Vejamos a seguir, dois gráficos do MEC 

que retratam esse processo de expansão.  

 

                                                 
1
 Fonte: Disponível em: <http://www.ifb.edu.br/acesso-a-informacao/missao

1
>. Acesso em: 24 Ago. 2015. 

http://www.ifb.edu.br/acesso-a-informacao/missao
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Gráfico 1 – Cenário da Rede Federal em 2014 

 

Fonte: Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 10 set. 2015. 

 

Gráfico 2 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: 

em unidades 

 

Fonte: Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

 

No primeiro gráfico, destaca-se o período de 1909, data da criação das primeiras 

escolas técnicas brasileiras, a 2014, ano de elaboração do gráfico. O segundo mapa, por sua 

vez se refere ao período mais completo de expansão da Rede Federal, entre 2003 e 2016. 

Ambos os gráficos nos permitem notar que, nos primeiros cem anos, aproximadamente, foram 

abertas ou mantidas 140 escolas técnicas, tendo a expansão se iniciado em 2003. Já nos 13 

anos seguintes, 504 unidades escolares foram criadas, aumentando o número de municípios 

atendidos de 119, em 2002, para 568, em 2016. Nesse contexto, destaco também o 

crescimento do IFB, que, como mencionei, teve início em 2008 com apenas uma unidade 

escolar e atualmente, dez anos depois, conta com 10 câmpus distribuídos em todo o Distrito 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal%3e
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Federal, os quais ofertam cursos em diversas áreas e níveis de conhecimento, conforme 

descrito no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Cursos e áreas de atuação do IFB 

 

IFB – Câmpus Brasília 

CURSOS POR ÁREAS NÍVEIS DE FORMAÇÃO 

Serviços Públicos Técnico Subsequente 

Eventos Técnico Subsequente 

Informática:  

Desenvolvimento de Sistemas 
Técnico Subsequente 

Informática Técnico Integrado 

Tecnologia em Gestão Pública Superior 

Licenciatura em Dança Superior 

IFB – Câmpus Ceilândia 

Equipamentos Biomédicos Técnico Subsequente 

IFB – Câmpus Estrutural 

Manutenção Automotiva Técnico Subsequente 

Matemática Superior 

IFB – Câmpus Gama 

Logística Técnico Subsequente/Superior 

Agronegócio Técnico Subsequente 

Química Técnico Subsequente/Superior 

Administração Técnico PROEJA 

Alimentos Técnico Integrado 

IFB – Câmpus Planaltina 

Agropecuária Técnico Integrado/Subsequente 

Agroindústria Téc. Integrado/Subsequente/Concomitante 

Agroecologia Superior 

Biologia Superior 

Agroecologia e Cooperativismo Pós-graduação 

IFB – Câmpus Riacho Fundo 

Cozinha Técnico Subsequente 

Panificação Técnico Subsequente 

Letras-Inglês Superior 

IFB – Câmpus Samambaia 

Edificações Técnico Integrado/Subsequente e PROEJA 

Móveis Técnico Subsequente 

Controle Ambiental Técnico Integrado/Subsequente 

IFB – Câmpus São Sebastião 

Secretariado Técnico Integrado/Subsequente 

Secretaria Escolar Técnico Subsequente 

Administração Técnico Integrado 

Letras - Língua Portuguesa Superior 

IFB – Câmpus Taguatinga 

Eletromecânica Técnico Integrado/Subsequente 

Vestuário Técnico Subsequente 
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Informática: suporte e manutenção Técnico Subsequente 

Artesanato Técnico Integrado/PROEJA 

Automação Industrial Superior 

Design de Moda Superior 

Computação Superior 

IFB – Câmpus Taguatinga Centro
2
 

Comércio Técnico Subsequente 

Processos Gerenciais Superior 

Letras - Língua Espanhola Superior 

Gestão Pública Pós-graduação 

Fonte: Quadro elaborado conforme informações compiladas do site www.ifb.edu.br
3
.  

 

Vemos, assim, que a instituição oferece à comunidade cursos técnicos de nível médio 

(Integrado e Subsequente), cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), cursos de 

graduação (Tecnólogos e Licenciaturas) e cursos de Pós-Graduação (Especialização, mestrado 

e doutorado). A educação profissional é prevista e amparada pela LDB (BRASIL, 1996), mas 

conta também com legislação específica. A lei 11.741 de 16 de julho de 2008, por exemplo, 

altera alguns dispositivos da LDB, estabelecendo critérios para os diversos cursos e níveis de 

educação profissional, e, assim, define: “§ 2
o
  A educação profissional e tecnológica 

abrangerá os seguintes cursos: I- de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional; II- de educação profissional técnica de nível médio; III- de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação” (BRASIL, 2008). Neste estudo, o contexto 

educacional que analiso se situa no item II, ou seja, no âmbito da educação profissional 

técnica de nível médio, que pode ser organizado de maneira “articulada” ao ensino médio ou 

“subsequente”, para alunos que já concluíram o ensino médio.  

A educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada, deve, conforme 

definição do artigo 36-C da lei, ser desenvolvida em duas modalidades, integrada ou 

concomitante, definindo assim seus critérios: 

 

I- integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 

II- concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 

cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo 

ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

                                                 
2
 O câmpus Taguatinga Centro teve a sua localização e nome alterados em 2018 e, atualmente, é denominado e 

situado em Recanto das Emas, cidade satélite de Brasília. 
3
 O intuito desse quadro é retratar as ofertas de cursos do IFB entre 2014 e 2015, fase inicial de identificação e 

geração do material empírico deste estudo, e, por isso, suas informações não foram atualizadas.  

http://www.ifb.edu.br/
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b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 

projeto pedagógico unificado. (BRASIL, 2008). 

 

O material empírico que discuto neste estudo é, portanto, referente à educação 

profissional técnica de nível médio, articulada, integrada, pois, como já sabido, problematizo 

o currículo de língua inglesa dos cursos de Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de 

Brasília. A proposta de Ensino Médio Integrado traz algumas especificidades que o 

distinguem das outras modalidades de educação profissional; por isso, para compreendermos 

melhor a sua proposta, destaco a seguir o que é dito no Parecer CNE/CEB 39/2004, referente 

à Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no 

Ensino Médio, em que se acrescenta que, na modalidade integrada, “a instituição de ensino, 

porém, deverá ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o 

cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de 

preparação para o exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 2004, p. 6). 

Foi motivada pelos desafios dessa formação, em que o currículo pressupõe a 

articulação entre os conhecimentos da formação básica de nível médio e os 

profissionalizantes, que escolhi o EMI como contexto para discutir o currículo de língua 

inglesa nesta pesquisa. Ao lecionar no Ensino Médio Integrado do IFB, alguns 

questionamentos eram recorrentes para mim: Que aluno queremos formar? Quais 

conhecimentos são relevantes nesse contexto? Como é estruturado e quais os objetivos de 

nosso currículo? Essas dúvidas e desafios levaram-me, então, a problematizar o currículo de 

língua inglesa do EMI do IFB, no intuito de compreender os sentidos curriculares construídos 

em meu contexto de atuação, buscando compreender as contribuições e limitações desses 

entendimentos em nossas práticas pedagógicas.  

Desse modo, este estudo é orientado pelos princípios da pesquisa qualitativa, como 

dito anteriormente, devido à importância que se atribui ao uso de práticas interpretativas e 

materiais empíricos diversos na busca por pontos de vista variados, “no intuito de sempre 

obter o melhor entendimento do assunto em questão.” (DENZIN; LINCOLN, 2013, p. 7). No 

início de 2015, essa proposta de estudo qualitativo foi submetida ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Goiás e aprovada em 8 de junho de 2015, 

conforme Parecer Consubstanciando do CEP (Anexo A). Após consentimento do comitê, 

iniciei o contato com os participantes deste estudo e o processo de geração de dados, os quais 

descrevo nos dois itens a seguir. 



30 

 

1.2 DA GERAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

Como vimos, atualmente, a busca por variados pontos de vista em estudos 

qualitativos se faz essencial, a fim de obtermos uma visão menos parcial do contexto em 

estudo. Baseados nessa ideia, Denzin e Lincoln (2013) chegam a comparar o pesquisador de 

estudos qualitativos a quem faz uma “colcha de retalhos”, pois cabe ao pesquisador analisar e 

interpretar as diferentes vozes (os retalhos), ou seja, os materiais empíricos provenientes de 

diferentes fontes e instrumentos, e, então, costurá-los, construindo sentidos. Assim, 

novamente, os desafios inerentes à atividade de pesquisa qualitativa são destacados, e, por 

isso, na busca por um entendimento mais amplo do contexto estudado, utilizo diferentes 

instrumentos para gerar os dados desta pesquisa: um questionário de identificação dos 

professores (QI-P, Apêndice A), um questionário de identificação dos alunos (QI-A, 

Apêndice B), documentos curriculares institucionais
4
, uma entrevista com os professores (E-

P, Apêndice C), uma sessão reflexiva com alunos (SR-A, Apêndice D), e uma sessão 

reflexiva com os professores (SR-P, Apêndice E). 

Para que o leitor possa visualizar a organização do material empírico usado na 

pesquisa, disponibilizo nos apêndices alguns trechos das transcrições de uma entrevista com 

professor (EP, Apêndice F), de uma sessão reflexiva com alunos (SR-A, Apêndice G), e de 

uma sessão reflexiva com professores (SR-P, Apêndice H). No processo de transcrição dos 

áudios do material empírico, tentei preservar ao máximo as falas dos participantes. Essa opção 

tem por objetivo permitir que essas vozes possam falar a seu modo, mas não tenho o intuito 

de contribuir para “perpetuar a crença errônea de que uma transcrição objetiva seja possível” 

(BUCHOLTZ, 2000, p. 1440). Desse modo, mantive o texto de modo bastante original, fazendo, 

entretanto, pequenos ajustes de concordância, quando necessário, de modo a deixar mais claro 

e/ou coerente o seu conteúdo. Considero que esses ajustes podem contribuir para que 

pequenos desvios de forma não ganhem destaque ou tirem a atenção do leitor do que é, a meu 

ver, mais relevante - o conteúdo das falas.  Assim, nesse processo de transcrição, faço uso dos 

seguintes códigos: 

 

 

                                                 
4
 Os documentos curriculares do IFB não são colocados como anexos na tese devido a sua extensão e também 

por conterem em seus textos as identificações do curso, do câmpus e do professor. Os documentos 

disponiblilizados não são editáveis, então não era possível retirar tais informações. Caso o leitor tenha interesse 

em ler tais documentos, entretanto, todos são públicos e estão disponíveis na área Institucional do sítio 

<www.ifb.edu.br>. 

 

http://www.ifb.edu.br/
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Quadro 2 – Códigos usados para transcrição do material empírico. 

 

Códigos Significados 

X Substituição de nomes de cursos, áreas e outros elementos, a fim de não 

identificá-los no estudo. 

[  ] Texto adicionado 

[...]  Trecho suprimido 

– Interrupção 
::  Alongamento 

Negrito Ênfase 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 Esses ajustes condizem também com a adequação do tom informal das conversas que 

realizei com os participantes ao caráter mais formal de escrita da tese. Assim, busco ter uma 

postura respeitosa e cuidadosa com meus participantes ao realizar mínimas alterações em suas 

falas na transcrição de suas falas bem como na organização dos outros materiais empíricos, 

como destaco a seguir. 

 

1.2.1 QUESTIONÁRIOS  

  

Neste estudo, faço uso de dois questionários com o propósito de obter informações 

para que possamos compreender melhor as identificações que constituem as subjetividades 

dos participantes. O questionário de identificação dos professores (QI-P, Apêndice A) foi 

utilizado no intuito de obter suas informações pessoais, acadêmicas, profissionais e também 

de compreender algumas de suas concepções relacionadas ao ensino-aprendizagem de língua 

inglesa. Essas são discutidas, no Capítulo 2, na busca por compreender os conceitos ou teorias 

de currículo que ressoam nas vozes desses docentes. O QI-P foi enviado aos professores-

participantes por e-mail, os quais tiveram entre 10 e 20 dias para respondê-lo, e a sua entrega 

foi agendada para o dia da entrevista individual com cada um deles, conforme cronograma 

apresentado no Quadro 3, na seção de entrevistas.  

Apesar do prazo concedido para a elaboração das respostas, dois participantes, 

quando solicitados no questionário a descrever o seu perfil pessoal, acadêmico e profissional, 

colocaram apenas os endereços dos seus currículos lattes para que eu os consultasse e pegasse 

as informações que julgasse necessárias. Por isso, posteriormente, na tentativa de personalizar 

mais esse perfil e ouvir as vozes desses participantes, enviei a eles uma mensagem de 

whatsapp solicitando que gravassem uma mensagem de áudio para mim e nela contassem tais 

informações. Essa ação foi bem sucedida e, com isso, pude obter informações sobre a maioria 
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do grupo para traçar os perfis dos professores-participantes. As gravações dessas mensagens 

de áudio foram transcritas e, posteriormente, seus áudios foram descartados.  

Uma exceção no modo de coleta de informações para o perfil se deu com o 

professor-participante Eduardo, pois, desde o início da pesquisa, ele pediu que não tivesse que 

fazer nada por escrito, devido as suas restrições de tempo. Por isso, Eduardo respondeu às 

perguntas do questionário oralmente durante a sua sessão de entrevista. Com isso, pude 

perceber que, por meio de entrevistas, é possível obter um perfil mais detalhado e subjetivo. 

Por isso também, optei por pedir aos outros professores-participantes que gravassem a 

mensagem de áudio falando de si mesmos e de suas trajetórias. Considero que um perfil mais 

subjetivo pode me auxiliar a compreender melhor suas construções de sentidos.  

O outro questionário de identificação deste estudo foi utilizado com os alunos (QI-A, 

Apêndice B), no intuito de caracterizar os seus grupos de participantes. Dentre esses 

participantes, trabalhei com alunos menores de idade e, por isso, optei por traçar um perfil 

mais geral, com perguntas mais simples e objetivas, de modo a não causar quaisquer 

constrangimentos a eles ou à instituição.  Por isso, mesmo ciente das limitações do 

questionário, naquele momento, optei por utilizá-lo por sua objetividade, já que meu 

propósito era a construção de um perfil mais geral da turma, e não do aluno. A escolha de 

algo mais objetivo e breve foi feita também no intuito de facilitar a participação de um maior 

número de alunos dos câmpus do IFB, pois, durante o convite de participação da pesquisa, 

muitos perguntavam se seria necessário escrever textos. Por essas razões, o perfil desse grupo 

de participantes foi traçado por meio de um questionário. 

 

1.2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL  

 

Para discutir os documentos deste estudo, oriento-me pelo entendimento de Flick 

(2009), que aponta os documentos como possíveis e relevantes instrumentos de pesquisa por 

trazerem uma representação complexa de uma realidade institucional e/ou social. Essa 

complexidade e relevância dos documentos na pesquisa bem como do modo de olhar do 

pesquisador são destacadas, pois, na esteira do autor, também considero que 

 

os documentos não são somente uma simples representação dos fatos ou da 

realidade. Alguém (ou uma instituição) os produz visando a algum objetivo 

(prático) e a algum tipo de uso (o que também inclui a definição sobre a 

quem está destinado o acesso a esses dados). Ao decidir-se pela utilização de 

documentos em um estudo, deve-se sempre vê-los como meios de 

comunicação. (...) Os documentos não são, portanto, apenas simples dados 
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que se pode usar como recurso para a pesquisa. Uma vez que comece a 

utilizá-los para a pesquisa, ao mesmo tempo o pesquisador deve sempre 

focalizar esses documentos enquanto um tópico de pesquisa: quais são suas 

características, em que condições específicas foram produzidas, e assim por 

diante”. (FLICK, 2009, p. 232). 

 

A complexidade inerente a esse instrumento é, em minha opinião, primordial em um 

estudo dessa natureza, que busca compreender e discutir os conceitos norteadores do currículo 

de inglês do EMI do IFB. Para iniciar este estudo, fiz um levantamento dos documentos 

curriculares institucionais do IFB, a fim de pensar o contexto local da pesquisa e entender a 

orientação dada aos cursos de EMI. Assim, identifiquei e faço uso dos seguintes documentos: 

o Regulamento dos Cursos Técnicos de Educação Profissional Técnica Integrados ao ensino 

médio do IFB (REMI), aprovado por resolução interna, Planos de curso de EMI, e Planos de 

Ensino de língua inglesa do EMI. Esses documentos são discutidos, como disse, o intuito de 

melhor compreender a realidade local, a qual está inserida em um contexto macro de 

parâmetros e legislações governamentais. Por isso, para discutir os documentos institucionais, 

por vezes, remeto-me aos documentos curriculares oficiais do governo (PCNEM (BRASIL, 

2000); OCEM (BRASIL, 2006); DCNEM (BRASIL, 2013) etc.), pois compreendo que estão 

relacionados. Já à lei 13.415 (BRASIL, 2017), que institui a mais recente reforma do ensino 

médio, dedico maior atenção, tendo em vista a sua relação ou influência direta com o contexto 

e o objetivo deste estudo. Assim, os textos da lei e o de divulgação do novo ensino médio, 

publicado no sítio do MEC, embasam também as discussões desta pesquisa e são abordados 

no Capítulo 3.  

 

1.2.3 ENTREVISTAS E SESSÕES REFLEXIVAS 

 

A entrevista e as sessões reflexivas são outros instrumentos utilizados no intuito de 

ampliar a visão do contexto em estudo. Por isso, faço uso do conceito de Entrevista 

Qualitativa (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 273), que é “flexível e aberta” acerca do tema em 

estudo e que requer um ambiente de confiabilidade e respeito que contribua para esse 

processo de interação. Por essa possibilidade de abertura e trabalho colaborativo, as 

entrevistas qualitativas são utilizadas em mais de um momento neste estudo. No primeiro 

momento, utilizei a Entrevista Qualitativa com professores (EP, Apêndice C), no intuito de 

contribuir para um ambiente de confiança e colaboração, por sermos também colegas de 

trabalho, de modo a conhecer as percepções dos professores-participantes sobre o atual 
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currículo de inglês dos cursos de EMI em que lecionam. As entrevistas foram feitas de acordo 

com a disponibilidade dos professores-participantes, conforme o seguinte cronograma: 

 

Quadro 3 – Cronograma de entrevistas 

 

 

Professores-participantes Datas 

Carla 03 de novembro de 2015 

Eduardo 13 de novembro de 2015 

Jaqueline 10 de novembro de 2015 

Paula 16 de outubro de 2015 

Sarah 14 de abril de 2016 
Fonte: EP – Apêndice C. 

 

 A Entrevista Qualitativa foi também utilizada como parâmetro em outros momentos 

deste estudo. Seus princípios embasaram também as duas sessões reflexivas realizadas, uma 

com os professores-participantes (SR-P, Apêndice E) e outra com os alunos-participantes 

(SR-A, Apêndice D). Denomino aqui de sessões reflexivas uma espécie de entrevista coletiva, 

realizada com grupos de participantes. Tal denominação provém da maior possibilidade de 

diálogo e interação que essa atividade em grupo propiciou, pois, nessas sessões, não somente 

eu direcionava as discussões, já que os participantes faziam intervenções nas falas uns dos 

outros conduzindo e/ou mudando o direcionamento das reflexões. Desse modo, por considerar 

que as possibilidades de reflexão foram potencializadas nessas entrevistas coletivas, 

denomino-as de sessões reflexivas.  

 Ressalto também que, embora cinco professores tenham participado das atividades 

da pesquisa, na sessão reflexiva, apenas duas professoras compareceram, Sarah e Paula. 

Desde o início de 2017, fiz vários contatos com os participantes por e-mail para agendar o 

encontro com o grupo e algumas dificuldades foram enfrentadas devido aos compromissos de 

cada docente. Após duas tentativas de encontros, desmarcados na última hora por 

compromissos inesperados dos participantes, busquei encontrar uma nova data em que a 

maioria pudesse participar e agendamos o encontro para nove de junho de 2017. Ao se 

aproximar a data, contudo, dois participantes me informaram que não conseguiram cumprir o 

agendamento por compromissos outros e uma terceira havia saído de licença maternidade. 

Assim, apenas duas participantes confirmaram presença. Considerando, entretanto, as 

dificuldades já vivenciadas para conciliar disponibilidades e marcar a sessão reflexiva, optei 

por realizá-la com as duas participantes que se disponibilizaram, até mesmo pelo prazo que eu 

tinha para a finalização deste estudo. Realizada a sessão compartilhei em um documento 

online todos os tópicos de discussão da sessão reflexiva com os outros três participantes, 
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solicitando que os comentassem. Após dois meses e duas solicitações para que comentassem 

os tópicos, contudo, eu não havia obtido nenhuma resposta. Assim, ciente das diversas 

atribuições dos professores, que dificultam, por vezes, as suas contribuições e participações 

em pesquisas, encerrei o processo de geração do material empírico. Ressalto também que as 

duas professoras, participantes da sessão, se demonstraram tão dedicadas e envolvidas nas 

reflexões propostas que, apesar do número reduzido de participantes nesta etapa, considero 

que o material empírico gerado foi bastante significativo, como pode ser visto ao longo deste 

texto.  

 Quanto aos procedimentos para uso da Entrevista Qualitativa, Marconi e Lakatos 

(2011) esclarecem que vários recursos podem ser utilizados para a geração desse material 

empírico, tais como: gravações, anotações, fotos etc. Neste estudo, tanto as entrevistas 

qualitativas quanto as sessões reflexivas, orientadas por seus princípios, são gravadas em 

áudio, transcritas em sua totalidade e, em seguida os áudios são eliminados, no intuito de 

preservar as identidades de todos os participantes. Desse modo, os materiais empíricos para 

discussão do currículo atual de inglês do EMI do IFB são gerados com base nas leituras dos 

textos completos de transcrição das entrevistas com cada participante e das sessões reflexivas 

com alunos e professores e posterior identificação de elementos recorrentes, que são 

discutidos à luz das teorias da área.  

 

1.3 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

  

 Inicialmente, destaco que a participação nesta pesquisa foi de caráter voluntário. 

Após o convite e aceite de participação na pesquisa, os professores e alunos, maiores de 

dezoito anos, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice I), 

conforme normas do Comitê de Ética da UFG. Os alunos-participantes menores de dezoito 

anos, por sua vez, assinaram juntamente com seus pais e/ou responsáveis, respectivamente os 

seguintes documentos: o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE, Apêndice J) e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice K). Todos os documentos 

foram elaborados em linguagem simples e acessível, a fim de que todos pudessem ter clareza 

acerca das condições de participação. Os alunos, assim como seus pais e/ou responsáveis, 

estavam também cientes de que poderiam desistir da participação em qualquer momento da 

pesquisa, sem quaisquer transtornos ou constrangimentos. Além disso, no intuito de preservar 

as suas identidades, os professores e alunos foram identificados por codinomes escolhidos por 
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eles, e na identificação dos grupos de alunos são também acrescidas letras para distinguir os 

cinco câmpus participantes: câmpus A, B, C, D e E.   

Nesta pesquisa, os participantes são considerados sujeitos (DENZIN; LINCOLN, 2013), 

produtores de sentidos e saberes, pois, embora a visão de cada um não possa nos fornecer uma 

visão plena ou uma compreensão completa da realidade, já que toda visão é parcial, 

compreendo que, quanto mais vozes e pontos de vista consideramos, melhor será nosso 

entendimento do contexto. Ressalto, sobretudo, que a consideração dessas várias vozes não 

busca construir uma completude de sentidos, mas a compreender as disputas de sentidos que 

permeiam tal contexto. Considero que os participantes são agentes diretamente envolvidos no 

processo educacional, cujas percepções se fazem privilegiadas e podem nos trazer grandes 

contribuições, pois, conforme argumento ao longo do estudo, eles representam vozes pouco 

presentes nas produções de sentidos educacionais oficiais. Por isso, para ouvir essas vozes e 

refletir sobre a construção de sentidos do currículo de inglês do EMI do IFB, foram 

convidados a participar deste estudo os professores de língua inglesa que lecionam em cursos 

de Ensino Médio Integrado da instituição e os alunos de 3º ano desses cursos dos cinco 

câmpus participantes. Os critérios para selecionar os cursos de EMI dos quais problematizo o 

currículo de inglês foram os seguintes: ter Plano de Curso aprovado pelo Conselho Superior 

do IFB e ter ao menos uma turma em curso. No início desta pesquisa, dentre os cursos de EMI 

do IFB, listados anteriormente no Quadro 2, sete já possuíam Planos de Cursos aprovados e 

estavam em funcionamento; portanto, é desse escopo que seleciono os dois planos de 

elaboração mais recentes para tratar nesta pesquisa. Considero que esses planos representam 

as percepções mais atuais do grupo e por isso, os discuto. 

Para a seleção dos professores a participar do estudo, o único critério foi o de atuar 

como docente de língua inglesa em algum curso de EMI do IFB. Com isso, dentre os 

professores de inglês que atuavam nesses sete cursos de EMI, cinco aceitaram participar do 

estudo. O curso EMI de um dos câmpus estava temporariamente sem professor de inglês, pois 

o servidor que costumava ministrar as aulas era cedido ao IFB, por uma parceria com uma 

escola pública do Governo do Distrito Federal que havia sido recentemente cancelada. Desse 

modo, as aulas de inglês estavam suspensas e, por isso, não tivemos participante de lá. A 

sétima professora sou eu, mas, por ser também a pesquisadora, proponente do estudo, e, por 

conseguinte, responsável pela discussão do material empírico, julguei ser mais pertinente não 

responder aos questionamentos por mim elaborados. Participo, entretanto, de todas as etapas e 

discussões realizadas com os outros professores e alunos, ou seja, as minhas impressões e 

opiniões permeiam todo este estudo e, nesse sentido, creio que, de certo modo, sou também 
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participante da pesquisa, pois minhas percepções e sentidos são (res)significados por meio 

dessas interações.  

Os professores-participantes são servidores efetivos do IFB e, portanto, são todos 

licenciados em Letras:Inglês. A formação em nível de graduação na área específica de 

atuação é uma das exigências mínimas para participar de concursos para o cargo de docente 

dos Institutos Federais (IFs) em todo o Brasil. Nesse contexto, tendo em vista o modo de 

atuação dos IFs, como discuti, a maioria dos professores-participantes atua em cursos de 

diversas áreas e níveis educacionais, ofertados pelo câmpus em que atuam à comunidade. 

Vejamos, no Quadro 3, algumas informações sobre os cinco professores-participantes, 

identificados por seus codinomes: 

 

Quadro 4 – Perfil dos professores-participantes 

 

Codinome Idade Formação Tempo de docência 

Carla 
Não 

informada 

Graduação em Letras Português-Inglês, 

Especialização em Linguística Aplicada ao 

Ensino-aprendizagem de Línguas, Mestrado 

em Educação e Doutorado em Linguística e em 

Ciências da Linguagem. 

Mais de 20 anos 

Eduardo 33 anos 
Graduação em Letras Inglês e Mestrado em 

Linguística Aplicada. 
Mais de 15 anos 

Jaqueline 46 anos 

Licenciatura em Língua Inglesa, 

Especialização em Ensino de Língua Inglesa e 

Mestrado em  

Linguística Aplicada. 

Mais de 20 anos 

Paula 34 anos 
Licenciatura em Letras-Inglês, Bacharelado em 

Letras-Português, e Mestrado em Educação. 
Mais de 10 anos 

Sarah 33 anos 
Licenciatura em Língua Inglesa e Mestrado em  

Linguística Aplicada. 

Aproximadamente  

10 anos 
Fonte: Dados retirados dos questionários de perfil dos professores (QI-P, Apêndice A), respondidos entre 

novembro de 2015 e janeiro de 2016). 

 

 Com base no quadro, podemos perceber que participam deste estudo quatro 

professoras e um professor, por isso, ao usar falas dos alunos que se referiam ao professor ou 

à professora, optei por substituir o termo pela forma masculina, de modo a preservar a 

identidade do professor-participante. 

Quanto aos alunos-participantes, o critério de seleção foi estar regularmente 

matriculado no terceiro ano dos cursos de EMI de quaisquer dos cinco câmpus participantes. 

A escolha por desenvolver a pesquisa com alunos das turmas de terceiro ano foi no intuito de 

que esses tivessem um maior tempo de experiência e vivência da proposta de formação de 

língua inglesa nesse contexto. Por isso, convidei alunos de cinco turmas de terceiro ano; trinta 
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e um alunos aceitaram participar deste estudo, estando eles na faixa etária entre dezesseis e 

dezenove anos. Reforço que os alunos bem como os professores participantes são 

compreendidos como privilegiados conhecedores de sua realidade e agentes produtores de 

conhecimento: por isso, suas construções de sentidos de nosso contexto de atuação são muito 

relevantes para este estudo. Espero que as reflexões conjuntas de agentes da educação básica 

realizadas neste trabalho motivem e auxiliem outros professores da área a retomar o seu papel 

de professor-pesquisador que problematiza e constrói conhecimentos, e, por conseguinte, 

intervém em sua realidade.  

 

1.4 A TESE E AS PERGUNTAS NORTEADORAS DO ESTUDO 

 

Para problematizar o currículo de língua inglesa, desenvolvo este estudo com base na 

seguinte tese: o currículo de língua inglesa do Ensino Médio Integrado do IFB, orientado por 

uma concepção moderna de conhecimento, requer ressignificações.  Esse entendimento nos 

leva a refletir acerca das contribuições e limites dos sentidos que orientam esse currículo, e, 

desse modo, para desenvolver tal tese, proponho duas perguntas de pesquisa:  

 

1- Quais sentidos ou teorias curriculares embasam o currículo de língua inglesa do 

IFB?  

2- Quais as possíveis (res)significações de sentidos para o ensino de inglês no EMI 

do IFB no contexto atual?  

 

Por fim, orientada por esses questionamentos e pela tese proposta, passo ao Capítulo 

2, em que, inicialmente, discuto as teorias curriculares, tendo em vista os estudos brasileiros e 

as influências de estudos de outros países, e, em seguida, problematizo os traços das teorias 

curriculares no currículo de língua inglesa dos cursos de EMI do IFB.  

 

  



39 

 

CAPÍTULO 2 

TEORIAS DE CURRÍCULO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA DO 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFB: DOCUMENTOS 

INSTITUCIONAIS E CONCEPÇÕES DISCENTES E DOCENTES 
 

Para iniciar nossas reflexões sobre o currículo de língua inglesa do Ensino Médio 

Integrado (EMI) do IFB é importante retomarmos os estudos curriculares no Brasil, e para 

isso, embaso-me principalmente nas discussões de Silva (2014
5
) e de Lopes e Macedo (2010; 

2011). Esses três estudiosos do currículo se propuseram a pensar e organizar os diferentes 

enfoques e as propostas dos estudos curriculares no Brasil, e seus trabalhos trazem grandes 

contribuições para o reconhecimento da área. Com base em suas considerações, proponho que 

pensemos sobre o desenvolvimento desses estudos em nosso país, as influências recebidas de 

estudos desenvolvidos em outros países e, por conseguinte, as lutas pela construção de 

sentidos de currículo, no intuito de melhor compreendermos nossa condição atual. E, em 

seguida, com base nessa discussão teórica introdutória, discuto o material empírico deste 

estudo e, de maneira concomitante, faço o aprofundamento das discussões teóricas dos 

estudos curriculares. 

 

2.1 SENTIDOS DE CURRÍCULO NO BRASIL: PENSANDO AS TEORIAS 

 

Os estudos do currículo, como destaca Silva (2014), são anteriores à instituição do 

termo como área ou campo de estudo, pois esses já eram tratados nos estudos pedagógicos e 

educacionais. Entretanto, tanto Silva (2014) quanto Lopes e Macedo (2010) ressaltam que, no 

Brasil, a preocupação com os estudos curriculares tiveram início na década de 1920 e 

sofreram influências, principalmente, das concepções curriculares estadunidenses e inglesas. 

Essas influências, no entanto, se deram de maneiras distintas. As influências estadunidenses, 

segundo Lopes e Macedo (2010), resultaram de acordos bilaterais de auxílio dos Estados 

Unidos a países da América Latina, dentre eles, o Brasil. Por isso, apenas na década de 1980, 

com a “redemocratização do Brasil e o enfraquecimento da Guerra Fria” (LOPES; MACEDO, 

2010, p. 13), o nosso país começou a elaborar propostas de teorias curriculares próprias. Até 

então, fazíamos uso das concepções estadunidenses por meio de um processo que as autoras 

denominam de “transferência instrumental de teorizações”, que se dava pela assimilação dos 

                                                 
5
 Ressalto que a primeira edição dessa obra foi publicada em 1999, a fim de compreendemos melhor a 

cronologia dos estudos curriculares brasileiros. Neste trabalho, consulto a 5ª impressão da 3ª edição desta obra, 

distribuída em 2014. 
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modelos estrangeiros. A elaboração de teorias curriculares brasileiras da década de 1980, 

contudo, ainda não era autônoma ou independente da de outros países. A influência, naquele 

momento, porém, se deu de maneira mais indireta, pela filiação de estudiosos brasileiros às 

propostas e ideias de outros pesquisadores, graças a afinidades conceituais e também a 

traduções para a língua portuguesa de obras sobre currículo, de autores como Michael Apple e 

Henry Giroux
6
. 

A passagem do processo de assimilação para o de identificação teórica com 

pesquisadores estrangeiros trouxe, como destacam as autoras, um caráter mais crítico aos 

estudos curriculares brasileiros e possibilitou também que esses estudos se embasassem em 

teorias de estudiosos de outros países, como a França. Nesse período, embora tenha havido 

uma mudança no modo de influência das teorias estrangeiras nas nossas, a meu ver, o caráter 

hegemônico dessas influências era bastante marcado, já que os conhecimentos válidos ou de 

maior predominância ainda eram advindos ou associados ao poderio econômico e político 

europeu e estadunidense. Sobre a hegemonia das teorias no Brasil, Lopes e Macedo (2010) 

apontam que, também na década de 1980, há um enfraquecimento desse referencial 

estadunidense, resultado da disputa por hegemonia de vertentes marxistas nos estudos da 

pedagogia nacional. 

Apesar desse enfraquecimento, algumas teorias estrangeiras como as de Tyler
7
, 

destacada por Lopes e Macedo (2011), foram de grande influência nos primeiros estudos 

curriculares brasileiros. Para as autoras, as ideias do autor estadunidense contribuíram para 

que currículo e planejamento fossem vistos como sinônimos, pois “[a] racionalidade tyleriana 

se baseia na definição de metas/objetivos e de formas de verificação de sua consecução, 

secundada pela proposição de experiências que facilitem seu domínio” (LOPES; MACEDO, 

2011, p. 44). Essa visão, centrada na eficácia dos objetivos e no desenvolvimento de 

competências, foi central até a década de 1980 e deixa traços nas discussões e nos conceitos 

da área até hoje, como pontuam as autoras. 

Segundo Lopes e Macedo (2011), nos estudos de Tyler, os objetivos curriculares 

deveriam ser estabelecidos com base no contexto para o qual o currículo seria desenvolvido e 

nos conhecimentos que os especialistas julgavam relevantes para aquela formação. Desse 

modo, os objetivos seriam traçados com base em suas fontes, que englobavam a realidade 

atual do aluno e a sua futura atuação social; e também em dois filtros: o psicológico 

(capacidade dos alunos) e o filosófico (valores a serem perpetuados por meio da escola). 

                                                 
6
 Estudiosos estadunidenses que contribuíram para o desenvolvimento dos estudos críticos do currículo. 

7
 Estudioso estadunidense que discutiu um entendimento racionalista do currículo. 
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Esses objetivos, orientados por uma visão comportamentalista, deveriam, então, ser 

sistematizados e detalhados com base em conteúdos e comportamentos a serem trabalhados 

com os alunos para a sua atuação eficaz na vida adulta. Nesse sentido, o autor “acredita ser 

possível aprender apenas pela participação ativa. Assim, o docente deve controlar o ambiente 

e criar situações estimulantes às quais o aluno deve reagir” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 48). 

Em minha opinião, ao vincular o comportamento docente à eficiência do processo de ensino-

aprendizagem, no qual o aluno apenas responde ou reage, é atribuída ao professor toda a 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso desse processo; e ao aluno, um papel bastante 

passivo e dependente do comportamento do professor.  

Esse entendimento eficientista, segundo Lopes e Macedo (2011), permeia os estudos 

curriculares até os dias atuais, como mencionei. Elas ressaltam, porém, que a influência 

tyleriana nas políticas curriculares atuais não consiste num simples resgate ou numa 

transposição das visões do autor, já que pertenceram a um contexto histórico distinto, mas 

acreditam que alguns fragmentos de sentidos construídos por ele naquele período se 

hibridizam com sentidos curriculare atuais. Por isso, pontuam que “diferentes aspectos da 

racionalidade tyleriana estão até hoje presentes em vários documentos curriculares. A 

estrutura definida por Tyler: objetivos/experiências de aprendizagem/avaliação é talvez ainda 

a mais utilizada” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 50). 

Silva (2014), por sua vez, ao tratar das influências estadunidenses nos estudos 

curriculares brasileiros, destaca, além dos estudos de Tyler (1949)
8
, a influência dos estudos 

curriculares de Bobbitt (1918)
9
, de caráter eficientista, e da teoria progressista,

10
 de John 

Dewey, de caráter mais democrático. Os estudos tecnocráticos de Bobbitt (1918) e Tyler 

(1949) e os progressistas de Dewey (1902)
11

 se originaram em oposição ao modelo Clássico e 

Humanista, que priorizava os clássicos literários e artísticos, seus idiomas (grego e latim) e a 

formação do homem. O primeiro grupo, o dos estudos tecnocráticos, criticava o 

distanciamento dos estudos clássicos curriculares da realidade das atividades de trabalho; e o 

segundo, o dos estudos progressistas, a falta de consideração das experiências das crianças e 

jovens em sua formação. O currículo Clássico e Humanista, como pontua Silva (2014), 

começou a ser questionado com a democratização da escolarização secundária, pois os 

estudos dos clássicos literários eram voltados para uma escolarização da elite ou classe 

                                                 
8
 Referência: TYLER, Ralph. Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, 1949. 

9
 Referência: BOBBITT, John F. The curriculum. Houghton Mifflin, 1918. 

10
 Os termos progressivista e progressista são usados por Lopes e Macedo (2011) e Silva (2014), 

respectivamente, para se referirem aos estudos curriculares de John Dewey.  
11

 Referência: DEWEY, John. The child and the curriculum. Chicago: University of Chicago Press, 1902. 
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dominante. O autor pontua, ainda, que dentre os dois primeiros modelos destacaram-se os 

estudos de caráter econômico de Bobbitt (1918), pois o seu viés técnico estava mais em 

consonância com a visão cientificista almejada no contexto educacional, ou seja, com a busca 

de um caráter científico para a educação.  

Ao discutir essa tradição curricular, Sacristán (2000) argumenta que as influências 

estadunidenses estavam carregadas de um caráter utilitário e a-histórico, com base em uma 

proposta de racionalização do currículo, em que a preocupação estava voltada para as boas 

práticas e os bons resultados. Vemos, assim, que o entendimento do autor corrobora as visões 

de Silva (2014) e de Lopes e Macedo (2011). Silva (2014) acrescenta que essas teorias de 

cunho tecnocrático e progressista integram o grupo das Teorias Curriculares Tradicionais e 

predominaram nos Estados Unidos até a década de 1970, quando houve um movimento de 

virada conceitual do currículo. Essa virada, que predominou em todo o contexto educacional, 

ocorreu também em outros epaços e em tempos distintos. Na Inglaterra, por exemplo, a 

mudança ocorreu com a obra “Knowledge and control: new directions for the sociology of 

education”, de Michael Young, (1971) e, no Brasil, com a “Pedagogia do Oprimido”, de 

Paulo Freire (1970).  

A influência do eficientismo social e do progressivismo nos estudos curriculares 

brasileiros também é destacada por Lopes e Macedo (2011), que acrescentam que ambos os 

movimentos se originaram da demanda por capacitação de trabalhadores para o setor 

produtivo. O progressivismo é um vasto movimento, segundo as autoras, e possui também 

teorias para o ensino de crianças como, por exemplo, o método de projetos, desenvolvido por 

William Kilpatrick com base em alguns preceitos de John Dewey e também do 

comportamentalismo. O método de projetos também foi utilizado no Brasil, mas, nesse 

momento, eu não me aterei a essa contribuição dada à educação de crianças, por ter como 

foco, neste estudo, o ensino médio. Assim, destaco, no quadro a seguir, algumas 

características do eficientismo e do progressivismo social, tendo em vista que o segundo 

surgiu em oposição ao primeiro, e também a influência do segundo nos estudos escolanovistas 

brasileiros.
12

 

                                                 
12

 O escolanovismo brasileiro, motivado pela proposta de normatizar a escola no momento de sua 

democratização, foi embasado na visão social da escola de John Dewey e teve os seguintes princípios centrais: 

1) a educação como único meio realmente efetivo para a construção de uma sociedade democrática; 2) respeito 

às características individuais e únicas de cada pessoa dentro de um grupo social, compreendendo o indivíduo 

como parte integrante e participativa do social como um todo. A escola assume então a função de reorganizar o 

social. Essa proposta surgiu em oposição ao entendimento trancendente, universal e fixo das coisas e deu 

origem a um documento denominado de “O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova” em 1932, sob a 

orientação de Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e outros estudiosos (PUGINA, 2009). 
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Quadro 5 – Movimentos curriculares estadunidenses 

 

 Eficientismo Progressivismo 

Representante - Bobbitt - John Dewey 

Ênfase dos 

estudos 

- Preocupação com o desenvolvimento 

de tarefas da vida adulta 

- Ensino vocacional 

- Resolução de problemas sociais por 

meio de vivências escolares 

- Aprendizagem como um processo 

contínuo e não como preparação para a 

vida adulta 

Conceitos base 

- Eficiência, eficácia e economia 

(currículo científico associado à 

administração escolar) 

- Inteligência social e mudança 

Objetivos 
- Preparação para uma vida adulta 

economicamente ativa 

- Diminuição das desigualdades sociais 

da sociedade urbana industrial e 

construção de uma sociedade 

harmônica e democrática 

Conteúdos 

-Seleção do conteúdo não é 

prioridade, ênfase na tarefa a ser 

desempenhada, nas habilidades 

abordadas em disciplinas que já 

compõem o currículo 

- Inexistência de preocupação com 

qual disciplina é importante na 

formação 

- Originados das necessidades práticas 

para depois assumir formas abstratas 

- Ocupações sociais, estudos naturais e 

línguas 

- Entendimento do conteúdo como 

meio de resolução de questões sociais 

Objetivos do 

curso 

- Subdivisão das atividades humanas 

da sociedade em atividades do curso 

(comportamentos, habilidades 

capacidade de julgamento) 

- Vivência de problemas da sociedade 

na escola visando a ações democráticas 

e cooperativas 

- Superação do hiato entre a escola e os 

interesses dos alunos 
Fonte: Quadro elaborado conforme dados da obra de Lopes e Macedo (2011). 

 

No quadro, podemos, então, notar os marcantes traços dos estudos curriculares 

estrangeiros nos estudos brasileiros, os quais são pontuados pelas autoras, e a partir dos quais 

cada autor organiza as suas discussões sobre o processo histórico dos estudos curriculares em 

nosso país. Esses traços nos mostram, já de início, a complexidade inerente aos estudos 

curriculares, o que justifica a diversa abordagem desse objeto, dos enfoques de seus estudos e 

objetivos. Para tratar desses enfoques, Silva (2014), por exemplo, traça um panorama 

histórico dos estudos curriculares e aborda as propostas de cada teoria, analisando suas 

contribuições e limites. Lopes e Macedo (2010), por sua vez, se propõem a discutir o 

pensamento curricular brasileiro com base na institucionalidade dos conhecimentos 

legitimados na área. Desse modo, Lopes e Macedo (2010) optam por não abordar estudos 

curriculares individuais, mas por situá-los em tendências mais abrangentes de grupos de 

pesquisas institucionalizados na época, ou seja, legitimados. E sobre esse processo de 

legitimação, as autoras declaram:  
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O campo intelectual do Currículo é um campo produtor de teorias sobre 

currículos, legitimadas como tais pelas lutas concorrenciais nesse mesmo 

campo. As produções do campo do Currículo configuram, assim, um capital 

cultural objetivado do campo. (...) Tal legitimidade é conferida por sua 

presença em instâncias institucionalizadas, tais como: as instituições de 

ensino e pesquisa, nas quais atuam como professores, pesquisadores e 

orientadores; as agências de fomento, em que são pareceristas e definem que 

tipos de estudos serão financiados; os fóruns de pesquisadores, dentre os 

quais o mais significativo é o GT de Currículo. (LOPES; MACEDO, 2010, 

p. 18). 

  

Fica claro, portanto, que a legitimidade das teorias curriculares predominantes está 

diretamente ligada à sua participação ou presença em instâncias institucionalizadas de 

produção e divulgação de conhecimentos, tais como grupos de pesquisas, periódicos da área 

etc. E isso faz com que essas instâncias controlem, de certo modo, as visões predominantes 

nos estudos da área.  Baseadas nesse critério de legitimidade, as autoras destacam três grupos 

brasileiros de pesquisas curriculares, predominantes e produtivos na década de 1990, cujos 

enfoques foram: a perspectiva pós-estruturalista do currículo; o currículo em rede; a história 

do currículo e a constituição do conhecimento escolar.  

O primeiro grupo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era liderado pelo 

professor Tomaz Tadeu da Silva, mencionado anteriormente, tendo em vista a sua forte 

atuação nos estudos da área. Como destacam Lopes e Macedo (2010, p. 29), “[o] pensamento 

de Silva constitui, assim, a linha mestra do grupo de pesquisadores pós-estruturalistas em 

Currículo”, pois o autor desenvolveu inúmeros e significativos estudos sobre currículo na 

década de 1990, os quais influenciam os estudos da área até os dias atuais. A perspectiva pós-

estruturalista de currículo é orientada pela acepção foucaultina de “verdade” como 

compreensão parcial, vinculada a contextos específicos, não havendo assim uma verdade, mas 

verdades resultantes de pontos de vista diversos; e dá destaque à subjetividade e à 

fragmentação do sujeito, colocando em questão o salvacionismo de propostas de emancipação 

e conscientização do sujeito das teorias críticas curriculares. Nessa perspectiva, Silva (2014) 

advoga em favor da problematização do processo de validação dos discursos, já que não há 

nenhum princípio universal que determine a(s) “verdade(s)”, e por isso faz-se necessário uma 

constante discussão dos significados dessas teorizaçãos por meio da análise dos elementos de 

poder ali imbricados. Posteriormente, tendo em vista a relevante produção de Tomaz Tadeu 

da Silva na área, discutirei melhor suas considerações, pois elas orientam também as minhas 

reflexões acerca do material empírico deste estudo. 

Já o segundo grupo era representado por estudiosos do Rio de Janeiro e tinha a 

coordenação de Nilda Alves, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e de Regina Leite 
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Garcia, da Universidade Federal Fluminense. Esse grupo desenvolveu estudos em que 

dialogam, principalmente, as teorias do currículo e a formação de professores. A visão 

orientadora desses estudos, que tratam da relação entre currículo e conhecimento em rede, era 

“fundamentalmente a discussão desse conhecimento tecido nas esferas cotidianas da 

sociedade” (LOPES; MACEDO, 2010, p. 36). A valorização desse conhecimento cotidiano 

coloca em questão o binômio modernista de teoria e prática, no qual a teoria por vezes se 

sobressai ou recebe maior destaque, como resultado de uma visão separatista de teoria e 

prática. Já na compreensão do currículo em rede, teoria e prática se informam mutuamente, e 

com isso o seu novo desafio é tornar esses currículos, construídos com base no diálogo entre 

os “saberes cotidianos locais” e o “saber coletivo múltiplo”, em propostas curriculares oficiais 

(MACEDO; OLIVEIRA; MANHÃES, 2011).  

O terceiro grupo também era do Rio de Janeiro e desenvolveu, principalmente, 

estudos sobre história do currículo. O grupo era coordenado por Antônio Flávio Moreira, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde está sediado o Núcleo de Estudos do Currículo. 

Os trabalhos do grupo são subdivididos em dois temas principais: o pensamento curricular 

brasileiro e as disciplinas escolares. No primeiro, buscava-se a “compreensão dos movimentos 

de constituição do campo do currículo e das influências da teorização estrangeira nessa 

constituição” (LOPES; MACEDO, 2010, p. 39), em que se ressalta que o currículo brasileiro não 

é mera cópia do tecnicismo estadunidense. No que diz respeito ao segundo tema, o objetivo 

era analisar “o desenvolvimento e a consolidação de disciplinas escolares ou áreas de 

conhecimento tendo por base a forma como se desenvolvem em instituições específicas.” 

(LOPES; MACEDO, 2010, p. 43).  

Com base nas propostas desses três grupos, Lopes e Macedo (2010, p. 47) pontuam 

que a característica central dos estudos curriculares desse período é o hibridismo, o que traz 

para a área dificuldades epistemológicas, pois, aumenta o desafio para estabelecer o que se 

entende por currículo. Essa variedade de sentidos é vista pelas autoras como um elemento que 

pode ser produtivo, pois, permite maior interação entre as áreas de saber, rompendo suas 

tradicionais fronteiras e estimulando a reflexão sobre o tema. No que se refere a esse 

hibridismo, as autoras concluem, ainda, que, apesar da diversidade dos enfoques desse objeto 

de estudo, “[u]ma das principais marcas do pensamento curricular brasileiro nesse período é a 

mescla entre o discurso pós-moderno e o foco político na teorização crítica”. 

Ao discutir os sentidos curriculares brasileiros, vemos que Lopes e Macedo (2010) 

apresentam, numa perspectiva sincrônica, os grupos produtivos e entendimentos 

predominantes na década de 1990, e Silva (2014) traz uma perspectiva mais diacrônica, e 
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discute as visões das teorias curriculares em três grupos: tradicionais, críticas e pós-críticas
13

.  

Na obra “Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo”, Silva (2014) 

destaca as teorias tradicionais, caracterizadas pelo tecnicismo e pela ênfase na função utilitária 

da educação, em que a cultura e o conhecimento são estáveis e há um consenso acerca das 

informações ou conhecimentos do arcabouço cultural que devem ser selecionados para o 

ensino; as teorias críticas, em que o currículo é tido como um espelho das estruturas da 

sociedade capitalista; e as teorias pós-críticas, nas quais o currículo é entendido como prática 

cultural e de significação. Vejamos no quadro a seguir os enfoques principais de cada uma 

delas:  

 

Quadro 6 – Teorias do currículo 

 

Teorias tradicionais 
Ensino; aprendizagem; avaliação; metodologia; didática; 

organização; planejamento; eficiência; objetivos. 

Teorias críticas 

Ideologia; reprodução cultural e social; poder; classe social; 

capitalismo; relações sociais de produção; conscientização; 

emancipação e libertação; currículo oculto; resistência. 

Teorias pós-críticas 

Identidade, alteridade, diferença; subjetividade; significação e 

discurso; saber, poder; representação; cultura; gênero, raça, 

etnia, sexualidade; multiculturalismo. 

Fonte: Silva (2014, p. 17). 

 

Ao caracterizar essas teorias, o autor argumenta que o que difere o primeiro grupo 

dos outros dois é que, nos últimos, as relações de poder são levadas em consideração ao se 

pensar o currículo. Nas teorias tradicionais, entende-se que os conhecimentos e o currículo, 

por conseguinte, são neutros, e, assim, os saberes dominantes são tidos como aqueles que 

devem ser transmitidos. Por isso, não há questionamentos acerca da seleção desses saberes e 

nem da razão de serem especificamente os dominantes. Compreende-se que há um consenso 

acerca dessa hegemonia do saber a ser ensinado e o questionamento que predomina é o de 

como ensinar, ou seja, a ênfase dos estudos é colocada em conceitos pedagógicos de ensino e 

aprendizagem. Já nas teorias críticas, esse enfoque se desloca para os elementos ideológicos e 

de poder, que se contrapõem aos entendimentos das teorias tradicionais de currículo, em que 

                                                 
13

 Os termos sincrônico e diacrônico são aqui utilizados apenas para destacar o enfoque dado neste trecho que 

apresento sobre os estudos currículares desses autores. Entretanto, ressalto que não compreendo essas 

dimensões como dissociadas ou opostas, mas complementares. Logo, esses, ou quaisquer outros estudos, 

trazem traços de ambas as dimensões.  Ao discutir as teorias de 1990, por exemplo, Lopes e Macedo (2010) 

nos revelam também os traços históricos que as constituíram dessa maneira.  
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se inserem os estudos de Bobbitt (1918) e Tyler (1949), e sobre os quais Silva (2014, p. 23) 

pontua: 

 

Não havia por que discutir abstratamente as finalidades últimas da educação: 

elas estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta. Tudo o que era 

preciso fazer era pesquisar e mapear quais eram as habilidades necessárias 

para as diversas ocupações. Com um mapa preciso dessas habilidades, era 

possível, então, organizar um currículo que permitisse sua aprendizagem.  

 

Nessa concepção tradicional, a educação e, consequentemente, o currículo estão 

voltados para o domínio de determinadas habilidades com vistas a uma ação eficiente dos 

sujeitos na vida adulta. Essa visão do currículo como instrumento de organização e 

desenvolvimento, segundo o autor, ganha destaque e se fortalece com a publicação de Tyler 

(1949), que, em um paradigma tecnocrático, centra as discussões curriculares no processo de 

instrução e avaliação, dando destaque ao uso eficiente de técnicas para o desenvolvimento de 

determinados comportamentos nos alunos.  

Os questionamentos dessas teorias tradicionais, embasadas em concepções 

burocráticas e administrativas de currículo, ganharam força já no final da década de 1960, 

com as teorias críticas. Nos Estados Unidos e Canadá, esses questionamentos partiram do 

campo da educação; já na Inglaterra e na França, foram fortalecidos por estudos da sociologia 

crítica e da filosofia marxista, representadas por estudiosos como Bourdieu e Althusser
14

. Nos 

Estados Unidos, eles foram constituídos por duas vertentes: as de influência marxista, que 

discutiam o currículo como reprodutor social e cultural das estruturas econômicas e políticas; 

e as influenciadas pela fenomenologia, em que se ressalta a subjetividade, buscando 

desnaturalizar os significados atribuídos às experiências curriculares. Na perspectiva 

fenomenológica, “o currículo é um local no qual docentes e aprendizes têm a oportunidade de 

examinar, de forma renovada, aqueles significados da vida cotidiana que se acostumaram a 

ver como naturais” (SILVA, 2014, p. 40). Estudos como esses, de perspectiva crítica, 

fomentaram a discussão dos limites da visão tradicional. Ao diferenciar essas duas 

perspectivas teóricas, ou seja, as teorias curriculares críticas das tradicionais, Silva (2014, p. 

30, grifo no original) pontua: 

 

Os modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de 

como fazer o currículo. As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, 

                                                 
14

 Bourdieu foi um filósofo e sociólogo francês que estudou o sistema de ensino local problematizando o 

distanciamento entre as políticas educacionais e a educação escolar (VALLE, 2013). E Althusser foi um 

renomado estudioso do marxismo e referência do estruturalismo francês da década de 1960. Sua obra de 

maior destaque no Brasil foi Os Aparelhos ideológicos do Estado (COSTA, 2011). 
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começam por colocar em questão precisamente os pressupostos dos 

presentes arranjos sociais e educacionais. As teorias críticas desconfiam do 

status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As 

teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias 

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. 

Para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como 

fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender 

o que o currículo faz.  

 

Nas teorias críticas, portanto, busca-se discutir o que é ensinado e por que tais 

saberes são ensinados, ou seja, o que motiva ou influencia tal seleção. Considera-se que saber, 

identidade e poder estão diretamente relacionados nesse processo de construção teórica, pois, 

com base na seleção dos saberes, que é influenciada por relações de poder, são constituídas 

propostas de formação do sujeito. O ato de selecionar, portanto, é por si só um ato de poder, 

pois privilegia um ou uma entre as múltiplas possibilidades de subjetividade, de saber etc. 

(SILVA, 2014). Desse modo, o autor demonstra que o currículo e suas teorias estão imbricados 

por relações de poder que não podem ser desconsideradas, ou seja, não é mais possível 

entender o currículo como neutro, apolítico, associal. E para reforçar isso, retoma a 

compreensão de currículo de Apple (1982)
15

, estudioso crítico da área: 

 

[O] currículo está estreitamente relacionado às estruturas econômicas e 

sociais mais amplas. O currículo não é um corpo neutro, inocente e 

desinteressado de conhecimentos. Contrariamente ao que supõe o modelo de 

Tyler, por exemplo, o currículo não é organizado a partir de um processo de 

seleção que recorre às fontes imparciais da filosofia ou dos valores 

supostamente consensuais da sociedade. O conhecimento corporificado no 

currículo é um conhecimento particular. A seleção que constitui o currículo é 

o resultado de um processo que reflete os interesses particulares das classes e 

grupos dominantes”. (SILVA, 2014, p. 46). 

 

Nessa perspectiva, vemos que, para o autor, o enfoque dos estudos curriculares deve 

se voltar para os fatores que (des)legitimam os conhecimentos, elegendo uns e excluindo 

outros, destacando, assim, o caráter político dos estudos curriculares. Os estudos críticos do 

currículo, segundo Silva (2014), centram-se no entendimento do currículo como instrumento 

de reprodução cultural e social, desenvolvendo-se em duas vertentes, conjugadas por Apple: a 

primeira trata do papel do currículo oculto nessa reprodução, enfatizando as relações sociais 

escolares, e a segunda, do currículo explícito ou oficial, dando destaque ao conteúdo abordado 

nas escolas. Segundo Silva (2014), os estudos críticos curriculares de Apple deram ênfase 

inicialmente às relações de classe, por sua influência marxista, e, posteriormente, ampliaram 

                                                 
15

 APPLE, Michael. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982.     
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as discussões para as relações de gênero e raça que permeavam esse processo. Esses estudos 

têm em comum o elemento político do currículo e a preocupação com as lutas de poder que 

perpassam essas relações de classe, gênero, raça etc. Nessa perspectiva, Apple (1982) 

demonstra que a hegemonia cultural não é natural, mas naturalizada, e, portanto, seu processo 

de legitimação implica resistências. Desse modo, o currículo, entendido como um campo 

cultural, é também um campo de resistência. 

Os estudos críticos curriculares das décadas de 1970 e 1980 receberam muitas 

críticas por seu determinismo econômico, mas, como pontua Silva (2014), causaram 

significativas mudanças na área. Segundo o autor, estudos como os de ideologia de Althusser 

(1983)
16

, em que se destaca a escola como um aparelho reprodutor de ideologias do estado, 

que visa manter as estruturas sociais, colaborando para a manutenção das desigualdades, 

trouxe o tema para o centro das discussões das teorias críticas de currículo. Outra contribuição 

provém da concepção de cultura de Bourdieu e Passeron (1975)
17

 como capital cultural que 

reproduz as condições sociais existentes, privilegiando uns e excluindo outros, e que nos 

mostra, portanto, a relevância de refletir sobre o que se concebe como cultura.  Nesse sentido, 

os autores ressaltam a violência cultural propagada também nas escolas pela naturalização de 

um processo de imposição cultural, já que entendimento de cultura que predomina é o da  

classe dominante. Isso não apenas contribui para a imposição da cultura de um grupo 

dominante e a ocultação das culturas dos outros grupos no contexto escolar, mas privilegia os 

saberes de um grupo e reproduz as desigualdades já existentes fora da escola, e, por 

conseguinte, limita o desenvolvimento daqueles grupos desprivilegiados. 

Com base nesses limites das teorias críticas curriculares, Silva (2014) argumenta que 

as teorias do currículo devem ser entendidas como discursos ou visões desse objeto e não 

como verdades absolutas e estanques construídas a partir de um objeto preexistente (o 

currículo), já que objeto e teoria informam-se e modificam-se mutuamente. Essa ampliação de 

entendimento curricular deslocou a ênfase do conceito de ideologia, das teorias críticas, para o 

conceito de discurso, que é o diferencial das teorias pós-críticas. E ao tratar das teorias críticas 

e pós-críticas, o autor pontua que a segunda, 

 

[s]endo “pós”, ela não é entretanto simplesmente superação. Na teoria do 

currículo, assim como ocorre na social mais geral, a teoria pós-crítica deve 

se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender os processos 

pelos quais, através das relações de poder e controle, nos tornamos aquilo 

                                                 
16

 Referência: ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Rio: Graal, 1983. 
17

 Referência: BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Rio: Francisco Alves, 1975. 
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que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o currículo é 

uma questão de saber, identidade e poder.  (SILVA, 2014, p. 147). 

 

As teorias críticas, como vimos, trouxeram para o centro dos estudos do currículo o 

questionamento da neutralidade do conhecimento das teorias tradicionais do currículo, 

colocando em discussão dois entendimentos centrais: o currículo como construção social e o 

currículo como relação de poder. O primeiro, o currículo como construção social, advém da 

superação da ideia de que há um consenso acerca do que deve ser ensinado e da compreensão 

dos processos de disputas e conflitos sociais que validam historicamente alguns conceitos de 

conhecimentos e currículo e não outros. Por isso, o autor diz que, na verdade, o currículo e o 

conhecimento não são apenas construções, mas “invenções” sociais. O segundo entendimento, 

destacado por Silva (2014) na teoria crítica do currículo, a compreensão do currículo como 

instrumento de poder, é abordado, por exemplo, pelas teorias críticas de vertente marxista, por 

meio do debate das relações de poder imbricadas na concepção de classes sociais, as quais se 

reproduzem no currículo e funcionam como instrumentos de controle social do Estado, como 

resultado de uma economia capitalista.  

Nessa concepção crítica, a formação proposta no currículo reforça as identidades 

sociais, de acordo com as divisões de classes sociais já existentes, mantendo cada indivíduo 

em seu devido lugar social e, nesse sentido, “[o] currículo é capitalista. O currículo reproduz – 

culturalmente – as estruturas sociais. O currículo tem um papel decisivo na reprodução de 

classes da sociedade capitalista” (...) O currículo transmite a ideologia dominante” (SILVA, 

2014, p. 147). E a reprodução das classes no currículo, portanto, resulta da formação de 

consciência sobre o papel de cada indivíduo, de maior ou menor dominância, conforme o seu 

lugar na estrutura já existente de classes sociais. O currículo se torna, assim, um instrumento 

de controle, pois não apenas reforça uma identidade social, estável e centrada, ao determinar 

papéis sociais, mas contribui para que a estrutura imposta não seja questionada.  

Nas teorias pós-críticas de currículo, por sua vez, como demonstra Silva (2014), há 

um aprofundamento do caráter político dos estudos da área, pois o entendimento de poder é 

ampliado, a razão de um conhecimento ser validado ou legitimado em detrimento de outros é 

problematizada e a proposta emancipatória das pedagogias críticas é colocada em 

questionamento. O poder, atribuído ao Estado e às classes sociais do regime capitalista nas 

teorias críticas, é, nas teorias pós-críticas, também identificado como constitutivo de todas as 

instâncias sociais, reconhecendo-se com isso outras estruturas de poder e dominação, tais 

como: gênero, raça, e sexualidade. Logo, vemos que não há um conhecimento verdadeiro ou 
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real a ser resgatado e ensinado, mas relações de poder (sociais, políticas e ideológicas) que 

determinam qual conhecimento é ou não válido, e, portanto, conhecimento e poder estão 

diretamente vinculados.  

Nas teorias pós-críticas, assim como não há conhecimento desvencilhado de poder, 

não há também um sujeito a quem damos autonomia ou a quem devemos libertar de 

condições de opressão como os preceitos capitalistas, por exemplo, pois a subjetividade é 

primeiramente social (SILVA, 2014). A visão das teorias críticas curriculares de um sujeito 

individual a ser resgatado ou uma consciência coerente a ser formada é nas teorias pós-críticas 

substituída pelo entendimento de subjetividades resultantes de significações socialmente 

construídas, por meio de relações de poder, já que “[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, 2014, p. 150).  

Desse modo, pensar o currículo numa perspectiva pós-crítica é problematizar as 

subjetividades e significações ali construídas. Vemos, assim, que as teorias curriculares, 

abordadas por Silva (2014), partem de entendimentos que desconsideram completamente a 

influência das relações de poder na construção do currículo (teorias tradicionais), passam por 

entendimentos salvacionistas e restritos de poder, vinculado ao Estado, (teorias críticas) e 

chegam, por fim, à compreensão de que o currículo não é apenas um instrumento permeado 

por relações de poder, mas é por si só um instrumento de poder, um discurso (teorias pós-

críticas). 

Ademais, Silva (2014, p. 13), assim como Sacristán (2000), nos chama a atenção 

para a importância do termo “teoria” e salienta que, ao usá-lo para denominar algo, devemos 

estar “atentos ao seu papel ativo na constituição daquilo que ela supostamente descreve”, ou 

seja, precisamos pensar acerca dos preceitos que ali estão legitimados. O entendimento de que 

a teoria representa algo, nesse caso o currículo, que a precede e que deve ser explicado, 

desvendado, se vincula a uma visão tradicional de teoria. Nos preceitos do pós-estruturalismo, 

a teoria, ao descrever um objeto, cria uma noção particular desse objeto. Por isso, na 

perspectiva pós-estruturalista, a teoria é entendida como discurso, pois o que se constrói é 

uma representação discursiva de um objeto (SILVA, 2014).  

Nesse sentido, numa perspectiva tradicional, uma teoria seria a revelação do sentido 

real de currículo que fora descoberto; já na perspectiva pós-estruturalista, não há um 

significado real de currículo a ser resgatado, mas discursos ou significações particulares que 

são construídos. Por isso, o autor enfatiza que, ao fazer uso do termo “teoria” em seus 

estudos, tem por objetivo destacar o seu caráter ativo na concepção do objeto a que remete, 



52 

 

sendo, portanto, intercambiáveis com os termos perspectivas ou discursos. Logo, não há um 

conceito fixo ou correto de currículo. Destaco essas visões, pois partilho da compreensão pós-

estruturalista do autor acerca do termo “teoria”; logo, neste estudo, compreendo as teorias 

curriculares como sentidos sócio-historicamente construídos, que estão em constante 

movimento, e, portanto, sempre em construção. Por isso, creio ser de grande importância 

refletir acerca das motivações e implicações de seus sentidos, a fim de não reforçarmos 

hegemonias. 

Estudar o currículo, como vemos, requer um grande compromisso social, sendo a 

complexidade do tema constantemente destacada nas teorizações da área, pois, seus sentidos 

podem (re)produzir conhecimentos e (des)igualdades. Esses desafios, contudo, reforçam, em 

minha opinião, a necessidade e a importância desses estudos e fazem do currículo um espaço 

privilegiado para analisarmos as construções de significados do contexto educacional. Desse 

modo, considero que o currículo é um potencial instrumento para intervenção educacional e 

social, pois as políticas curriculares que ali ecoam, dão origem a outros documentos para o 

contexto educacional, tais como: diretrizes, guias curriculares, livros didáticos etc. (SILVA, 

2010). Assim, problematizar os documentos curriculares pode nos auxiliar a refletir sobre o 

processo de ensino-aprendizagem do qual participamos e com o qual nos comprometemos, 

ciente de que esse é um investimento do qual não temos garantias acerca dos resultados 

gerados.  

Ciente disso, neste capítulo, analiso as teorias curriculares que embasam o ensino de 

inglês nos cursos de Ensino Médio Integrado (EMI) do IFB e, para isso, discuto alguns 

documentos institucionais e a visão de professores e alunos desses cursos. Para debater 

melhor as teorias curriculares ali presentes, elegi três tópicos centrais, que funcionam como 

temas de análise desse material empírico, e por meio dos quais elaboro as reflexões deste 

capítulo, são eles: proposta de ensino, papel do professor e proposta de formação do aluno. A 

escolha por tratar desses temas ou conceitos sobre o processo de ensino-aprendizagem de 

inglês foi motivada pelo entendimento de Silva (2014, p. 17) de que “uma forma útil de 

distinguirmos as diferentes teorias do currículo é através do exame dos diferentes conceitos 

que elas empregam”, e, portanto, a discussão desses conceitos teve por objetivo melhor 

compreender as teorias curriculares que orientam o ensino de inglês nesse contexto. Por isso, 

destaco que, embora esses três temas ou conceitos sejam utilizados para discutir todo o 

material empírico abordado neste capítulo (REMI, Plano de Curso, Plano de Ensino, 

entrevista com professores e sessões reflexivas com professores e alunos), as discussões são 

organizadas no texto em função de cada material empírico em estudo. Desse modo, ao tratar 
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do REMI, por exemplo, analiso o modo como esses três temas são nele abordados ou 

conceituados, e assim faço também nos outros materiais. Essa opção se deve ao meu interesse 

em interrelacionar os temas na discussão de cada material empírico, de modo a problematizar 

as concepções de currículo de cada material. O objetivo principal, como disse, é tratar das 

concepções ou teorias curriculares que têm orientando o ensino de inglês em nosso Ensino 

Médio Integrado (EMI); logo, os temas são usados como meio de organizar e aprofundar essa 

discussão. 

 

2.2 ENSINO E CURRÍCULO DE LÍNGUA INGLESA DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFB: 

REFLETINDO SOBRE OS SENTIDOS CONSTRUÍDOS 

 

Nos estudos curriculares, como temos visto, alguns conceitos e vozes são, por vezes, 

destacados enquanto outros não são mencionados, sendo, portanto, desconsiderados ou 

silenciados. A ênfase tecnicista das teorias curriculares tradicionais, por exemplo, não deu 

espaço para a discussão do caráter social e político da educação e do currículo. Desse modo, 

faz-se relevante pensarmos tanto sobre o que é dito a respeito de currículo quanto sobre o que 

não é dito, considerando as suas implicações em cada contexto. Também importante é refletir 

sobre qual é a nossa agência com relação ao que está dito em um documento curricular 

governamental ou institucional, por exemplo, ainda que não tenhamos participado diretamente 

daquela construção de sentido inicialmente. Ao tratar do processo de construção de sentidos, 

Lopes (2006, p. 41) aponta que as políticas curriculares não são construídas somente pelo 

estado, mas por meio da circulação desses discursos promovidos pelas comunidades 

epistêmicas, as quais “são compostas por grupos de especialistas que compartilham 

concepções, valores e regimes de verdade comuns entre si e que operam nas políticas pela 

posição que ocupam frente ao conhecimento, em relações de saber – poder”. Assim, entendo 

que os sentidos sobre currículo são produzidos tanto fora quanto dentro da escola. Fora, por 

comunidades epistêmicas, das quais os professores de ensino médio, muitas vezes, não 

participam. Entretanto, ao fazer uso desses documentos e conceitos, o professor de ensino 

médio os interpreta e os (res)significa para o seu contexto e, portanto, constrói novos sentidos 

dentro da escola. Esses sentidos, originados das demandas locais, não podem ser 

desconsiderados se estamos comprometidos com o processo educacional.  

Assim, ciente da complexidade dos processos de significação e por compreender a 

escola como parte da realidade que vivenciamos, ou seja, permeada de relações sociais, 

econômicas e políticas, entendo que temos nela um local fecundo de construção, produção ou 
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(re)apresentação de sentidos. Esse entendimento da escola como parte do mundo real se faz 

essencial para compreendermos as desiguais relações de poder imbricadas nesse contexto e, 

por conseguinte, em seus documentos orientadores. As complexas construções de sentidos 

curriculares são também destacadas por Lopes (2006, p. 40), por exemplo, ao discutir o 

processo de significação das políticas curriculares, pois argumenta que  

 

as reinterpretações se dão no momento que nos apropriamos de concepções e 

de propostas curriculares de outros países, no momento em que as escolas se 

apropriam das concepções estabelecidas pelos documentos oficiais e ainda 

no momento em que definições curriculares oficiais são produzidas, 

incorporando sentidos e significados tanto das práticas quanto do contexto 

internacional de influência.  

 

Assim, percebemos que as reinterpretações são processos de construção de sentidos, 

que não se embasam em simples assimilações, mas em tensões, implicando em uma constante 

negociação de sentidos, que pode resultar no que a autora, valendo-se dos conceitos de García 

Canlini (1998)
18

 e Hall (2003)
19

, denomina de “discursos híbridos” ou “hibridismos”. A 

autora ressalta ainda que o hibridismo não implica na resolução dos conflitos, mas possibilita 

a convivência e consideração de mais de um significado, e isso, a meu ver, contribui para o 

questionamento das visões hegemônicas, tidas, por vezes, como verdades absolutas.  

Reconheço, assim, o valor da atividade de (re)interpretação no processo de 

construção de sentidos, contudo, não considero que a atividade docente deva se limitar a ela. 

Em minha opinião, a participação tanto de professores como de alunos deve se dar de maneira 

mais direta na construção de sentidos da educação, principalmente no que se refere aos 

professores da Educação Básica, cujos conhecimentos precisam ser reconhecidos. Por isso, 

considero que devemos nos engajar nessa busca por espaço e maior agência na produção de 

sentidos para o nosso contexto educacional e, ao mesmo tempo, buscar participar ativamente 

do processo de (re)interpretação dos sentidos já construídos, ressignificando o que for 

possível e que julgarmos necessário, a fim de assumirmos maior compromisso social. Assim, 

por compreender que os sentidos de currículo não são completamente externos à escola e não 

se limitam às vozes hegemônicas e institucionalizadas, e objetivando problematizar o 

currículo de inglês dos cursos de Ensino Médio Integrado (EMI) do IFB, problematizo, a 

                                                 
18

 Referência: GARCÍA CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade.  

São Paulo: Edusp, 1998. 
19

 Referência: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2003. 
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seguir, não apenas os documentos curriculares do IFB, mas as percepções de professores e 

alunos que atuam e constroem saberes nesse contexto.  

 

2.2.1 TEORIAS CURRICULARES DO ENSINO DE INGLÊS NOS DOCUMENTOS DO IFB 

 

Para refletir sobre as teorias que embasam o currículo de inglês dos cursos de Ensino 

Médio Integrado do IFB, o primeiro documento institucional que abordo é o Regulamento dos 

Cursos Técnicos de Educação Profissional Técnica Integrados ao Ensino Médio do IFB, 

aprovado no início de 2016, conforme Resolução n.º 001-2016/CS-FB, doravante identificado 

como REMI. De acordo com o REMI, os outros documentos orientadores das práticas 

institucionais do IFB são: o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do câmpus, o Plano de Curso (PC) e o Plano de Ensino (PE).  

No Projeto Pedagógico Institucional são traçadas as metas e a missão da instituição. 

Esse documento se refere, primordialmente, aos cursos superiores da instituição e, por termos 

o enfoque no ensino médio, não é aqui abordado. Outro documento listado que não discuto, 

neste estudo, são os Projetos Políticos Pedagógicos, pois ainda estão em elaboração. 

Reconheço a sua relevância, tendo em vista que o PPP é individual a cada câmpus, assumindo 

assim um perfil mais local, que contribuiria para este estudo, contudo, não há até o presente 

momento, segundo semestre de 2017, nenhum PPP aprovado no Conselho Superior e em 

vigor no IFB. Assim, o documento de ensino médio em vigência no IFB é o Regulamento dos 

Cursos Técnicos de Educação Profissional Técnica Integrados ao Ensino Médio do IFB, que, 

como disse, visa estruturar os cursos técnicos de nível médio em todos os dez câmpus do IFB 

e, por isso, inicio as reflexões por ele. Em seguida, abordo alguns Planos de Curso, que são 

traçados conforme as especificidades de cada área e a sua proposta de formação. Por fim, 

discuto os Planos de Ensino de língua inglesa. 

 

2.2.1.1 Regulamento dos Cursos Técnicos de Educação Profissional Técnica Integrados ao 

Ensino Médio do IFB 

 

O Regulamento dos Cursos Técnicos de Educação Profissional Técnica Integrados 

ao Ensino Médio do IFB (REMI), como vimos, é uma resolução institucional e não traz em 

seu texto a identificação de seus autores ou responsáveis. De modo geral, esses documentos 

de regulamentação interna são elaborados por uma equipe de profissionais da instituição, são 

disponibilizados para consulta pública e, posterioremte, são colocados para votação e 
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aprovação no Conselho Superior do IFB (CS-IFB). Esse conselho tem, dentre seus objetivos, 

a tarefa de contribuir com os processos educacionais e administrativos da instituição, 

garantindo, dentre outras coisas, que as políticas educacionais sejam coerentemente 

executadas. O conselho é composto por um presidente (o reitor), um secretário (servidor 

efetivo do IFB) e representantes de diversas instâncias: do MEC, dos docentes, dos técnicos, 

dos discentes, dos egressos, dos diretores gerais e da sociedade civil. 

O REMI é um documento abrangente, pois objetiva regulamentar as ações em todos 

os cursos Integrados de nível médio da instituição, situando a proposta do IFB dentro da 

legislação educacional vigente. A primeira impressão que tive do documento é a de que ali 

não seriam discutidos diretamente os temas que propus abordar, ou seja, a proposta de ensino, 

a proposta de formação do aluno e o papel do professor, mas elementos educacionais mais 

gerais. Contudo, ao explorar melhor o documento, percebi que o seu caráter geral não implica 

na desconsideração desses conceitos orientadores locais. O que percebo é que, como 

documento norteador dos cursos de Ensino Médio Integrado (EMI), traz orientações diversas, 

desde o ingresso à conclusão do curso, e, no que se refere à organização pedagógica e às bases 

legais, faz referência à legislação educacional vigente, deixando claro os seus parâmetros, 

sem, contudo, descrever ou citar diretamente os textos legais. Suas bases conceituais, porém 

não deixam de estar claras, já que podem ser verificadas na legislação de ensino médio e/ou 

de ensino profissional, conforme vemos no excerto abaixo:  

 

Art. 5º A organização curricular dos cursos de ensino médio Integrado deve 

considerar as determinações legais e os referenciais curriculares nacionais da 

Educação Profissional e Média expedidos pelo Ministério da Educação e 

normas internas do IFB. (CS-IFB, 2016, p. 3). 

 

Essa e outras menções legais são feitas ao longo do texto do REMI, e além disso, na 

página inicial do documento é listada toda a  a legislação na qual se embasa, em que se tem: a 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia; a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e alterações posteriores; a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do 

Serviço Militar, e alterações posteriores; a Lei nº 1.044 de outubro de 1969, que dispõe sobre 

tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções; a Lei nº 6.202 de abril de 1975, 

que atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído 

pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências; a Lei nº 9.615 de março 1998, 

que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências; a Lei 11.788/2008, que 
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dispõe sobre o estágio de estudantes; o Decreto 5.296, de dezembro de 2004, que regulamenta 

as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências; o parecer CNE/CEB 39/2004, que trata da 

aplicação do decreto nº5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no 

Ensino Médio; a Resolução CNE/CEB 02/2012, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio; a Resolução CNE/CEB 06/2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; o Acordo de 

Metas e Compromissos celebrados entre o Ministério da Educação e o IFB, em junho de 

2010. Vemos, assim, que como parte da Rede Federal de Ensino, o IFB está respaldado e 

orientado por diversas leis, resoluções e normativas referentes às mais diversas contingências 

educacionais, tais como: acesso e permanência do aluno, considerando suas demandas e 

necessidades especiais; estágio; currículo; e também as metas da instituição estabelecidas pelo 

Ministério da Educação, representando determinações governamentais. 

Destaco esses elementos, a fim de melhor identificar o contexto deste estudo e para 

enfatizar o seu caráter político, social e econômico, pois, todo esse aparato legal traz para o 

contexto escolar não apenas respaldos educativos, pedagógicos ou sociais, mas também 

obrigações políticas e econômicas. O IFB precisa, por exemplo, corresponder às metas 

educativas e orçamentárias planejadas, pois isso implica no recebimento ou não de recursos 

para a sua manutenção no ano seguinte. E isso não é uma realidade apenas dessa instituição 

pública de ensino; todas as instituições escolares públicas, sejam elas federais, estaduais ou 

municipais, estão vinculadas às metas governamentais. As escolas públicas e também as 

particulares são parte do contexto político e social e, portanto, estão imbricadas em relações 

de poder; logo, não podemos tratar desses contextos, ou seja, pensar a educação e o currículo 

sem considerar essas influências. No próximo capítulo, discutirei melhor esse tema, refletindo 

acerca das políticas e reformas educacionais propostas para o ensino médio, tendo em vista o 

caráter eminentemente político da educação, e, por conseguinte, do currículo. 

Para refletirmos sobre as construções de sentidos do REMI, destaco, inicialmente, 

alguns traços de sua proposta de organização curricular e de ensino no excerto a seguir:  

 

Parágrafo único. O currículo do Ensino Médio Integrado deve contemplar 

as quatro áreas do conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza e Ciência Humanas), com tratamento metodológico que evidencie 

a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de integração e 

articulação entre diferentes campos de saberes específicos.  
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Art. 6º Para a construção de um projeto curricular interdisciplinar devem ser 

considerados os processos produtivos de bens, serviços e conhecimentos 

com os quais o estudante se relaciona no seu dia a dia, bem como os 

processos com os quais se relacionará mais sistematicamente na sua 

formação profissional e a relação entre teoria e prática, entendendo como 

prática os processos produtivos e organizacionais, e como teoria seus 

fundamentos científico-tecnológicos, conforme indicações do MEC. (CS-

IFB, 2016, p. 3). 

 

Nesse trecho, vemos que a interdisciplinardade e contextualização, que embasam a 

proposta de ensino do REMI, são pressupostos destacados também em outras propostas 

curriculares, tais como os PCNEM (BRASIL, 2000), os quais, como ressaltado por Lopes 

(2002), possuem um caráter ambíguo, quanto ao entendimento de ensino e formação do aluno. 

Sua proposta se embasa tanto em uma formação para a vida, o que nos remete à formação 

progressivista tratada por Dewey, quanto em preceitos do eficientismo social, proposto por 

Bobbitt.  Essa ambiguidade ocorre no documento, pois, a ampla proposta de formação para a 

vida, por vezes, se reduz à formação para o trabalho, trazendo um caráter utilitarista para a 

educação. O progressivismo, como discuti anteriormente, surgiu, em contraposição à visão 

técnica de formação, que visava atender às demandas do mercado do trabalho, predominantes 

no eficientismo social, que foi orientado por uma concepção fordista e taylorista de 

produção
20

. O progressivismo, portanto, não pressupõe uma formação utilitarista. O excerto 

do REMI, anteriormente citado, e a sua retomada dos traços da proposta de ensino 

interdisciplinar e contextualizada dos PCNEM (BRASIL, 1999) não possibilitam que eu afirme 

que essa ambiguidade de sentidos ecoe também no REMI. Entretanto, tendo em vista a 

complexidade dos processos de construção de sentidos curriculares e a relação que percebo 

entre o REMI e os PCNEM, destaco esses traços para que possamos mantê-los em mente, ao 

longo das outras problematizações deste estudo, e retomá-los, se for o caso. 

  Quanto ao modo de organização dos conhecimentos, o REMI retoma os preceitos da 

LDB (BRASIL, 1996), propondo a organização do currículo pelas áreas de conhecimento lá 

propostas. Essa organização de conteúdos por áreas de saber nos traz indícios de que a 

proposta de ensino dos cursos do EMI do IFB não tem por objetivo trabalhar os conteúdos 

disciplinares de maneira dissociada ou estanque. Essa organização difere da organização 

escolar disciplinar, que segundo Lopes (2015), está diretamente ligada à visão hegemônica de 

conhecimento. A proposta de ensino do REMI, entretanto, traz traços de uma concepção 

modernista de conhecimento, em que teoria e prática são compreendidas como dissociadas, 

                                                 
20

 Sistemas de produção fabril que visavam a racionalização extrema da produção, ou seja, a máxima produção e 

lucro.  
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pois, como é dito no texto, tem-se por objetivo um ensino interdisciplinar que relacione os 

processos produtivos da prática com os fundamentos científico-tecnológicos da teoria. Há, 

então, uma polarização de teoria e prática, estando a primeira vinculada aos conhecimentos 

científicos, valorizados e hegemônicos, e a segunda, às práticas cotidianas, que, como 

contraponto, seriam compreendidas como não científicas, não valorizadas e, portanto, não 

hegemônicas. 

 As disciplinas no REMI, por sua vez, são denominadas de componentes curriculares 

e a sua organização no processo de ensino é assim apresentada:  

 

§ 3º Os componentes curriculares devem ser organizados de maneira a 

colaborar entre si e com a construção do perfil do egresso de cada curso, 

utilizando metodologias integradoras ou outras estratégias para o 

desenvolvimento do trabalho coletivo definidas em colegiado e observando o 

disposto no documento base para o Ensino Médio Integrado. (CS-IFB, 2016, 

p. 5). 

 

 A proposta de integração de conhecimentos, mencionada no excerto anterior, é aqui 

novamente destaca, reforçando a proposta ensino desses cursos. A referência ao perfil do 

egresso remete-me também à proposta formação do aluno, e, nesse sentido, o REMI reforça a 

importância da integração dos conhecimentos como proposto na LDB (BRASIL, 1996) e 

também destaca a relevância da integração das metodologias como modo de possibilitar a 

aprendizagem integrada. O perfil do egresso, contudo, não é descrito no texto do REMI, o que 

possibilitaria um maior entendimento da proposta de formação do aluno. Ao descrever os 

outros documentos institucionais, há somente a menção de que esse perfil deverá ser tratado 

no Plano de Curso, onde também a formação específica da área profissional será abordada. 

Entretanto, a proposta de formação integral do aluno pode ser percebida novamente, no trecho 

referente aos procedimentos de avaliação: “Parágrafo único. Deve-se primar pelos princípios 

da avaliação integral do estudante” (CS-IFB, 2016, p. 20, grifo no original). A avaliação 

integral, a meu ver, reforça a proposta de formação integral do aluno, já mencionada, a fim de 

que não apenas o seu conhecimento científico seja considerado, mas toda a sua capacidade de 

ser e agir no mundo. Essa ideia de avaliação e formação integral, pelo que vemos no REMI, 

se apresenta como proposta a ser implementada em um curto prazo de tempo. Outros traços 

da proposta de formação do aluno podem ser encontrados na discussão sobre o 

desenvolvimento do aluno apresentada no documento, que se volta principalmente para o seu 

desempenho como podemos ver abaixo: 
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Art. 63 A escola divulgará o desempenho dos estudantes bimestralmente, 

após a realização do conselho de classe. 

Art. 64 O desempenho deve expressar o grau em que foram alcançados os 

objetivos de cada componente curricular e será expresso em notas, em 

conformidade com o Plano de Curso. 

Art. 65 São aprovados no período letivo os estudantes cujo desempenho seja 

igual ou superior a 60% em todos os componentes curriculares. 

Parágrafo único. Estudantes cujo desempenho seja inferior a 60% em até 

dois componentes curriculares são aprovados em regime de progressão 

parcial ou dependência.  

Art. 66 Aos estudantes que não atinjam 60% da pontuação no componente a 

cada etapa são garantidos estudos de recuperação, preferencialmente 

paralelos e contínuos durante o período letivo. 

§ 4º O processo de recuperação deve visar à construção de saberes ainda não 

adquiridos pelo estudante ao longo do período, visando ao melhor resultado 

obtido pelo estudante (a maior nota). (CS-IFB, 2016, p. 21-22, grifo no 

original). 

 

Esse enfoque no desempenho remete-me ao entendimento de que a construção de 

saberes, nesse contexto, é sinônimo de aprendizagem eficiente ou de sucesso, aqui 

representada pela obtenção de um bom resultado. Essa perspectiva nos mostra traços de uma 

visão tradicional de currículo (SILVA, 2014), em que a preocupação central da organização 

curricular e do processo de ensino-aprendizagem, de modo geral, está em criar meios para que 

o processo seja bem sucedido e eficiente. Por isso, considero que a formação integral do 

aluno, antes identificada, aqui se hibridiza com princípios eficientistas de formação, pois o 

entendimento do processo de ensino parece se limitar à transmissão de conhecimentos, de 

maneira bem sucedida. Além disso, a proposta de formação do aluno está centrada no 

domínio de conteúdos para um bom desempenho escolar, e, ao professor, cabe a 

responsabilidade de criar meios para que esse processo eficiente de aprendizagem se efetive. 

Em outro trecho, o REMI, entretanto, traz uma perspectiva de mudança dessa proposta de 

formação e avaliação do aluno, por meio da adoção de um conceito denominado de Índice de 

Desenvolvimento do Aluno (IDE), cujos objetivos cito a seguir: 

 
Art. 67 O índice de desenvolvimento do estudante (IDE) deve refletir uma 

avaliação global do desenvolvimento dos estudantes do Instituto Federal de 

Brasília, considerando o rol de experiências que compõem seu processo 

formativo e que combinam os resultados aferidos em componentes 

curriculares com outras experiências e vivências acadêmicas. 

§ 1º O IDE deverá ser utilizado pelos conselhos de classe e em estudos e 

pesquisas para identificar e planejar percursos formativos dos estudantes, 

fatores que favorecem o seu desenvolvimento educacional e o grau de 

progresso individual na apropriação dos espaços e oportunidades de 

aprendizagem que o IFB proporciona. (CS-IFB, 2016, p. 22). 
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§ 3º O IDE não deverá ser utilizado para classificação e ranqueamento dos 

estudantes. 

Art. 68 Deverão ser considerados na composição do índice de 

desenvolvimento do estudante (IDE): 

I - participação em monitoria voluntária ou remunerada; 

II - participação em projetos de pesquisa e extensão; 

III - realização de estágio supervisionado não obrigatório; 

IV - participação nos eventos da escola; 

V - frequência às aulas superior a 90%; 

VI - participação em eventos internos e externos relativos à área de formação 

técnica; 

VII- participação em atividades artísticas, culturais e desportivas do IFB; 

VIII- trabalho voluntário dentro da comunidade escolar do IFB; 

IX - apresentação de trabalhos em eventos; 

X - participação como representante estudantil em órgãos colegiados do IFB, 

atuação como representante de turma ou participação em coletivos estudantis 

da instituição; 

XI - desempenho escolar. 

Art. 69 O IFB terá o prazo de dois anos, a contar da publicação deste 

regulamento, para implantar e implementar o IDE, estabelecendo a forma de 

seu cálculo de acordo com os itens descritos. (CS-IFB, 2016, p. 23, grifo no 

original). 

 

Nas proposições do IDE, identifico uma ampliação da proposta de formação, que 

passa a não se embasar apenas nos conhecimentos e resultados dos alunos nos componentes 

curriculares, mas considera as suas experiências e vivências. Essa formação, contudo, ainda se 

restringe ao desenvolvimento educacional e ao progresso individual naquele espaço de 

aprendizagem. E, embora a proposta do IDE pareça buscar por uma formação menos 

tecnicista, nela ainda percebo que os objetivos de formação se voltam para o bom 

desempenho do aluno. A preocupação primordial, portanto, não é ainda com a formação 

integral do aluno, mas com o seu desempenho; o que me remete a traços da tríade dos estudos 

curriculares tylerianos, cujos enfoques são nos objetivos, nas experiências de aprendizagem e 

na avaliação. 

 Desse modo, considero haver no REMI traços das teorias curriculares tradicionais, 

representadas por princípios da racionalidade tyleriana, cujo entendimento de currículo se 

restringe à ideia de planejamento. Essa perspectiva teórica que, como mencionado 

anteriormente, teve grande influência no Brasil na década de 1980, tem no REMI a 

corroboração de sua influência nas concepções curriculares atuais (LOPES; MACEDO, 2011). 

Destaco que não desconsidero as contribuições que devem trazer o IDE para o processo de 

formação do aluno, mas o meu intuito é problematizar as concepções vigentes, já 

implementadas, de modo a ampliar o compromisso social da formação que ofertamos por 

compreender o caráter social e político do currículo.  
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Ciente da importância desse compromisso, passo à discussão do papel do professor 

atribuído no REMI, tendo em vista a relevância desse agente no processo educacional.  Para 

isso, inicialmente, chamo a atenção para os capítulos e/ou sessões em que o documento é 

organizado. O texto do REMI é dividido em sete capítulos assim denominados: I- Da 

Organização Didático-Pedagógica, II- Do Regime Escolar, III- Da Avaliação Escolar, IV- Das 

Organizações Docente e Discente, V- Das Outras Atividades de Ensino, VI- Dos Diplomas, 

VII- Das disposições gerais e transitórias. Diante da relevância dos temas abordados em cada 

capítulo e de seu caráter pedagógico, considerei que o professor seria frequentente citado no 

documento, mas isso não se confirmou.  

O Capítulo I, por exemplo, intitulado “Da Organização Didático-Pedagógica”, é 

subdividido em cinco sessões: Do Curso integrado, Do Currículo e da Matriz Curricular, Da 

carga horária e duração dos cursos, Dos Planos de Curso, Dos Planos de Ensino. Nesse 

capítulo, o termo “professor” é mencionado apenas quatro vezes. Faço essa ressalva, pois 

sendo esse capítulo referente à organização didática e pedagógica do curso, acreditei que a 

participação ou presença docente seria mais marcante. Esse elemento quantitativo, contudo, 

não revela muito sobre o papel docente nesse contexto; por isso, é importante observarmos 

também os tipos de menções feitas aos professores. Nesse intuito, listo e grifo o termo nos 

quatro trechos encontrados no primeiro capítulo do REMI: 

 
Art. 9º Estudantes com necessidades educacionais específicas podem ter o 

período de seu curso flexibilizado após parecer de equipe multidisciplinar 

composta por membros do NAPNE, professores do estudante e Direção de 

Ensino. (CS-IFB, 2016, p. 4, grifo meu). 

 

Art. 13 A elaboração e revisão dos planos de ensino deverão ser feitas pelos 

professores responsáveis pelo componente curricular e entregues à 

Coordenação de Curso no início de cada período letivo. (CS-IFB, 2016, p. 6, 

grifo meu). 

 

§ 2º Até o segundo encontro após o início das aulas, o professor deve 

apresentar a minuta do Plano de Ensino aos estudantes. 

§ 3º Os professores do curso têm a liberdade de alterar seus planos de 

ensino em até 25% em relação ao previsto no Plano de Curso, para adequá-

los às especificidades locais e da turma. Se o componente curricular for 

ministrado por mais de um docente, todos eles devem estar de acordo sobre 

as alterações feitas no Plano de Ensino. (CS-IFB, 2016, p. 7, grifo meu). 

 

 Com base nas atividades docentes mencionadas nesses trechos, podemos perceber 

uma perspectiva mais técnica de sua atuação, em que se destacam elementos como o prazo e a 

entrega do Plano de Ensino ao aluno. Por outro lado, a participação do professor em uma 

equipe multidisciplinar para o atendimento de alunos com necessidades especiais, sua atuação 
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na elaboração e a revisão do Plano de Ensino sugere maior possibilidade de agenciamento 

docente e valorização dos seus saberes. Ao mesmo tempo, porém, é destacada a existência de 

um agente regulador da ação docente – o Plano de Curso, do qual o Plano de Ensino pode 

diferir no máximo 25%. Essa referência percentual nos remete não apenas a uma tentativa de 

normatização e padronização do ensino, mas também a um controle direto da atividade 

docente.  Posteriormente, ao tratar especificamente dos Planos de Ensino, discutirei com mais 

detalhes o papel docente ali construído. Por hora, vejamos mais atribuições docentes citadas 

em outros trechos do REMI, a fim de pensarmos o seu papel nesse contexto: 

 

Art. 70 O professor deve manter atualizado o sistema eletrônico de controle 

acadêmico adotado pelo IFB, devendo concluir o processo de registros das 

atividades, notas e frequências e entregá-los devidamente impressos e 

assinados à Coordenação de Registro Acadêmico, dentro do prazo previsto 

no Calendário Acadêmico do campus
21

.  

Parágrafo único. O professor deverá registrar diariamente as atividades 

desenvolvidas nas aulas e a frequência dos estudantes no instrumento de 

registro adotado, observadas as Orientações Normativas da Pró-Reitoria de 

Ensino e as Resoluções do Conselho Superior. (CS-IFB, 2016, p. 23). 

 

Art. 81 Compete aos Membros do Conselho de Classe: 

I- Professores: mencionar situações específicas referentes às turmas e aos 

estudantes, emitir parecer sobre o componente curricular que ministra, 

expressar as dificuldades apresentadas em sala de aula e fazer 

encaminhamentos de possíveis demandas de estudantes identificados em 

situação de vulnerabilidade psicossocial ou pedagógica. (CS-IFB, 2016, p. 

26). 

 

Nos trechos mencionados, além das tarefas mais administrativas como as de 

preenchimento de diários e cumprimento de prazos, podemos perceber que, pela primeira vez, 

é feita referência a fatores sociais como algo a ser considerado no processo de ensino-

aprendizagem. Em outros momentos, como mencionei, enfatizou-se uma preocupação técnica 

com vistas a um processo de ensino eficiente, traço das teorias curriculares tradicionais 

(SILVA, 2014). A consideração dos fatores de vulnerabilidade psicossociais do aluno no 

processo de aprendizagem, em minha opinião, traz para esse contexto traços de uma proposta 

curricular pós-crítica, que compreende a escola como parte da vida social e considera as 

subjetividades. 

Assim, noto que a proposta de ensino, a proposta de formação do aluno e o papel do 

professor, apresentados no REMI, corroboram a predominância de uma visão – a das teorias 

                                                 
21

 O documento usa o termo “campus”, em sua forma escrita em latim, entretanto, por vezes não o destaca com 

itálico ou aspas para mostrar que se refere a outro idioma. Nas citações que faço do documento, mantenho o 

termo conforme aparece no documento original. Ao fazer uso do termo no meu texto da tese, entretanto, utilizo 

a sua versão em língua portuguesa, ou seja, câmpus.  
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curriculares tradicionais. O documento, como vimos, traz traços de um entendimento de 

currículo como um elemento neutro, de transmissão de conhecimento, desvinculado dos 

referentes políticos e sociais. Em seu texto, como vimos, há uma menção dos fatores 

psicossociais dos alunos, que remete-me à consideração das subjetividades, mas não identifico 

referências às relações de poder inerentes ao processo de ensino e ao currículo, características 

centrais das teorias curriculares críticas e pós-críticas. Por isso, creio que o REMI é orientado, 

principalmente, por princípios das teorias tradicionais curriculares (SILVA, 2014), priorizando 

a discussão de questões metodológicas do processo.  

Como vimos, o enfoque em procedimentos e métodos são traços das teorias 

tradicionais de currículo, pois, as teorias críticas curriculares, surgidas em oposição à visão 

técnica de currículo até então predominante, trazem para o centro dos estudos da área uma 

análise sociológica do currículo. Desse modo, além de discutir o modo de ensinar, prioritário 

nas teorias tradicionais, as razões de ensinar tal conhecimento ganham espaço e destaque nas 

teorias críticas, o que não ocorre no REMI. Moreira e Silva (2009) acrescentam que, nas 

teorias críticas, há uma ampliação na compreensão de currículo, pois esse não é mais visto 

como “um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento 

social”, como ocorria nas teorias curriculares tradicionais. Tendo identificado, portanto, os 

traços curriculares tradicionais que permeiam o REMI, passo à discussão das construções de 

sentidos dos Planos de Curso do EMI do IFB. 

 

2.2.1.2 Planos de Curso 

 

O Plano de Curso (PC) é um documento institucional, elaborado para cada curso a 

ser ofertado e submetido à apreciação e aprovação do Conselho Superior (CS) do IFB. O 

documento é elaborado no câmpus que pretende ofertar o curso, e é posteriormente submetido 

à avaliação do CS-IFB, que tem por objetivo analisar a coerência da proposta com os 

parâmetros de trabalho do IFB. Essa construção inicial dos PCs nos câmpus, contudo, não se 

dá de modo aleatório, mas segue uma orientação, conforme a descrição feita no REMI:  

 

§ 1º Os Planos de Curso devem ser construídos pela comunidade escolar e 

devem manter coerência com o Projeto Pedagógico Institucional, contendo 

no mínimo os seguintes tópicos: 

I- Identificação do Curso; 

II- Justificativa; 

III- Objetivos; 

IV- Requisitos de Acesso; 

V- Perfil Profissional de Conclusão; 

VI- Organização Curricular; 
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VII- Critérios e Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem; 

VIII- Critérios de Aproveitamento de Estudos; 

IX- Infraestrutura - Instalações, Equipamentos e Biblioteca; 

X- Corpo Técnico e Docente; 

XI- Diploma. (CS-IFB, 2016, p. 5, grifo no original). 

 

Por essa descrição, notamos que há uma preocupação em orientar a construção da 

proposta dos PCs ao destacar onze temas a serem abordados. Essa lista, contudo, não parece 

conter um aspecto puramente normativo, mas de orientação, pois coloca que os PCs devem 

conter “ao menos” esses temas, deixando em aberto a possibilidade de inclusão de outros. Tal 

descrição, a meu ver, parece buscar esclarecer a quaisquer interessados a proposta, o 

funcionamento e a organização do curso, tendo em vista ser esse um documento público, que 

pode ser acessado no sítio da instituição. Os PCs são ainda, a meu ver, documentos, mais 

amplos e gerais, pois tratam da proposta geral do curso, mas também já possuem um caráter 

mais local se comparados ao REMI, que traz orientações para todo o Ensino Médio Integrado 

(EMI) do IFB.  

O caráter geral que identifico nesse documento tem relação com o meu objeto de 

estudo – o currículo de língua inglesa, pois os PCs não tratam especificamente do ensino de 

língua inglesa, mas trazem a proposta geral do curso, na qual alguns aspectos do currículo 

dessa disciplina serão mencionados. A discussão dos PCs, em minha opinião, se justificam 

por dois motivos principais: 1) a relevância de discutir as percepções de documentos que 

perpassam tanto o âmbito macro (REMI e PC), tendo em vista a sua análise na Pró-Reitoria de 

Ensino e no CS-IFB, quanto o micro (Plano de Ensino), elaborado pelo professor para um 

curso e grupo específico de alunos; 2) a compreensão de que estou tratando do Ensino Médio 

Integrado  (EMI), cuja proposta central é a integração. Desse modo, entendo que as propostas 

curriculares da língua inglesa são coerentes com a proposta curricular geral do curso. 

Ressalto, contudo, que estou ciente dos desafios de implementação de uma proposta de 

integração curricular e formação integrada, mas, nesse momento de análise, não discuto a 

efetividade ou realização dessa proposta; oriento-me pelo fato de ser a integração a 

característica basilar para a construção das propostas desses cursos. 

No início desta pesquisa, pude contar com Planos de Cursos do EMI do IFB, que 

foram elaborados e aprovados pelo CS-IFB desde 2013 e tiveram início em 2014, até os mais 

recentes, elaborados em 2015 e iniciados em 2016. Por isso, para delimitar o material 

empírico deste estudo, optei por analisar os dois últimos PCs aprovados e implementados no 

IFB, por considerar que esses conteriam as concepções mais recentes que orientam a proposta 



66 

 

curricular de inglês do EMI desse contexto. Os dois Planos de Curso que discuto nesta seção 

são identificados, então, como PC1 e PC2, conforme a ordem cronológica de aprovação dos 

documentos.  

Antes de passar ao conteúdo dos PCs especificamente, retomo em sua organização, 

apresentada no excerto anteriormente citado, o item V, denominado Perfil Profissional de 

Conclusão, onde se descreve o perfil do aluno concluinte do curso. Nesse item, em que 

devemos ter mais informaçãoes sobre a proposta de formação do aluno no curso, chamou-me 

a atenção a sua designação – Perfil Profissional de Conclusão. A escolha de sua nomenclatura 

parece dar maior destaque à formação profissional do aluno, visão essa que difere da ideia de 

formação integrada e mais ampla que traz o termo “perfil do egresso”, utilizado no REMI, 

pois nesse podemos subentender a formação básica e profissional. 

Essa ênfase na formação profissional, a meu ver, é reforçada em outro trecho do 

documento, ao se conceituar Plano de Curso: “Art. 10 Entende-se por Plano de Curso o 

documento que contém as informações referentes ao processo de construção do perfil 

profissional almejado por meio do ensino, pesquisa e extensão” (CS-IFB, 2016, p. 4). Essa 

consideração sobre a escolha dos termos se faz importante, pois agimos, nos constituímos e 

somos constituídos pela linguagem, e, por isso, acredito que essas escolhas revelam 

concepções ali implicadas. Além disso, tendo em vista que o REMI é um documento voltado 

para o Ensino Médio Integrado (EMI), ao colocar o PC como um documento voltado para a 

construção do perfil profissional do aluno, está-se, no mínimo, limitando a proposta inicial 

(integral e integrada) de formação do aluno.  

Nesse entendimento, chamo também a atenção também para as vozes que ecoam nos 

PCs. Destaco que, conforme previsto no REMI, os PCs são elaborados por representantes da 

comunidade escolar, que passam a integrar uma comissão, nomeada por portaria interna, e 

esses planos podem ser revistos pelo colegiado de curso a cada dois anos. Essa participação é 

confirmada no parágrafo primeiro do REMI:  

 

§ 1º As propostas de revisão e alteração dos planos de cursos devem ser 

feitas pelo colegiado do respectivo curso e por um representante da 

Coordenação Pedagógica, junto à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

de cada campus, considerando as sugestões desses profissionais, dos 

estudantes, dos egressos, dos pais e dos representantes do mundo produtivo, 

e submetidas para análise e aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão do IFB. (CS-IFB, 2016, p. 4-5). 

 

Desse modo, considero que o PC traz uma possibilidade de construção bastante 

democrática, tendo em vista que, por comunidade escolar, pode-se entender: gestores 
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escolares (diretores e coordenadores), professores, alunos, familiares e comunidade local. 

Ainda no que se refere à sua construção, o PC é orientado pela legislação educacional vigente 

e também por outros documentos institucionais, como é destacado no início do PC1 e também 

do PC2. 

 

Este documento baseia-se em princípios e preceitos legais do sistema 

educativo nacional, explicitados na LDB nº 9.394/96 – atualizada pela Lei nº 

11.741/08, e nos documentos normatizadores do Ensino Médio e da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em consonância com o 

Projeto Político Pedagógico Institucional do IFB. (PC1, p. 6). 

 

O Curso de Formação Técnica em X na forma Integrada ao Ensino Médio 

obedece ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), no 9.394/96, e no Decreto no 5.154/04, que regulamenta os 

dispositivos referentes à educação profissional previstos na LDB, além de 

referenciar a Resolução CNE/CEB no 4/2012 que define a nova versão do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, a Resolução 

CNE/CEB no 06/2012 – que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Resolução CNE/CEB 

no 4/2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica. (PC2, p. 8). 

 

Os PCs reforçam, assim, a orientação legal dos documentos institucionais do IFB, as 

quais já haviam sido mencionadas no REMI. Desse modo, ciente dessa base legal, passo à 

discussão da proposta de ensino, da proposta de formação do aluno e do papel do professor, 

ciente de que esses sentidos são construídos por disputas de (res)significações dos contextos 

macro (legislação oficial) e micro (documentos institucionais). No que se refere ao ensino, 

ambos os PCs apresentam a proposta de integração de disciplinas: 

 

Desta maneira, o texto descreve uma proposta curricular que visa oferecer a 

formação de nível médio aliada ao curso técnico em X. Para tanto, o 

currículo aqui delineado fundamenta-se na integração entre os currículos da 

Base Nacional Comum e da formação técnica, buscando articular 

conhecimentos e propiciar, por meio de práticas educativas transformadoras, 

uma formação cidadã que permita aos egressos sua inserção no mundo do 

trabalho. (PC1, p. 6). 

 

Do resultado da análise chegou-se a conclusão de que o colegiado 

responsável pela implementação do curso e que ora propõe este PPC, tem 

um grande desafio, implementar um currículo a partir de uma nova visão que 

deriva da supressão da divisão curricular tradicional em disciplinas. (PC2, p. 

10). 

 

O PC1, cujo texto é de 2015, traz, nesse excerto, a referência a currículos de 

disciplinas da educação básica como currículos de uma Base Nacional Comum. Destaco, 
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então, que, apesar de a proposta de uma base comum já ser mencionada em documentos 

educacionais como a LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais, nesse período a sua 

proposta ainda não estava consolidada e aprovada. Sabemos que a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) da primeira etapa da educação básica, ou seja, do ensino fundamental foi 

finalizada em 2017 e a da segunda etapa, a do ensino médio, ainda está em elaboração. Desse 

modo, entendo que, ao fazer essa relação no PC, a intenção é diferenciar os conteúdos da 

formação básica daqueles referentes à formação técnica, embora a proposta dos cursos de 

Ensino Médio Integrado (EMI) seja orientada primordialmente pela integração de conteúdos. 

Essa proposta de formação é, como vimos no capítulo de Metodologia, a diferença central dos 

cursos Integrados e Concomitantes de profissionalização no ensino médio. Já no PC2, não há 

a referência a uma base comum, e a proposta de ensino integrado é vista como algo novo, ao 

passo que a organização disciplinar traz certa familiaridade e conforto. Assim, podemos notar 

que o ensino integrado envolve mudanças de concepções e de práticas de professores, alunos 

e comunidade escolar, pois o EMI busca romper com os binarismos ou dualidades na 

formação do aluno, unindo tanto teoria e prática como formação básica e profissional. Dentro 

dessa proposta, no PC2 os objetivos do curso são:  

 

• desenvolver um ensino baseado na prática, visando a ação profissional e 

uma metodologia de ensino contextualizada; 

• oferecer ensino médio de qualidade integrado ao ensino técnico; 

• consolidar e aprofundar conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento dos estudos; e 

• promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos do 

curso, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. (p. 6-

7) 

 

Nesses objetivos do curso, percebo que a sua ênfase não se restringe à busca de 

procedimentos para o sucesso da aprendizagem, ecoando a formação utilitarista das teorias 

curriculares tradicionais (SILVA, 2014). Por outro lado, não há também, nesse trecho, traços 

de problematização da visão neutra de conhecimento, o que seria comum nas teorias críticas e 

pós-críticas. Por isso, considero que nessa proposta de formação ecoam traços do 

progressivismo social de Dewey, que ainda se insere nas teorias tradicionais curriculares, mas 

traz para o centro as experiências dos alunos. Nessa visão, a escola é um espaço para vivência 

e resolução de questões sociais, não somente da vida futura, mas principalmente das vivências 

atuais do aluno, o que no PC2 é representado por traços de seus objetivos, tais como: o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, a possibilidade de prosseguimento dos 

estudos, o reconhecimento da relação teoria e prática no processo de aprendizagem escolar 
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para uma futura atuação profissional. Já o PC1 traz uma orientação mais crítica de proposta de 

ensino, pois apresenta uma ampliação no escopo de objetivos do curso:  

 

• Oferecer ensino transformador em espaço participativo, cooperativo e 

democrático, que permita liberdade de pensamento de todos os envolvidos 

no processo educativo; 

• Oferecer formação politécnica, que gere condições de empregabilidade 

posterior. 

• Promover formação geral investigativa que apresenta possibilidades e 

expande horizontes, criando condições de prosseguimento e aprofundamento 

dos estudos; 

• Construir ambiente de respeito mútuo entre os atores da comunidade 

escolar e que permita o resgate da auto-estima e a promoção da autonomia, 

permitindo o entendimento do mundo e da realidade, e de como cada um de 

nós se insere neste contexto; 

• Criar ambiente físico favorável ao aprendizado e à convivência; 

• Criar meios de ocupação dos espaços do campus para além das atividades 

disciplinares, com a organização de atividades culturais diversas; 

• Estabelecer relação dialógica, cooperativa e colaborativa com a 

comunidade local, criando momentos de escuta de suas necessidades e 

desenvolvendo relação de confiança. (PC1, p. 13-14). 

 

Considero que esses objetivos não estão centrados apenas em elementos técnicos do 

processo de ensino, pois, levam em consideração elementos socioculturais, trazendo para esse 

contexto de formação preocupações com a cooperação, a liberdade de pensamento, o respeito, 

a autoestima, a autonomia, confiança, que nos remetem à valorização das subjetividades – 

traço das teorias curriculares pós-críticas (SILVA, 2014). Ao pensar o modo de construção 

desses objetivos de PC1 (promover, construir, oferecer, criar etc.), vejo que ao ensino é 

atribuída toda a responsabilidade pela sua efetivação ou alcance dessas propostas. Por isso, a 

meu ver, a educação assume o caráter salvacionista e de libertação do aluno de uma condição 

de inferioridade ou opressão, predominante na concepção curricular crítica.  

Em PC1, assim como em outros documentos aqui discutidos, combinam-se traços 

das teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, ressaltando um hibridismo de sentidos. Esse 

hibridismo de sentidos é algo esperado, neste estudo, pois, compartilho de uma compreensão 

pós-moderna de conhecimento; logo, creio que as perspectivas de sentidos curriculares não 

apenas sucedem ou apagam umas a as outras, mas articulam-se e disputam espaço nas 

construções sociais de sentidos. Além disso, ao tratar das teorias curriculares, Ribeiro da Silva 

(2013, p. 26)
22

 argumenta que,  

                                                 
22

 Mônica Ribeiro da Silva e Tomaz Tadeu da Silva são estudiosos relevantes no contexto do currículo, em cujas 

percepções me embaso em vários momentos deste estudo. Por isso, de modo a diferenciar melhor as reflexões 

de cada um deles no corpo do texto os identifico como Ribeiro da Silva e Silva, respectivamente, ao me referir 

às suas autorias individuais.  Nas referências, entretanto, conforme normas da ABNT, os identifico pelo último 
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tanto as teorias tradicionais quanto as teorias críticas e pós-críticas teriam 

criado conceitos a elas relacionados que demarcariam suas posições em 

relação ao vasto campo que compõe a discussão sobre o currículo. Nessa 

perspectiva, tais conceitos organizariam e estruturariam o olhar sobre a 

realidade. 

  

Essa discussão da autora retoma a visão pós-estrutural de currículo de Silva (2014), 

em que se compreende que o discurso constrói o sentido do objeto, e, desse modo, há diversos 

discursos sobre currículo, diversos sentidos e não uma realidade ou sentido curricular único a 

ser retomado. Essa visão orienta as reflexões das teorias pós-críticas de currículo, em que os 

sentidos são compreendidos como construções discursivas de um mesmo objeto, e, assim, não 

há um sentido de currículo, mas discursos sobre currículo. Visão essa que, como discuti, 

amplia o entendimento de currículo das teorias críticas. Segundo Ribeiro da Silva (2013), as 

teorias críticas, cujos traços ressoam no PC1, surgiram há 40 anos aproximadamente, tendo 

como principais referências os estudos de Paulo Freire, Louis Althusser, Pierre Bordieu e 

outros. As teorias críticas do currículo colocam em questão a formação social dominante, por 

compreender que a organização curricular extrapola a abordagem técnica e instrumental, 

predominante nas teorias tradicionais. Desse modo, são problematizados os conhecimentos 

predominantes na escola, tendo em vista as diversas dimensões culturais existentes e as 

relações sociais, econômicas e de poder que permeiam essas escolhas. Vejamos, a seguir, 

alguns traços das teorias curriculares críticas na visão de Ribeiro da Silva (2013), de modo a 

conhecer melhor suas características e poder identificar seus traços no material empírico em 

estudo.  

Ao discutir os estudos críticos do currículo, Ribeiro da Silva (2013), assim como 

Silva (2014), destaca as contribuições de Freire (1986) e acrescenta que o autor antecipa uma 

visão pós-colonialista de currículo ao privilegiar os conhecimentos produzidos pelos povos 

dominados e, assim, coloca em questão as relações entre pedagogia e política, destacando a 

predominância das relações de poder nesse contexto e demonstrando o caráter contestado da 

escola. Ribeiro da Silva (2013) argumenta também que, além do entendimento de currículo 

oculto trazido por Apple (1982)
23

 para as teorias críticas, outra contribuição sua está no 

destaque das semelhanças entre a organização curricular e a produção de mercadorias, que 

chamam a atenção para a relação entre pressupostos da educação e da economia. Essa 

                                                                                                                                                         
sobrenome, seguido do primeiro nome por extenso, e assim temos: SILVA, Mônica R. e SILVA, Tomaz T. Em 

casos de autorias coletivas, mantenho o uso padrão, ou seja, o último nome para ambos acrescido do 

sobrenome do outro autor, como por exemplo, Silva e Scheibe (2017). Ressalto ainda que a identificação 

Ribeiro da Silva já foi utilizada por Lino (2017).  

 
23

 Referência: APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
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discussão, como ressalta a autora é feita com base no conceito de hegemonia de Antonio 

Gramsci; e, por isso, se compreende que as atividades educacionais não são meros reflexos da 

economia, pois são mediadas e significadas pelo homem nas atividades escolares. Logo, nessa 

compreensão de hegemonia, há um constante esforço dos grupos dominantes em convencer os 

outros acerca de suas concepções ideológicas no intuito de que tal dominância seja mantida. 

Assim, o currículo é compreendido como instrumento de controle social e cultural. 

Como vemos, portanto, as construções de sentidos se dão por meio de tensões. Desse 

modo, Ribeiro da Silva (2013) destaca que o currículo é também resistência. A autora nos 

mostra que esse entendimento foi inicialmente abordado por Paul Willis (1991)
24

 e ganhou 

força na área com os posteriores estudos de Henry Giroux (1983)
25

. Para esse último autor, o 

contexto escolar não apenas assimila as lógicas das políticas curriculares ou educacionai, mas 

também resiste a elas. Como podemos notar, esse entendimento coloca em questão a visão 

neutra de currículo e da escola, característico das teorias tradicionais. Ribeiro da Silva (2013, 

p. 24) ressalta também às contribuições dos estudos sobre educação e currículo de Giroux 

(1983), que se embasam em dois princípios: emancipação e libertação, pois se compreende 

que  

 

a escola deve favorecer a tomada de consciência quanto às relações de poder 

e de controle presentes nas instituições. Essa é uma condição fundamental 

para um processo pedagógico que tenha como alvo a emancipação. Torna-se 

fundamental, assim, discutir o modo como as relações de poder e de 

dominação são institucionalizadas, bem como as possibilidades de se criar 

resistência a elas.  

 

Esses dois princípios parecem reverberar, de certo modo, nos objetivos de PC1, 

anteriormente mencionados, nos quais o ensino assume o papel de transformador da realidade 

social do aluno, e, assim, pode emancipá-lo e libertá-lo das condições em que vive. Digo, de 

certo modo, pois, como vimos, os objetivos de PC1 não fazem menção à problematização das 

relações de poder, apenas à promoção de autonomia. Com base nas reflexões de Silva (2014) 

e Ribeiro da Silva (2013), vemos que as teorias críticas curriculares foram um convite à 

reflexão sobre o modo como a educação se organiza e a sua relação com os valores da 

estrutura social e econômica em que se insere. Valores que, por vezes, estão estruturados por 

                                                 
24

 Referência: WILLIS, Paul. Aprendendo a ser trabalhador: escola, resistência e reprodução. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1991. 
25

 Referência: GIROUX, H. Pedagogia radical: subsídios. São Paulo: Cortez, 1983. 
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relações e valores de mercado, tais como a competitividade que, mesmo sendo contrária a 

proposta de formação humana
26

, se torna um objetivo da escola.  

A predominância dessa lógica econômica no contexto educacional se faz ainda 

bastante presente e ainda se fará, em minha opinião, tendo em vista o caráter político da 

educação; por isso, a sua problematização se faz tão importante. Dessa maneira, a escola e o 

currículo são terrenos de disputa de construção de sentidos, os quais se não forem discutidos 

podem assumir o papel de reprodutores de visões hegemônicas e de desigualdades. Essa 

relação escola e economia, escola e trabalho, percebida no âmbito educacional e, por 

conseguinte, curricular, pode ser também notada na proposta de formação do aluno de PC1, 

que discuto a seguir. 

No PC1, como mencionei, a formação do aluno é abordada no item intitulado Perfil 

Profissional de conclusão, e seus objetivos são organizados por meio da definição de 

competências a serem alcançadas pelos alunos, agrupadas da seguinte maneira: competências 

gerais e específicas dos egressos do curso técnico e competências pessoais. Vejamos alguns 

exemplos:  

 

Tabela 2 – Competências gerais dos egressos do Curso Técnico em X
27

 

• Dominar técnicas básicas de X; 

• Atuar com eficiência na gestão do expediente X; 

(...) 

Tabela 3 – Competências específicas dos egressos do Curso Técnico em 

X 

• Organiza e mantém os arquivos de secretaria; 

• Classifica, registra e distribui as correspondências; 

• Redige e datilografa correspondência ou documentos de rotina, em idioma 

estrangeiro; 

5.3 Competências pessoais 

Como competências pessoais os profissionais egressos do Curso de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado X deverão ser 

capazes de: 

• Agir com ética profissional; 

• Agir com eficiência e eficácia; 

• Agir com tolerância. (PC1, p. 15-16, grifo no original). 

 

                                                 
26

 Para discutir essa contradição entre a formação humana e os princípios econômicos predominantes na 

educação, Ribeiro da Silva (2013, p.24) retoma Adorno (1995, p. 161), o qual diz: “Partilho inteiramente do 

ponto de vista segundo o qual a competição é um princípio contrário a uma educação humana. De resto, 

acredito também que um ensino que se realiza em formas humanas de maneira alguma ultima o fortalecimento 

do instinto de competição. Quando muito é possível educar desta maneira esportista, mas não pessoas 

desbarbarizadas”.  

Referência: ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.  
27

 A letra X é usada nas transcrições, conforme mencioando no capítulo de Metodologia, e em outros materiais 

empíricos no mesmo intuito de substituir nomes de cursos, áreas e outros elementos, a fim de não identificá-los 

no estudo. 
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Essas competências listadas reforçam uma concepção eficientista social, pois a 

formação do aluno se embasa no domínio de competências voltadas primordialmente para um 

bom desempenho profissional. A proposta aborda elementos como a relação teoria e prática 

na construção do conhecimento e também a formação individual e social do aluno, mas se 

direciona primordialmente ao trabalho. Nesse caso, considero que reverberam aqui traços da 

ambiguidade de sentidos da formação para a vida e da formação para o trabalho dos PCNEM 

(LOPES, 2002). O enfoque das competências, sobretudo, se mantém na eficiência em 

desempenhar atividades bastante técnicas com vistas ao sucesso profissional, como apontado 

nas competências gerais e específicas do curso, e, até mesmo nas competências pessoais 

Assim, na proposta de formação do aluno de PC1, reforçam-se traços das teorias curriculares 

tradicionais identificados em sua proposta de ensino. No PC2, por sua vez, a formação do 

aluno tem como meta a 

 

[...] formação integral do cidadão, a partir da atuação conjunta de todos os 

docentes do instituto, tendo por características: 

• desenvolver a formação para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores; 

• atendimento às demandas do mundo do trabalho e da sociedade; 

• estrutura curricular que evidencie as competências gerais, profissionais e 

especificas da habilitação Técnica e do Ensino Médio; 

• carga horária anual programada para a execução do curso em seus três anos 

de duração em consonância com o art. 27 da Resolução CNE/CEB n° 

06/2012; 

• integração curricular por meio do trabalho com componentes curriculares 

que dialogam e se articulam entre si a partir da abordagem por projetos, que 

devem guiar o desenvolvimento dos conteúdos mínimos exigidos para cada 

área. (PC2, p. 8). 

 

Entendo que a proposta de formação do aluno do PC2 se assemelha a do PC1, pois 

traz traços de um enfoque eficientista social mesmo se embasando em uma proposta de 

formação integral do aluno. Assim, embora se paute no princípio da cidadania, o 

entendimento de “formação cidadã” que permeia o texto está diretamente associado às 

concepções eficientistas de progresso e ao atendimento às demandas do mercado do trabalho, 

por meio de um currículo de cunho tecnocrático, cuja formação é embasada no 

desenvolvimento de competências. Logo, a formação cidadã de PC2 parece se rentringir à 

formação para a vida profissional, o que me remete aos preceitos do eficientismo social. 

Desse modo, considero que a proposta de formação do aluno de PC2 também reverbera a 

ambiguidade de sentidos, que mencionei, dos PCNEM (BRASIL, 1999), em que as influências 

do eficientismo social são assim descritas por Lopes (2002, p. 393): 
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O eficientismo social dos PCNEM expressa-se não apenas pelas listagens de 

competências e habilidades, claramente filiadas a essa tradição do 

pensamento curricular. Expressa-se, também, de forma geral, pela defesa de 

uma associação estreita entre a educação e o mundo produtivo, entendendo-

se o trabalho nesse mundo em sua dimensão mais limitada de trabalho 

empírico.  

 

Essa associação entre a educação e o mundo produtivo, referida pela autora, como 

vimos, é reforçada, nas propostas do PC1 e do PC2, pela grande preocupação com o 

atendimento às demandas de mercado e com o sucesso profissional do aluno, por meio de 

uma proposta de ensino baseada no desenvolvimento de competências, sejam elas mais 

técnicas ou críticas. Como destaca Lopes (2002), com a mudança das demandas do mercado 

de trabalho, há uma espécie de sofisticação das competências a serem desenvolvidas pelo 

aluno, e, por isso, seus objetivos passam de uma perspectiva comportamental a uma mais 

crítica. Desse modo, princípios como pensamento crítico, autonomia e outros são integrados 

ao ensino, mas no viés de desenvolvimento de competência, direcionados para a atuação 

profissional. Nesse mesmo sentido, o PC1 apresenta também a proposta de formação do aluno 

por meio de percursos formativos, os quais são organizados em disciplinas optativas, 

ofertadas semestralmente aos alunos:  

 

Ademais, prevê-se a integralização de 4 componentes eletivos que poderão 

ser cursados ao longo de todo o percurso formativo dos alunos. Os 

componentes eletivos foram delineados com duplo objetivo: a) permitir aos 

alunos direcionar seu itinerário formativo e aprofundar conhecimentos em 

áreas pelas quais demonstrem maior interesse; b) fomentar, ainda que em 

pequena escala, a autonomia dos estudantes diante de sua formação, visto 

que caberá a cada indivíduo optar pelo componente curricular e 

experimentar as consequências da escolha feita. (PC1, p. 17). 

 

Essa proposta de formação do aluno é, a meu ver, um exemplo do aumento da 

complexidade das competências almejadas para o aluno em função do mercado de trabalho, 

nesse caso, a autonomia. As competências mais técnicas tratadas no eficientismo social se 

combinam com elementos de ação mais crítica do aluno, mas o objetivo central da proposta 

de formação se mantém, ou seja, o sucesso profissional, como vimos em Lopes (2002) e, 

agora, identifico em PC1. Logo, por vezes, vemos uma combinação de conceitos nas 

propostas de currículo não por mudanças de concepções, mas para se coadunarem ao mercado 

do trabalho. Vejamos, por fim, os traços do eficientismo social e a ênfase dada à formação 

para o trabalho no perfil do egresso em PC1: 
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Capacidade de promover atividades organizacionais com conhecimento e 

eficiência, com domínio de técnicas básicas de X, atuando com eficiência na 

gestão do expediente administrativo, intermediando as relações interpessoais 

internas e externas ao ambiente organizacional, com domínio da 

comunicação por diferentes meios. (PC1, p. 19). 

 

  

Embora à primeira vista, esse enfoque profissional possa ser justificado pela proposta 

de formação técnica e tecnológica do curso, é importante lembrar que estamos tratando de um 

curso técnico integrado ao nível médio, e, desse modo, a formação profissional não é o único 

objetivo do curso. Essa tradição eficientista, como vimos em Lopes (2002), tem marcado as 

construções de sentidos de currículo dos PCNEM (BRASIL, 1999), e também ecoam nos 

documentos curriculares do IFB aqui discutidos, no que se refere à proposta de ensino e 

proposta de formação do aluno. Vejamos a seguir como se constroem os sentidos sobre o 

papel do professor nesse contexto. 

No PC1, as referências feitas ao professor são no intuito de definir as suas atribuições 

e ações, tais como: atuar como tutor de alunos para acompanhamento pedagógico; orientar 

projetos dos alunos; usar as avaliações como processo de conscientização do ensino para si e 

para os alunos; e propor formas adequadas de recuperação. Entendo que ao professor é 

atribuído um papel transmissor de conhecimentos e de aplicador de técnicas no processo de 

ensino-aprendizagem, mostrando que a preocupação novamente está na eficiência do 

processo. Por isso, em minha opinião, o PC1, como documento institucional, assume um 

caráter bastante regulador, característica essa que é comum aos documentos oficiais, ao 

projetar identidades de agentes da educação, tal como a do professor, e orientar a produção de 

conhecimento, como argumenta Lopes (2002). 

No PC2, as referências às atividades docentes são feitas para enfatizar a proposta de 

formação do aluno no curso. Entre essas atividades está a participação na organização do 

componente curricular que ministra, em que se afirma que os “[p]rofessores de cada 

componente organizam a proposta de abordagem de conteúdos e apresentam mapa de 

realização das aulas e de outras atividades letivas da área, tudo guiado pelo projeto dos 

bimestres” (PC2, p. 53). A atuação docente parece também voltada para o modo de fazer, ou 

seja, para uma atuação mais técnica, com vistas a atingir os objetivos ali traçados. A 

participação docente na elaboração dos PCs está prevista no REMI, como vimos, e talvez 

nisso se subentenda uma ação docente mais crítica. Entretanto, a meu ver, a sua pressuposta 

participação na elaboração do documento não deveria restringir à referência aos professores 
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nos PCs somente para indicar suas contribuições técnicas e metodológicas. Faz-se relevante 

ressaltar o seu papel nas construções de sentidos educacionais locais. 

 Outras menções ao professor dizem respeito à organização dos processos de 

avaliação, do desenvolvimento de ações inclusivas na comunidade e de projetos com os 

alunos. Nesse contexto, tem-se o trabalho integrado de professores como um dos pilares do 

fazer pedagógico do curso: “torna-se importante a construção de práticas didático-

pedagógicas integradas, construídas pelos grupos de professores da formação científica com 

os da formação profissional. Para tanto, o planejamento coletivo é imprescindível (PC2, p. 

52, grifo no original). Essa proposta de ação docente reforça a perspectiva de trabalho 

interdisciplinar, já mencionada anteriormente, mas a denominação atribuída aos dois grupos 

de professores, os da formação científica e os da formação profissional, chamam a minha 

atenção para a concepção separatista de conhecimento que perpassa essa proposta, lembrando 

que às concepções de conhecimento e currículo, historicamente, foram atribuídos sentidos 

distintos. 

As concepções de currículo estão vinculadas às finalidades educacionais do contexto 

sócio-histórico em que foram produzidas, como destacam Lopes e Macedo (2011). Desse 

modo, as discussões sobre conhecimento na área do currículo podem ser representadas por 

quatro perspectivas de sentidos: a acadêmica, a instrumental, a progressivista e a crítica. As 

autoras argumentam que essas perspectivas têm produzido e problematizado sentidos 

diferenciados de conhecimento; logo, não possuem um caráter histórico linear, de substituição 

uma da outra, mas se combinam e se contrapõem no contexto educacional, embora na 

academia haja a predominância da perspectiva crítica. 

Na Perspectiva Acadêmica, compreende-se que os saberes precisam ser validados em 

uma disciplina acadêmica, por uma comunidade intelectual específica por meio de princípios 

neutros. O intuito é, portanto, que o aluno desenvolva a sua mente por meio de princípios 

racionais no estudo dos cânones. Na Perspectiva Instrumental, a validação ou legitimação de 

conhecimentos visa atender de modo eficaz a determinados fins, cujos processos não são 

discutidos. No campo do currículo, a perspectiva instrumental de conhecimento se destaca nas 

teoria tradicionais, que priorizam a “eficiência” do ensino. Assim, os conhecimentos 

predominantes no currículo são aqueles que visam à produtividade social e econômica. Nesse 

contexto, as autoras destacam que os estudos de Tyler, por exemplo, às vezes, consideram os 

sujeitos e o contexto social, mas o intuito que permanece é o de controlar os fins, os 

resultados, por meio da seleção dos conhecimentos a serem ensinados e dos métodos de 

ensino. 
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A Perspectiva Progressivista, representada por John Dewey, por sua vez, coloca em 

discussão não apenas a perspectiva lógica, referente aos conhecimentos disciplinares 

acadêmicos, mas também a psicológica, que se embasa na experiência de vida de cada 

indivíduo e que deve anteceder a perspectiva lógica. Desse modo, o autor traz as necessidades 

do aluno para o centro das discussões sobre ensino. A Perspectiva Crítica, por outro lado, não 

traz uma visão fechada de conhecimento, mas problematiza o que se entende por 

conhecimento, já que não se crê em sua neutralidade. Logo, nessa perspectiva, o intuito é 

pensar o processo de construção, validação e seleção de saberes.  

Ao pensar o papel dos professores com base nessas quatro perspectivas de 

conhecimento, percebo que as denominações dadas aos docentes no PC2, ou seja, professores 

da formação científica e professores da formação profissional remetem-me a traços das 

concepções acadêmica e instrumental de conhecimento, respectivamente. Essas concepções 

retomam a dualidade teoria e prática que disputa sentidos nesse contexto e no contexto 

educacional como um todo. No primeiro grupo, o do conhecimento acadêmico, os saberes da 

formação básica são, portanto, colocados como sinônimo de formação teórica, validada 

cientificamente e socialmente reconhecida. Já no segundo grupo, o do conhecimento 

instrumental, são organizados os conhecimentos técnicos/tecnológicos da formação 

profissional, cujos sentidos parece se construir por meio da relação de oposição aos saberes 

teóricos, como se teoria e prática estivessem dissociadas. Nesse caso, o fim específico é o 

atendimento às demandas do mercado de trabalho, ecoando princípios de uma formação 

utilitarista, que se opõe à formação integrada proposta nos cursos de EMI do IFB. 

Por fim, ao pensarmos a proposta de ensino, a proposta de formação do aluno e o 

papel do professor no PC1 e PC2, podemos identificar algumas convergências nas teorias 

curriculares que os orientam. Quanto à proposta de ensino, ambos os PCs possuem traços das 

teorias tradicionais, por meio do eficientismo social de Bobbitt (1918), pois se voltam para 

elementos mais técnicos e metodológicos. Especificamente no PC1, há também traços das 

teorias curriculares críticas (SILVA, 2014), pois o ensino é visto como forma de transformação 

social e pós-críticas, ao considerar as subjetividades. Sobre as propostas de formação do 

aluno, identifico em ambas o predomínio de traços das teorias tradicionais de currículo 

(SILVA, 2014), embasando sua formação no desenvolvimento de competências que vão desde 

ações as mais técnicas, objetivadas no eficientismo social, às ações críticas, oriundas de uma 

proposta de formação para a vida, tratadas por Dewey no progressivismo curricular. Em 

ambos os PCs, contudo, a formação para a vida se refere, primordialmente, à formação para o 

trabalho. Desse modo, suas propostas de ensino estão diretamente vinculadas às demandas do 
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mundo produtivo e, desse modo, trazem traços marcantes do eficientismo social. O papel 

atribuído aos professores, por sua vez, reafirma uma proposta curricular que visa à 

produtividade social e econômica, ou seja, o eficientismo social, e cuja consideração do 

sujeito tem por objetivo controlar os resultados e alcançar o sucesso da aprendizagem, 

colocando no ensino essa função. Assim, nos dois PCs, ao professor é atribuído o papel de 

transmissor de conhecimentos, ao qual cabe fazer as escolhas metodológicas adequadas e 

eficientes, a fim de que a aprendizagem seja bem sucedida. Por isso, concluo que apresentam 

caracteríscas curriculares do eficientismo social, ou seja, das teorias curriculares tradicionais. 

Ressalto, por fim, que essa caracterização feita se restringe às proposições constantes nos 

documentos, pois nesta pesquisa não trato dos usos ou dos sentidos que os professores 

constroem em sua prática com base nesses documentos, o que pode nos trazer compreensões 

bastante distintas. 

 

2.2.1.3 Os Planos de Ensino 

 

Os Planos de Ensino (PE) do IFB, de acordo com a descrição feita no REMI, são 

elaborados pelos docentes de cada disciplina, seguindo as orientações constantes no Plano de 

Curso (PC). Essas orientações estão dispostas no item VI do PC, denominado de 

“Organização Curricular”, e trazem uma lista de competências, habilidades e bases 

tecnológicas a serem tratadas em cada componente curricular por ano. No PC, é também 

mencionado que o PE pode se diferenciar da proposta descrita no PC em até 25%, a fim de 

atender às necessidades da turma. Vejamos, assim, as orientações institucionais sobre o PE: 

 

Art. 13 A elaboração e revisão dos planos de ensino deverão ser feitas pelos 

professores responsáveis pelo componente curricular e entregues à 

Coordenação de Curso no início de cada período letivo, devendo conter: 

I- Identificação do campus; 

II- Identificação do curso; 

III- Identificação do componente curricular/área de conhecimento; 

IV- Período letivo; 

V- Carga horária; 

VI- Conteúdo do componente curricular; 

VII- Metodologia; 

VIII- Recursos ddáticos; 

IX- Instrumentos e formas de avaliação; 

X- Bibliografia básica; 

XI- Bibliografia complementar. (CS-IFB, 2016, p. 6-7, grifo no original). 

 



79 

 

Ao analisar a estrutura proposta para o PE com base nos onze itens que o professor 

deve contemplar, vejo que esses se referem basicamente a elementos práticos e metodológicos 

do ensino, destacando assim traços de uma visão curricular tradicional, em que a ênfase está 

no modo de organização do processo, em fazer escolhas de métodos de ensino adequados, de 

modo que a aprendizagem seja bem sucedida. Contudo, é importante ressaltar que essa é uma 

visão inicial que se embasa apenas na proposta estrutural, citada acima, e que amplio ao 

discutir os textos dos PEs. Esse documento, embora possua algumas restrições de ação, por 

estar submetido às normas do PC, como mencionei, é elaborado diretamente pelo docente da 

disciplina. Por isso, considero que o seu processo de elaboração possibilite que o professor 

amplie o seu agenciamento, deslocando-se da posição tecnicista a ele atribuída em outros 

documentos, como vimos até agora.  

Ademais, os outros documentos traziam propostas de formação mais gerais, 

direcionadas ao curso como um todo, e esse é o primeiro documento do conjunto analisado 

que trata especificamente da língua inglesa, enfoque deste estudo. Por isso, creio que o PE é 

um rico material para reflirmos sobre os conceitos ali predominantes, pois pode ser uma 

“brecha” curricular (DUBOC, 2012) para uma maior ação ou intervenção docente. Segundo 

Duboc (2012, p. 98), o conceito de “brechas curriculares” surge no desenvolvimento de seu 

estudo de doutorado sobre o currículo e a formação de professores de língua inglesa. Refere-

se às questões que emergem da sala de aula e propiciam aos professores e alunos 

oportunidades de ressignificação pedagógica. Tal ressignificação não traz preceitos fixos ou 

totalitários e possibilitam um novo modo de olhar e de conviver com o que era estranho. Por 

isso, com base em Jordão (2010), a autora define essas oportunidades como “encontros com a 

diferença”. Esse seria, portanto, um espaço que possibiliaria o repensar das ações pedagógicas 

e uma maior participação docente na construção dos saberes.  

No contexto educacional, como temos visto, as relações hegemônicas de 

conhecimento autorizam ou desautorizam determinadas vozes, validando ou silenciando-as. 

Por essa complexidade dos processos de construção de sentidos e de conhecimentos, 

considero de grande importância pensar a voz do professor ou mesmo a sua ausência de 

voz/silenciamento na construção das significações curriculares. Assim, considero que o PE 

traz uma maior possibilidade de agenciamento docente, possibilitando reflexões sobre os 

princípios e as concepções que orientam a sua prática, uma ação que pode ir além do processo 

de “recontextualização” (LOPES, 2002) dos sentidos. 
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Lopes (2002) faz uso do conceito de “recontextualização”, de Bernstein (1996)
28

, 

para tratar da transferência de textos de um contexto ao outro, ou mais especificamente, para 

discutir a transição de documentos do espaço governamental ao escolar. Para a autora, é nesse 

processo que ocorre a construção do discurso pedagógico, havendo uma espécie de 

ressignificação de documentos curriculares governamentais no contexto escolar. Ela 

acrescenta:  

 

Nessa recontextualização, inicialmente há uma descontextualização: textos 

são selecionados em detrimento de outros e são deslocados para questões, 

práticas e relações sociais distintas. Simultaneamente, há um 

reposicionamento e uma refocalização. O texto é modificado por processos 

de simplificação, condensação e reelaboração, desenvolvidos em meio aos 

conflitos entre os diferentes interesses que estruturam o campo de 

recontextualização. (LOPES, 2002, p. 388). 

 

Especialmente no campo curricular, eminentemente uma produção cultural, 

é possível compreender a recontextualização como desenvolvida pela 

formação de híbridos (BALL, 1998, 2001). Para tanto, os contextos não 

podem ser compreendidos com base na idéia de territórios fixos e as relações 

de poder deixam de ser vistas como relações verticalizadas, ainda que 

permaneçam as hierarquias. (LOPES, 2002, p. 388-389). 

 

Esse processo traz para o centro das dicussões a imanência de conflitos e interesses 

no processo de construção de sentidos educacionais, tais como, os de currículo, que aqui 

focalizo. Em minha opinião, essa reflexão se faz relevante, neste estudo, não apenas por seu 

enfoque – o currículo de inglês, mas também pelo tipo de material empírico em estudo – 

documentos curriculares institucionais, entrevistas com professores e sessões reflexivas com 

professores e alunos. Considero que essa recontextualização ou ressignificação de sentidos 

curriculares se faz também pertinente na transferência dos documentos institucionais do IFB 

para a sala de aula. No contexto em estudo, como vimos, essas transferências dão origem a 

outros documentos, pois, por meio das proposições do REMI, são elaborados os Planos de 

Cursos (PCs), e, com base nesses, são elaborados os Planos de Ensino (PEs), construindo, 

assim, o que a autora denomina de “discurso pedagógico”. Para pensarmos essa construção de 

sentido curricular no ensino de língua inglesa, reflito a seguir sobre os PEs de língua inglesa 

dos cursos de Ensino Médio Integrado (EMI) do IFB. 

Dentre os cursos de EMI que analiso, optei por discutir os PEs de língua Inglesa das 

turmas de terceiro ano, pois, tendo em vista que estamos em constante (re)construção de  

                                                 
28

 Referência: BERNSTEIN, Basil. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. 

Petrópolis: Vozes, 1996. 
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sentidos, tenho buscado, assim como fiz com os PCs, abordar sempre as produções de 

sentidos curriculares mais recentes dentro do escopo do material empírico deste estudo. Os 

cursos de EMI do IFB são bastante recentes, como mencionei anteriormente, e, por isso, 

alguns deles tiveram as suas primeiras turmas de terceiro ano em 2017, sendo esses PEs, 

portanto, as produções mais recentes do grupo. Dos cursos estudados, um deles não possui 

inglês no terceiro ano e outro ainda não tem turma de terceiro ano, já que o curso foi iniciado 

em 2016. Por isso, discuto a seguir os dados de quatro PEs, os quais são identificados 

aleatoriamente como PE1, PE2, PE3 e PE4.  

A semelhança prevista entre as propostas dos PCs e dos PEs, a que me referi 

anteriormente, é explicitamente mencionada em alguns PEs. No PE1, por exemplo, é feita a 

retomada de propostas de ensino e formação gerais para o curso, constantes no PC, tais como: 

a consideração das demandas sociais e do mercado do trabalho e a formação crítica do aluno. 

Já em PE2, PE3 e PE4 não identificamos tal menção. Aos objetivos do PC, PE1 acrescenta os 

objetivos gerais e específicos referentes ao ensino de língua inglesa. Já em PE2 não são 

apresentados esses objetivos; a proposta de ensino é descrita por meio de uma lista de 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso, das quais trato posteriormente. 

Vejamos, inicialmente, os objetivos mencionados no PE1:  

 

Desenvolvimento de competências comunicativas de nível básico na língua 

inglesa com enfoque lexical. Utilização de estratégias de leitura para 

compreensão de textos em geral e da área X, reconhecendo gêneros textuais 

da área do curso. (PE1, p. 1).  

Nessa perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa tem 

como objetivo geral que o discente reconheça a língua inglesa como ato 

social; desenvolva habilidades de compreensão textual (nas suas diversas 

formas) em nível linguístico básico (para iniciantes); perceber a importância 

de tornar-se aprendiz autônomo para atender [sic] demandas pessoais e 

sócio-econômico-culturais. (PE1, p. 1). 

Utilização das abordagens de ensino denominadas Lexical Approach e ESP 

(English for Specific Purposes) ou ensino com enfoque lexical e Inglês para 

fins específicos respectivamente, bem como adoção de técnicas diversas de 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira conforme as demandas do 

público-alvo, do curso e do contexto econômico-sócio-cultural-educacional 

dos discentes. Aulas expositivas, contextualizadas, temáticas quando for 

possível, dialogadas e interativas, com proposição de atividades de 

aprendizagem de aprendizagem individuais, em duplas, trios e grupos tanto 

presenciais como extraclasse (atividades para serem realizadas fora da sala 

de aula ou em casa) tais como realização de pesquisas, elaboração de 

apresentação dos respectivos resultados, utilização de sites gratuitos de 

aprendizagem de língua inglesa e de aplicativos para dispositivos móveis por 

parte dos alunos etc. (PE1, p. 1, grifo no original). 
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As propostas apresentadas para a língua inglesa no PE1, de modo geral, reforçam os 

princípios constantes no REMI e nos PCs, pois se embasam no desenvolvimento de 

competências e dão destaque às metodologias de ensino e às práticas a serem adotadas em 

sala de aula. Esse enfoque nos dá indícios de uma proposta curricular embasada por princípios 

do eficientismo social, mas temos dentro da mesma proposta elementos que se contrapõem a 

essa visão. 

A visão de autonomia, por exemplo, é apresentada no PE1 como algo a ser 

construído pelo aluno ao perceber a sua importância para a ação social. Se pensarmos em um 

contexto de eficientismo social, ou seja, de teorização curricular tradicional, a autonomia do 

aluno não seria sequer referida, e nas teorias críticas, como disse anteriormente, a autonomia 

seria compreendida como algo a ser desenvolvida no aluno pelo professor; então, há, no PE1, 

uma visão mais ativa da participação do aluno na constituição de sua autonomia, que não é 

coerente com as percepções críticas ou tradicionais. Por isso, considero que temos aí um traço 

do entendimento pós-crítico de currículo.  

Outro elemento que, em minha opinião, se difere dos traços eficientistas sociais, 

complementar a essa ideia de autonomia apresentada, é a preocupação com as demandas 

pessoais, sociais, econômicas e culturais pertinentes ao contexto em que se insere o aluno. 

Essa proposta remete-me à ideia de formação para a vida, relativa aos estudos progressivistas, 

já mencionada anteriormente. Nos outros documentos que discuti neste estudo, contudo, 

vimos que o entendimento de vida lá propostos, por vezes, se restringia ao trabalho, mas, no 

PE1, as esferas de formação parecem abarcar uma perspectiva mais ampla e condizente com a 

vida como um todo. Quanto ao PE2 e PE3, identificamos características das propostas de 

ensino e formação do aluno por meio de um conjunto de competências e habilidades a serem 

desenvolvidas na língua inglesa: 

 

Competências: 

Compreender e interpretar textos audiovisuais, orais e escritos, da área X em 

língua estrangeira, empregando estratégias adequadas a sua leitura; 

Compreender falantes de língua estrangeira e comunicar-se de maneira 

eficiente em situações simples e práticas do dia-a-dia; 

Produzir textos simples a respeito de si e dentro do escopo do trabalho X. 

Conscientizar-se a propósito de questões relativas a diferenças e diversidade 

cultural.  

Habilidades:  

Compreender o ordenamento frasal da língua inglesa; 

Utilizar estratégias de scanning e skimming para a leitura de textos; 

Reconhecer vocabulário do escopo X; 

Identificar palavras cognatas; 

Reconhecer a variante oral em situações diversas e práticas; 

Associar o vocabulário escrito a sua pronúncia; 
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Utilizar ferramentas auxiliares da tradução, tais como dicionários e 

tradutores virtuais. 

Reestruturar conhecimentos adquiridos para a produção oral e escrita; 

Adequar a linguagem às situações socioculturais; 

Reproduzir frases em resposta a situações específicas. (PE2, p. 1, grifo no 

original). 

 

Competências 

1.1) Associar vocábulos e expressões de um texto em língua inglesa ao seu 

tema; 

1.2) Utilizar os conhecimentos da língua inglesa como meio de ampliar as 

possibilidades de acesso à informação, tecnologias e culturas; 

1.3) Relacionar informações em um texto em língua inglesa, sua função e 

seu uso social, para justificar possíveis intenções do autor; 

1.4) Reconhecer a importância da produção cultural em língua inglesa como 

representação da diversidade cultural e linguística; 

1.5) Analisar e interpretar textos técnicos da área em inglês utilizando 

estratégias apropriadas de leitura. 

1.6) Apropriar-se de ferramentas para continuar aprendendo língua inglesa 

após o curso.  

Habilidades 

1) Conhecer e utilizar a língua inglesa como instrumento de acesso a 

informações e a outras culturas e grupos sociais. (PE3, p. 2, grifo no 

original). 

 

Com base nas habilidades e competências apresentadas, o PE2 e o PE3 parecem se 

orientar por uma proposta instrumental de ensino de língua, enfatizando o uso de estratégias 

de leitura para compreensão da língua, também orientadas, como vimos, pelo 

desenvolvimento de competências, sendo elas por vezes mais técnicas e outras mais críticas. 

Nos três PEs já mencionados tem-se por objetivo o uso e/ou o desenvolvimento de 

competências comunicativas. O ensino de língua estrangeira com base no desenvolvimento da 

competência comunicativa, conceito discutido e proposto por Hymes (1966)
29

, é há algum 

tempo questionado na área de Linguística Aplicada. Kleiman (2002), por exemplo, argumenta 

que a concepção de competência comunicativa de Hymes (1966) não considera elementos de 

construção ou interação social no uso da língua, pois se referia primordialmente às escolhas 

individuais do falante, já que era objetivo do autor “descrever os conhecimentos que 

permitiriam ao participante de um evento de fala ou de letramento usar a linguagem em 

situações sociais”. A dimensão social do processo de interação do falante seria posterioremte 

incorporada ao conceito de “competência comunicativa” por Gumperz (1982)
30

, segundo 

Kleiman (2002). 
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 Referência: HYMES, Dell. On communicative competence. In: PRIDE, John B.; HOLMES, Janet (Org.). 

Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin Books, 1972 [1966]. p. 269-293. 
30

 Referência: GUMPERZ, John J. The linguistic bases of communicative competence. In: TANNEN, Deborah 

(Org.). Analyzing discourse: text and talk. Washington: Georgetown University Press, 1982. p. 323-334.  
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Outra crítica mais recente é apresentada por Duboc (2011, p. 729), ao pontuar que a 

predominância de ambos os entendimentos, ou seja, das dimensões individual e social, vem 

sendo questionados no ensino de inglês da educação básica brasileira por autores dos novos 

letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2003)
31

. Segundo a autora, mesmo com a expansão da 

visão social de Hymes (1966), feita por Canale e Swain (1980)
32

 ao teorizar sobre a 

Abordagem Comunicativa, o enfoque dos estudos ainda parecem voltados para “questões de 

adequação e precisão linguística”. Assim, a autora argumenta que o ensino de língua 

estrangeira, com base nesses princípios, não atende às demandas atuais de formação do aluno 

e não se coaduna com as concepções espistemológicas recentes sobre ensino de línguas 

estrangeiras. O ensino de inglês com enfoque na função comunicativa da língua é discutido 

por estudiosos da linguagem, tais como Rajagopalan (2003), Jordão (2010), Duboc (2011) e 

outros, por desconsiderar a função política e ideológica da linguagem. Duboc (2012) ressalta 

ainda que o destaque dos estudos de Hymes (1966) está na ampliação da ideia de competência 

comunicativa abordada por Chomsky, pois, ao levar em consideração o uso linguístico, 

auxilia na construção de uma compreensão social de língua. Esse entendimento, entretanto, 

tem sido historicamente ressignificado. 

Os questionamentos de princípios modernos como a universalidade, a regularidade, a 

cientificidade do conhecimento, trazidos pela Pós-Modernidade, impulsionaram na 

Linguística Aplicada, assim como em outras áreas das Ciências Humanas e Sociais, os 

processos de (re)construção de sentidos de sujeito, língua e conhecimento. Uma dessas 

ressignificações se deu com base nas teorias dos novos letramentos, o que tem motivado que 

os currículos de língua inglesa sejam repensados (DUBOC, 2011). Desse modo, o ensino de 

inglês com base em concepções comunicativas de língua, vem sendo questionado, pois, como 

destaca a autora ao retomar Lankshear e Knobel (2003), na perspectiva dos novos 

letramentos, a língua se orienta por uma epistemologia do desempenho, de uso, e não de 

elementos estruturais. Assim, vemos que os novos letramentos se embasam em uma 

concepção social de língua e buscam ampliar a proposta de ensino e formação do aluno. 

Apesar das distinções que percebemos entre as propostas do ensino comunicativo e as de 

letramento em língua estrangeira, no PE4, a proposta de ensino se orienta por preceitos de 

ambas as concepções, pois, na metodologia de ensino de inglês, consta a seguinte descrição: 
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 Referência: LANKSHEAR, Colin.; KNOBEL, Michele. New literacies: changing knowledge and classroom 
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 Referência: CANALE, Michael.; SWAIN, Merrill. Theoretical bases of communicative approaches to second 
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Aulas fundamentadas nos princípios da abordagem comunicativa e nas 

práticas de letramento em língua estrangeira. O curso contará com atividades 

diversas: Leitura de textos em gêneros textuais distintos. Atividades 

comunicativas, exercícios individuais, em duplas ou em pequenos grupos. 

Atividades escritas e propostas de prática oral em sala de aula. 

Desenvolvimento de projeto temático. (PE4, p. 1).  

 

O ensino de inglês ou de outra língua estrangeira, com base na Abordagem 

Comunicativa, traz preceitos e propostas teoricamente delineadas. Essa abordagem é 

amplamente discutida no Brasil por Almeida Filho (2002; 2005; 2007), que aponta, entre 

outros aspectos, a relevância de o professor conhecer os elementos que subjazem à sua 

prática, abordagens, métodos e técnicas, a fim de que não se torne um “mestre mágico ou 

dogmático” que não consegue explicar as próprias ações. Nessa abordagem, o objetivo central 

no processo de ensino da língua estrangeira é a comunicação, como o próprio nome indica. E 

a sua proposta de ensino se orienta pelo desenvolvimento de quatro habilidades linguísticas: a 

fala, a leitura, a escrita e a compreensão oral, sendo a interação valorizada e os objetivos 

definidos com base nas necessidades de uso de língua do aluno. Figueiredo e Oliveira (2012, 

p. 13) apontam que essa abordagem “prioriza o significado da mensagem, o propósito 

comunicativo das interações” e tem como técnica recorrente o trabalho em pares. De modo 

geral, essa abordagem desloca o foco dos estudos sobre ensino de língua estrangeira da 

estrutura linguística, predominante na Abordagem Tradicional/Estrutural de ensino, para o 

processo de comunicação em si.  

A Abordagem Comunicativa, a meu ver, se embasa, portanto, em uma proposta 

tradicional de ensino que almeja o desenvolvimento e domínio de competências, e é nesse 

viés que acredito se inserirem os objetivos de formação de PE4. A proposta de letramento, 

mencionada no texto, contudo, leva a uma discussão mais complexa, pois, como destaca 

Duboc (2012), o termo “letramento” tem sido usado com terminologias variadas – letramento 

(singular), letramentos (plural), letramento crítico, novos letramentos, multiletramentos, as 

quais se diferem não somente na nomenclatura, mas carregam concepções distintas. Como 

destaca a autora, esses estudos pertencentes a uma nova proposta de letramento, situados em 

um paradigma pós-moderno, se assemelham por priorizar elementos como o conflito, a 

descontinuidade, a diversidade e a contradição dos fenômenos sociais (DUBOC, 2012), e, 

desse modo, se orientam por uma compreensão mais fluida de conhecimento.  

Esse grupo de propostas dos novos estudos de letramento, segundo a autora, surge 

em oposição à visão tradicional de letramento que objetiva o domínio de um código ou de 
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técnicas de escrita, pois, compreende a relevância de considerar o caráter social, político e 

ideológico da língua. Desse modo, a curta descrição da proposta de ensino em PE4 não 

permite identificar a qual proposta de letramento o texto se refere e, assim, não é possível 

afirmar se, além do desenvolvimento das habilidades comunicativas, a formação almejada é 

baseada no domínio do código da língua estrangeira somente (letramento tradicional) ou 

busca uma formação mais crítica em que se problematiza o caráter social e situado desse novo 

idioma (novos letramentos).  

No contexto dos novos ou multiletramentos, por exemplo, Duboc (2011) demonstra 

que a visão moderna de conhecimento como algo a ser transmitido nas escolas assume um 

caráter mais instável e dinâmico, pois se subentende que a sua construção é feita 

colaborativamente por sujeitos inseridos em um contexto digital. Desse modo, a língua passa 

a ser compreendida como construção social. Além disso, embora sócio-historicamente 

estejamos agora inseridos em uma era digital (DUBOC, 2011) e essa seja a concepção que 

embasa as OCEM-LE (BRASIL, 2006), documento que, como vimos no REMI, também 

orienta a proposta de ensino do IFB, não pude identificar traços claros dessa proposta de 

formação em PE4. Isso, contudo, não nos causa estranhamento, pois a recontextualização 

teórica desses conceitos para a prática pedagógica se constitui em um dos grandes desafios 

para a re(construção) curricular, como argumenta Duboc (2011, p. 729), ao se referir ao 

currículo de língua inglesa: 

 

A questão, no entanto, que nos intriga, e que talvez seja uma preocupação 

comum entre pesquisadores do campo dos novos letramentos, é justamente a 

transposição dessa reconceituação de língua para a prática pedagógica, o que 

constitui, a nosso ver, o principal desafio no atual processo de redesenho de 

currículos para ensino de línguas estrangeiras, um desafio duplo, por assim 

dizer, à medida que deverá desejavelmente atentar-se para essas importantes 

ressignificações teóricas sem perder de vista as implicações dos processos de 

globalização.  

 

No processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa em PE1, PE2, PE3, a 

proposta de formação é orientada para o domínio de competências que retomam em diferentes 

bases os preceitos curriculares das teorias tradicionais (SILVA, 2014). Somente em PE4, não 

há menção a habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos. Em todos os 

quatro planos, entretanto, a metodologia de ensino parece ser vista como elemento 

responsável pelo sucesso do processo de aprendizagem, ou seja, pelo desenvolvimento das 

competências na maioria dos casos. Essa visão também me remete aos preceitos do 

eficientismo social, cujos sentidos, como vimos anteriormente em Lopes (2002), ecoam nos 
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PCNEM (BRASIL, 1999). Sobre a influência do eficientismo social nos PCNEM (BRASIL, 

1999), Lopes (2002, p. 3) argumenta:  

 

No processo de elaboração dos PCNEM, princípios curriculares como 

interdisciplinaridade, contextualização e currículo por competências 

integram seu discurso regulativo. Tais princípios já estavam definidos antes 

mesmo que o trabalho das equipes disciplinares se desenvolvesse e foi com 

base neles que o documento foi produzido. O discurso pedagógico oficial 

formado pelos documentos oficiais é capaz de regular a produção, 

distribuição, reprodução, inter-relação e mudança dos textos pedagógicos 

legítimos, suas relações sociais de transmissão e aquisição e a organização 

de seus contextos, redefinindo as finalidades educacionais da escolarização. 

  

Com efeito, vemos que muitos dos princípios curriculares regulativos que orientam 

os PCNEM ecoam na organização curricular dos documentos do Ensino Médio Integrado 

(EMI) do IFB, tais como a proposta e formação do aluno por competências, que acabo de 

citar, bem como a interdisciplinaridade e contextualização que embasam a formação 

integrada, já mencionada, e cuja proposta, discuto mais detalhadamente no Capítulo 3. Os 

documentos institucionais do IFB, a meu ver, demonstram na prática o forte caráter regulador 

dos documentos oficiais curriculares na produção de conhecimento escolar local, como 

destacou a autora, reverberando na produção de conhecimentos pedagógicos de forma a 

validar e/ou invalidar saberes.  

Ainda no que se refere às propostas de ensino e de formação do aluno, noto que os 

aspectos de formação cidadã e crítica, por vezes mencionados no REMI e nos PCs, não são 

retomados, expandidos ou problematizados nos PEs. Outro elemento ao qual não há 

referência direta nos PEs é o papel do professor. Essa menção não está prevista na estrutura 

proposta para os PEs, constante no REMI – que contempla os seguintes tópicos: metodologia, 

recursos necessários, avaliação e referências bibliográficas. E também não foi acrescentada, 

pelos professores elaboradores, aos quatro PEs aqui discutidos. No que se refere às propostas 

de ensino e de formação do aluno, vimos que nos PEs são enfatizados os procedimentos 

metodológicos e uma proposta de formação baseada no desenvolvimento de competências e 

habilidades com vistas a obter bons resultados, o que nos revela traços das teorias tradicionais 

de currículo (SILVA, 2014).  

Os sentidos educacionais, como tenho discutido, não são fixos ou estáveis, o que se 

nota também nos sentidos do termo “competência”, referido nos PEs, ao qual foram atribuídos 

diferentes usos e sentidos em variadas áreas de conhecimento. Em alguns documentos 

estudados, temos a referência a organização do currículo por competências, o que me remete 
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aos estudos de Perrenoud (1999)
33

, em que se objetiva, além da transferência de 

conhecimentos, a mobilização de recursos pelos alunos, ou seja, uma ação subjetiva em um 

ambiente social (RIBEIRO DA SILVA, 2008). No ensino de inglês, especificamente, o tema é 

discutido por meio da retomada do conceito de “competência comunicativa”, que nos remete 

aos estudos de Hymes (1966) sobre ensino de língua estrangeira, conforme discutido 

anteriormente. Biesta (2015) também discute a noção de competência ao tratar da formação 

docente baseada nessa abordagem, ressalta as suas possíveis contribuições e argumenta que 

seus riscos nesse contexto também estão vinculados ao modo como se compreende e define a 

noção de competência. Segundo o autor, a noção de competência pode assumir, por um lado, 

um caráter integrador de conhecimentos, valores, habilidades e objetivos de ensino que 

contribuem para o agenciamento docente, e, por outro, se voltar para padrões de desempenho, 

de avaliação e controle das práticas pedagógicas, o que limita e reduz a possibilidade de 

agenciamento docente. 

A proposta de ensino por competências, como destaca Ricardo (2010), motivou 

várias discussões no contexto dos estudos curriculares e ainda se faz bastante controversa, já 

que influenciou a construção de importantes documentos oficiais, tais como os PCN e os 

PCN+ (BRASIL, 1999, 2002) sob a influência das Diretrizes Currilares Nacionais para Ensino 

Médio - DCNEM (BRASIL, 1999). Esses documentos orientam o nosso fazer pedagógico, 

como está expresso nos documentos do IFB, e precisam ser discutidos, a fim de que sua 

adesão ou rejeição seja consciente, como discute Ribeiro da Silva (2008). Por isso, nesta 

pesquisa acerca do currículo de inglês do IFB, julguei relevante destacar os diferentes 

sentidos que o termo pode assumir, tendo em vista que é também mencionado nos 

documentos institucionais, contudo, não aprofundarei a discussão sobre a proposta de ensino 

por competências
34

; pois meu objetivo ao pensar essa e outras propostas locais de ensino é a 

problematização das concepções ou teorias curriculares desse contexto.  

Sobre a proposta curricular de ensino de inglês dos PEs, se considerarmos que há um 

alinhamento entre as concepções de ensino, de formação do aluno e do papel do professor, 

podemos inferir que as “ambiguidades” (LOPES, 2002) dos conceitos eficientistas, 

identificadas nas propostas de ensino e de formação do aluno dos PEs, se estendem também 

ao papel do professor. O professor seria, então, o responsável por fazer escolhas “adequadas” 

de modo a garantir a aprendizagem bem sucedida do aluno, ocupando uma função mais 

                                                 
33

 Referência: PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Trad. de Bruno Charles 

Magne. Porto Alegre: Artmed, 1999.  
34

 Para uma discussão aprofundada sobre o ensino por competências, abordando as suas contribuições e limites, 

sugiro a leitura de Ribeiro da Silva (2008). 



89 

 

tecnicista e de transmissor de conhecimentos. Contudo, como temos visto, sentidos 

curriculares de teorias distintas podem se articular numa mesma proposta curricular, pois os 

processos de construção de sentidos são bastante complexos, permeadas por disputas de 

forças assimétricas para a validação de significações. Logo, essa analogia de sentidos não se 

faz aqui pertinente, pois, como vimos, um mesmo texto pode trazer traços de sentidos 

curriculares tradicionais em alguns conceitos, nas propostas de ensino e formação do aluno, 

por exemplo, e apresentar traços críticos e pós-críticos em outros, tais como o papel do 

professor. Desse modo, por não haver referência ao papel do professor nos PEs, atenho-me a 

dizer que não há elementos suficientes para tal reflexão e que as suas propostas de ensino e de 

formação do aluno dos PEs são principalmente perpassadas por traços de teorias curriculares 

tradicionais (SILVA, 2014). 

As articulações de sentidos, provenientes de propostas curriculares distintas, num 

mesmo documento, como vimos em alguns PEs, não devem ser consideradas negativas. 

Como argumenta Lopes (2002, p. 393), elas “expressam os conflitos, velados ou não, 

existentes no processo de produção de uma proposta curricular que visa se legitimar na 

comunidade educacional e por isso realiza acordos para tal”. Essa coexistência ressalta 

novamente a complexidade imbricada na construção de sentidos das propostas curriculares, o 

que me motiva ainda mais a refletir acerca do currículo de inglês do Ensino Médio Integrado 

(EMI) do IFB. Espero que essa problematização de sentidos contribua para que nós, como 

professores da educação básica, possamos estar mais conscientes desses conflitos, e, assim, 

nos engajarmos mais na busca por espaços nesses processos de construção de sentidos. E 

nesse intuito, após discutir os documentos curriculares do IFB, dedico-me a problematizar as 

vozes dos professores de inglês e dos alunos de terceiro ano dos cursos de EMI, participantes 

deste estudo, a fim de discutir as suas percepções acerca do currículo de língua inglesa desse 

contexto.  

 

2.2.2 TEORIAS CURRICULARES DE INGLÊS NA VISÃO DE ALUNOS E PROFESSORES  

 

Como vimos nos documentos do IFB, a participação de professores e alunos no 

processo de construção dos currículos está prevista e, portanto, é regulada também por 

pressupostos dos documentos institucionais. Desse modo, é importante refletirmos sobre sua 

participação, não somente considerando o que é descrito nos documentos, mas ouvindo as 

vozes desses agentes, que estão diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

de língua inglesa. Afinal, como temos visto, as construções de sentidos educacionais e 
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curriculares são enredadas por constantes disputas sócio-históricas de grupos representantes 

de áreas de conhecimentos para validação de saberes. Desse modo, é preciso refletir acerca do 

processo de (res)significação de sentidos e dos conceitos que orientam o contexto escolar, no 

intuito de compreender a vasta influência de uns, como vimos a dos PCNEM (1999) nos 

documentos do IFB, e a pouca influência de outros, como a dos conceitos de língua e ensino 

das OCEM-LE (BRASIL, 2006).  

Considero, portanto, que o grande desafio, ao pensarmos um redesenho curricular, 

está para além da análise da reconfiguração pedagógica de conceitos teóricos (DUBOC, 2011) 

ou da reconfiguração de textos curriculares oficiais para o contexto escolar (LOPES, 2002). É 

preciso questionar qual a efetiva participação dos professores e outros agentes da educação 

básica na produção desses sentidos e conceitos. Compreendo que a ação de reconfiguração 

subentende certa participação do professor, pois ele ressignificará sentidos, mas penso ser 

necessário buscarmos, professores e alunos da educação básica, não somente ressignificar, 

mas participar do processo de construção dos sentidos educacionais que orientam o nosso 

trabalho. Reconheço, contudo, o valor e o desafio já inerentes à ação de reconfiguração de 

sentidos para a prática pedagógica. Por isso, como professora do ensino médio, desenvolvo a 

problematização das percepções desses agentes como um exercício de reflexão crítica e de 

formação acerca dos princípios que orientam as nossas práticas.   

Por compreender que professores e alunos são agentes do processo de ensino-

aprendizagem de inglês, considero que suas concepções e saberes são essenciais no processo 

de construção de sentidos curriculares de seu contexto. Por isso, como argumentei 

anteriormente, defendo que esses agentes devem participar ativa e diretamente da produção de 

sentidos curriculares, pois um currículo que desconsidere essas vozes dificilmente atenderá às 

suas demandas e necessidades locais. Desse modo, por reconhecer o valor dos conhecimentos 

desses agentes sobre o processo de ensino-aprendizagem que desenvolvem cotidianamente, 

discuto a seguir as percepções dos professores e alunos de inglês do Ensino Médio Integrado 

(EMI) do IFB, participantes do estudo. Para, então, discutir as percepções desses agentes 

sobre a concepção curricular que orienta o ensino de inglês nesse contexto, debato as suas 

percepções sobre a proposta de ensino, a proposta de formação do aluno e o papel do 

professor. Inicialmente, vejamos então as considerações feitas pelos professores (P) no 

questionário de identificação do professor (QI-P) sobre o ensino de língua inglesa: 

 

Carla: Entendo que avançamos muito pouco no que diz respeito ao ensino-

aprendizagem de inglês. Do ponto de vista teórico, as teorias linguísticas e 

metodológicas avançaram muito no último século, porém, do ponto de vista 
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das práticas pedagógicas, ainda estamos sujeitos a uma política educacional 

precária: carga horária insuficiente para o desenvolvimento das habilidades e 

competências, falta de sequência dos conteúdos ensinados, pouca 

aplicabilidade daquilo que se ensina, e a língua alvo ainda é compreendida 

como metalinguagem em muitas escolas. (QI-P, grifo no original). 

 

Jaqueline: Na minha perspectiva, [ensinar inglês] engloba não somente 

ensino-aprendizagem de aspectos linguísticos (promoção de todas as 

competências referenciadas pelos teóricos diversos da LA como, por 

exemplo, Almeida Filho), culturais, literários, bem como aspectos de 

formação de cidadãos ativos e críticos, tendo em vista que o ensino-

aprendizagem de língua inglesa é um processo multidimensional que recebe 

influências de vários atores do contexto social, político, cultural, 

comunitário, institucional/escolar (incluindo aspectos tais como: 

organizacional, formação dos pares com atenção especial aos professores da 

área técnica na educação profissional, perspectivas/crenças desses colegas, 

escola, alunos e pais de alunos sobre ensino-aprendizagem de Língua 

Inglesa). (QI-P). 

 

 

Nas vozes dessas participantes ecoa o distanciamento entre os sentidos das teorias 

educacionais e suas práticas pedagógicas, o que nos remete ao binômio modernista de teoria e 

prática como elementos dissociados. Essa distância entre o fazer prático e teórico, 

mencionado pela participante, no contexto de ensino de língua inglesa foi também destacado 

no estudo de Duboc (2012), como mencionei ao tratar dos PEs do IFB. A autora ressalta os 

desafios da transposição de atuais teorias acadêmicas de ensino de línguas, como os novos 

letramentos, para o contexto de sala de aula, mostrando o distanciamento que há, por vezes, 

entre as teorias de ensino e as práticas de sala de aula. Nesse sentido, a autora argumenta, em 

seu estudo, que o desenvolvimento de uma proposta de ensino com base nas necessidades 

contextuais auxiliou a substituição do uso da transposição teórica do global para as práticas 

locais pelo desafio de propor um redesenho curricular. Reforço que, a meu ver, esse 

(re)desenho curricular a partir das demandas locais deve partir das concepções de docentes e 

discentes e ser por eles elaborado. 

Ainda no que se refere à visão de Carla, com base em sua argumentação e nos 

elementos que enumera como precários no ensino, percebo que, embora ela advogue por um 

ensino de língua inglesa que não seja puramente metalinguístico, em sua visão de ensino há 

traços das propostas tradicionais curriculares, ou seja, de um entendimento neutro de língua, 

em que elementos sócio-históricos não são considerados e escolhas metodológicas são 

enfatizadas. Jaqueline também compreende que o ensino de língua inglesa deve ser embasado 

em uma proposta que não considere somente aspectos estruturais e nem mesmo se limite ao 

desenvolvimento de competências, fazendo referência a Almeida Filho, estudioso da área de 
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Linguística Aplicada que produziu várias obras sobre a proposta de Ensino Comunicativo em 

língua estrangeira, em que se priorizam tais competências. A professora defende um 

entendimento de ensino de língua inglesa baseado também em objetivos que visem à 

formação crítica e cidadã do aluno, por considerar o ensino como um processo 

“multidimensional” inserido em macro contextos, tais como o social, o político, o cultural, o 

comunitário e o institucional/escolar, e influenciado por eles. Nesse momento, percebo que 

Jaqueline, diferentemente de Carla, se refere explicitamente à relevância de compreender o 

ensino como influenciado por outras instâncias sociais, políticas e ideológicas, e ainda destaca 

os diversos agentes envolvidos no processo, entendimento esse que se coaduna com as 

proposições das teorias curriculares pós-críticas.  

As professoras Paula e Sarah, por sua vez, destacam o aprendizado da língua inglesa 

como uma possibilidade de ampliar o escopo de visão do aluno e compreender outros 

elementos culturais, tendo na aprendizagem do novo idioma um instrumento de poder e 

autonomia: 

 
Paula: Ensino-aprendizagem de inglês é processo por meio do qual falantes 

de outras línguas se apropriam da língua inglesa, sendo capazes de lidar com 

textos, comunicar-se adequadamente e compreender aspectos culturais que 

são refletidos no idioma. (QI-P) 

 

Sarah: [Ensinar língua estrangeira é] dar oportunidade ao aluno de conhecer, 

não só de aprender outra língua, mas outras formas de ver o mundo e com 

isso ganhar poder e autonomia. Aprender outra língua é ter oportunidade de 

se conectar com o mundo através da linguagem. Bom seria se pudéssemos na 

escola aprender várias línguas. (QI-P). 

 

Na voz de Paula ecoam sentidos das teorias tradicionais de currículo, já que sua 

preocupação principal se orienta pela busca de um ensino bem sucedido, que a participante 

compreende como sendo o desenvolvimento de determinadas habilidades pelo aluno: leitura, 

comunicação e compreensão da outra cultura. Já Sarah vê no ensino-aprendizagem de línguas 

uma possibilidade de formação mais ampla do aluno e, desse modo, a língua é vista como um 

instrumento que pode conferir poder e autonomia ao aluno, visão essa que condiz com os 

preceitos das teorias críticas curriculares (SILVA, 2014), pois o ensino é visto como um 

instrumento de libertação do aluno da condição de opressão em que se insere e para a 

transformação de sua realidade socioeconômica.  

Tendo discutido as percepções de ensino dos professores-participantes, busco agora 

compreender a visão dos alunos que participam do mesmo processo. Assim, a seguir, destaco 

algumas falas dos alunos-participantes deste estudo sobre as aulas de inglês, no intuito de 
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refletir sobre o modo como eles percebem e constroem sentidos sobre o ensino de inglês e a 

proposta de formação que vivenciam: 

 

Iago: Eu acho:: que aqui o nosso curso está mais voltado pro mercado de 

trabalho, não é tanto de preparar pro vestibular. Pelo menos, eu aprendi mais 

na parte de leitura de coisas, de sites, do que questões pra vestibular. Eu não 

desenvolvi tanto a fala quanto eu acho que deveria aprender. (SR-A, câmpus 

A).  

 

Nina: Eu acho que pro básico foi muito bom. Eu acho que se você for pra 

fora que você vai poder pelo menos se localizar um pouco, pedir uma 

comida e conseguir se locomover por ali. Só:: que eu acho que faltou um 

pouco mais do que a Mariana falou – que foi um pouco mais de conversa 

entre os alunos pra praticar mais a língua. (SR-A, câmpus B). 

 

Helena: Assim – como a Gabriela disse, eu só lia em inglês, então ouvir o 

professor falar me auxiliou a melhorar a compreensão e expandiu muito o 

meu vocabulário. E a compreender mesmo, porque as pessoas falavam e eu 

não entendia. E a fala também desenvolveu. (SR-A, câmpus C). 

 

Cinderela: Eu acho que:: agora o conteúdo foi muito focado na gramática, 

pronomes, advérbios, adjetivos. E faltou um pouco da conexão deles, desses 

conteúdos, como formar frases, como usar isso no speaking. (SR-A, câmpus 

C). 

 

Ubiratan: Desde o começo, o professor focou com a gente bastante em 

leitura de texto, pra tentar entender [o texto]. E dizia – não traduza, mas tente 

entender do que o texto trata, usar palavras-chave. (SR-A, câmpus E). 

 

Por meio dessas falas, podemos perceber que a característica principal das propostas 

de ensino e formação do aluno dos cursos de inglês do Ensino Médio Integrado (EMI) do IFB 

é: uma proposta instrumental de ensino-aprendizagem, voltada principalmente para o 

desenvolvimento da habilidade de leitura, com enfoque em elementos estruturais/gramaticais 

e no vocabulário da língua inglesa. Por isso, vejo que a ênfase do processo está no uso bem 

sucedido da língua inglesa, ou seja, a formação do aluno se embasa no desenvolvimento da 

capacidade de conhecer, identificar e fazer uso de elementos estruturais da língua inglesa, de 

modo a ser capaz, no caso desses cursos, de ler e escrever, pois, como ressaltam os alunos, a 

prática oral não é enfatizada. Os objetivos de ensino e de formação estão voltados para o 

conhecimento e uso da língua estrangeira em si, e, por isso, parece predominar na percepção 

dos alunos-participantes uma concepção de língua como elemento neutro, cujo caráter social e 

político não é abordado, o que me faz associá-la às teorias curriculares tradicionais (SILVA, 

2014).  
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Outro elemento pertinente a essa concepção tradicional de currículo, destacado na 

fala de Iago, é o fato de o curso de EMI estar voltado para o mercado de trabalho. Embora a 

relação escola e mercado de trabalho seja esperada para o ensino médio, como vimos nos 

documentos, principalmente no contexto dos Institutos Federais, em que se pretende uma 

formação de nível médio e profissional, é importante pensar no modo como essa relação se 

constrói. Como destaca Ribeiro da Silva (2013, p. 21), nas teorias tradicionais de currículo de 

 

Bobbitt e Tyler [,] prevalece a ideia de uma adaptação da ordem escolar à 

ordem social vigente. Nesse sentido, o currículo ocupar-se-ia de prescrever a 

melhor forma de organização do conhecimento na escola, que atendesse a 

esse desígnio; trata-se, assim, de uma questão técnica. 

 

Ao considerar a fala de Iago e as reflexões da autora, nos damos conta de que, se 

enfatizarmos apenas as técnicas e a seleção de contéudos com vistas a um ensino-

aprendizagem “bem sucedido”, estaremos corroborando o entendimento de que a escola está 

submetida às necessidades e demandas do mercado do trabalho e, por conseguinte, que o 

nosso objetivo é a formação de mão de obra para esse contexto. Desse modo, estaremos, 

entendo, no mínimo, limitando as possibilidades de formação de nossos alunos, 

principalmente quando nos orientamos por uma proposta de ensino integrado, como é o caso 

do contexto em estudo. A dualidade entre formação básica e formação profissional, 

entretanto, predominou por muitos anos no contexto educacional e, como discutirei no 

Capítulo 3, seus princípios ressoam ainda hoje. Logo, a integração se constitui em uma 

proposta desafiadora de ensino Essa submissão do ensino às demandas econômicas e sociais é 

também pontuada por Douglas e Júlia, em outro viés, destacando a vinculação do ensino de 

língua inglesa aos exames nacionais de avaliação e seleção dos alunos: 

 

Douglas: Eu acho:: que o professor focou mais no ENEM, no PAS pra gente 

aprender a ler. (SR-A, câmpus E). 

 

Júlia: Infelizmente, a nossa educação é voltada pra dois tipos de seleção, o 

ENEM e o PAS, e as questões são sempre sobre o que o texto fala. E você 

tem que marcar um x na alternativa dita correta, as questões são poucas e 

você fica limitado a só isso, x, x, x. E lá:: na frente quando você for 

conversar, não existe isso – de marcar x. Então tem essa barreira de você só 

aprender a ler. E na leitura, a gente associa palavras, como se – fosse 

associar códigos mesmo. Então você associa esses códigos, sem entender o 

que está falando. (SR-A, câmpus E). 

 

Nas falas desses dois alunos temos, então, o enfoque de uma formação básica, que 

está voltada para os exames nacionais, tais como: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
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e o Programa de Avaliação Seriada (PAS), exame específico da Universidade de Brasília para 

seleção e admissão de alunos no ensino superior. Desse modo, o caráter dual de formação do 

aluno se mantém, ora privilegiando a formação básica, ora a profissional. Por meio desse 

exemplo, podemos perceber a relevância de compreendermos os sentidos que permeiam o 

nosso contexto de ensino, a fim de nos fortalecermos na busca e construção da formação 

integrada que almejamos. Ao nos orientarmos por entendimentos curriculares pós-críticos, 

compreendemos que não estamos assujeitados a essas demandas de mercado e/ou concepções 

de ensino. Por isso, nós, alunos e professores, precisamos e devemos assumir o compromisso 

e o desafio de pensar e problematizar a formação que vivenciamos e desenvolvemos, pois, 

como destaca Silva (2013, p. 29), 

 

o currículo e a escola não se submetem simplesmente aos interesses da 

economia ou política, pois se constituem em instâncias mediadas pelas 

contradições sociais que, ao fortalecer o aspecto da adaptação, contém em si 

a possibilidade de uma formação voltada para a resistência e para a 

emancipação. 

  

Vemos assim a relevância de assumirmos o papel de agentes da formação do aluno e 

de nossa própria formação como professores e, por isso, retomo a fala de Eduardo, professor-

participante do estudo, que, ao discutir o ensino de língua inglesa, nos leva diretamente a 

pensar esses papéis no contexto de formação em estudo. Eduardo destaca que o seu 

entendimento está para além de uma visão tradicional de ensino, em que se subentende que o 

professor transmite conhecimento ao aluno, pois afirma que  

 

[o] professor precisa pensar que ele oportuniza, então, ele não bota na cabeça 

do outro. E pode parecer hipócrita da minha parte, no sentido assim de que o 

que eu tô lendo, é o que eu tô dizendo que tem que ser. Mas assim, mais do 

que nunca, hoje, eu acredito que ele [o aluno] tem que estar envolvido com o 

processo de construção. Então, você tem que oportunizar de modo que ele 

seja parte desse processo, mesmo, ativamente. Dando o máximo de voz que 

você conseguir, mas servindo lógico como um balizador ali, sem desmotivar. 

 

Ao destacar o seu entendimento de ensino de língua inglesa, Eduardo enfatiza 

principalmente o papel do aluno e do professor como agentes do processo de construção do 

conhecimento. A sua compreensão do professor, contudo, traz traços das teorias curriculares 

tradicionais, ao colocar o professor como responsável pelo sucesso do processo de 

aprendizagem e também pela motivação do aluno, ecoando nesse momento o sentido 

curricular tradicional do papel do professor como responsável pelo sucesso da transmissão de 

conhecimento. Desse modo, há em sua voz sentidos que negam uma visão tradicional e outros 
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que ressoam essa visão, o que nos demonstra o quão híbridas, e, permeadas por tensões e 

disputas, podem ser também as nossas próprias construções de sentidos. O papel do professor 

de inglês, discutido pelo professor-participante Eduardo, é também indiretamente abordado 

pelas professoras-participantes em algumas de suas falas. Ao serem questionadas sobre o que 

é formação docente, elas respondem:  

 

Carla: Está relacionada à preparação profissional para o exercício da 

docência. Existem conhecimentos teórico-práticos que sustentam a prática 

pedagógica do professor, bem como conhecimentos de ordem humanista que 

estão inscritos numa dada relação política e histórica. A formação docente 

deve ser continuada, uma vez que a relação com o saber está em contínuo 

movimento, assim como os sujeitos com o qual interagimos. (QI-P). 

Jaqueline: É tudo aquilo que contribui para a formação teórico-prática do 

professor que pode se dar por meio de cursos acadêmicos (graduação, pós-

graduação e outros); cursos de línguas no país e fora dele, eventos da área 

geral (pedagógica e profissional tecnológica) e específica (congressos, 

seminários, encontros pedagógicos etc.); atividades e trocas de 

informações/experiências entre pares e grupos da própria instituição e de 

outras para realização de pesquisas, estudos, atividades de extensão etc.; 

pesquisa-ação em sala de aula; produção acadêmica (artigos, apresentações 

de resultados em eventos e entre os pares etc.); leituras e participação em 

grupos de estudos etc. Enfim, acredito que tudo contribui para a formação do 

professor em todas as suas dimensões (competências linguísticas, cultural, 

experiencial e prática, compartilhada etc.). (QI-P). 

Paula: É um processo reflexivo no sentido de preparar pessoas para a 

atuação docente. Acredito que deveria estruturar-se sobre a compreensão dos 

processos de ensino e aprendizagem e suas idiossincrasias, mas também 

sobre aspectos técnicos do desenvolvimento das atividades docentes. (QI-P). 

 

Sarah: É fundamental, importantíssimo, elementar, mas não podemos 

esquecer, nem tudo é o professor no processo de ensino e 

aprendizagem.  Tem a escola, os alunos, os materias didáticos, os pais – 

agentes terceiros tal como Almeida Filho fala. (QI-P). 

 

Nessas falas, noto que as vozes das professoras-participantes, assim como a de 

Eduardo, carregam concepções com sentidos híbridos. Esse hibridismo, a meu ver, está 

relacionado às disputas para as construções de sentidos locais e também às disputas que 

permeiam os sentidos das produções teóricas sobre educação e currículo, conforme destacado 

por Silva (2014) e Lopes e Macedo (2011). Para abordar essa disputa para a construção de 

sentidos educacionais, Duboc (2012) retoma as contribuições dos estudos de pesquisadores 
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como Britzman (1991)
35

, Doll Jr. (1997)
36

, Kress (2003; 2008)
37

 e Biesta (2006)
38

. Segundo a 

autora, Britzman (1991) defende um entendimento de currículo como prática ideológica e, por 

isso, considera que há diversas perspectivas de sentido educacionais e curriculares que estão 

em conflito e disputando espaço. Já Doll Jr. (1997) traz um entendimento de currículo como 

algo construído por meio da relação dialógica entre professor e aluno, em oposição à visão 

informativa da modernidade. Kress (2008) também orienta a sua discussão por uma 

concepção de currículo, como perspectivas de sentidos, privilegiando a discussão da ética 

inerente às escolhas curriculares feitas. Biesta (2006), por sua vez, amplia a discussão e 

destaca a visão de aprendizagem como resposta, ressaltando o caráter conflituoso da prática 

pedagógica, que busca perturbar, desconstruir e interromper sentidos tidos como fixos ou 

estáveis em uma visão moderna.  

Com base nessa caracterização do estudo de Duboc (2012), noto que as propostas 

desses autores não se embasam em uma compreensão tradicional de currículo (SILVA, 2014), 

pois, o currículo não é tido como um elemento neutro, com sentido único e estável. Todos 

consideram o caráter situado dos sentidos curriculares, construídos em meio a conflitos e 

disputas sociais. E assim, não há a predominância de uma visão estável de conhecimento que 

deva ser repassada a todos, como na visão tradicional, mas, ao contrário disso, destacam a 

relevância de problematizar as escolhas feitas e compreender as suas implicações. Por isso, 

creio que esses estudos inserem-se no panorama das teorias curriculares pós-críticas (SILVA, 

2010), das quais alguns traços já foram identificados neste estudo. 

Essa disputa de sentidos educacionais abordada por Duboc (2012) também pode ser 

percebida no hibridismo das concepções dos participantes. Essas vozes, diferentemente das 

percepções discutidas pela autora, retomam preceitos curriculares tradicionais. Na voz de 

Paula parece ecoar uma percepção mais tradicional de currículo (SILVA, 2014), pois ela 

destaca a relevância de enfatizar técnicas de ensino no processo de formação docente. Já nas 

falas de Carla e Jaqueline ressoam traços que ultrapassam as compreensões tradicionais de 

currículo, pois ressaltam a necessidade da formação docente continuada por acreditar que 
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conhecimento não é algo fixo ou estável, ecoando entendimentos da prática pedagógica de 

Biesta (2006). As participantes destacam também a relevância da formação teórica e prática 

do professor, e, por isso, creio que compreendem que a atividade docente não se limita às 

escolhas ou aplicações de técnicas de ensino em sala de aula. Desse modo, o papel do 

professor não se restringe ao de aplicador de técnicas, que transmite saberes ao aluno, com 

vistas um processo de ensino-aprendizagem bem sucedido, cujo sucesso pode ser mensurado. 

Essas são percepções presentes nas teorias curriculares tradicionais, em que o caráter social e 

político da língua inglesa e dos saberes de modo geral não é considerado; visão essa que, de 

certo modo, permeia as compreensões de Paula.  

Vemos, assim, que o professor possui um papel central no processo de ensino-

aprendizagem e seja lá por quais teorias curriculares sejam orientadas as suas práticas, o que 

se faz mais relevante, a meu ver, é estar consciente acerca de suas implicações e das 

influências que contribuem ou até mesmo determinam que tal escolha seja feita, o que nos 

leva para traços de uma compreensão curricular pós-crítica. Esse entendimento parece ressoar 

na voz de Sarah, quando ela argumenta que compreende a importância da formação docente, 

mas que é necessário lembrar que o professor não é e nem deve ser visto como o único 

responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa.  

Assim, seja o processo de ensino, nesse caso o de inglês, um sucesso ou um fracasso, 

isso não é de total responsabilidade do professor – compreensão que, como vimos, estava 

presente nas teorias curriculares tradicionais. Ao pontuar a importância de considerar que há 

outros “agentes” envolvidos no processo, creio que Sarah expande a compreensão curricular 

de ensino de língua inglesa nesse contexto, chamando a atenção para a consideração de outros 

elementos contextuais, tais como a escola, os alunos, os materiais didáticos, que podem 

influenciar diretamente o ensino, bem como a construção e a implementação de propostas 

curriculares. Assim, vemos que, embora Sarah não problematize as disputas nas construções 

de sentidos no ensino de língua inglesa, ela traz para a discussão a importância de pensar o 

contexto como traço determinante de construção dos conhecimentos e do processo de ensino, 

o que, em uma visão curricular tradicional, não seria considerado.  

Esses entendimentos das teorias tradicionais curriculares, como vimos, estiveram 

bastante presentes nas percepções dos alunos-participantes sobre o ensino e a proposta de 

formação do aluno em língua inglesa. A seguir, passo, então, às construções de sentidos dos 

alunos acerca do papel do professor, e apresento algumas de suas falas que podem nos 

auxiliar a refletir sobre as suas compreensões. Ao opinar sobre aulas de inglês, os alunos-
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participantes indiretamente discorrem sobre as suas percepções e expectativas referentes ao 

papel do professor de língua inglesa nesse contexto:  

 

Flávia: Outra coisa que eu acho que a gente podia ter explorado mais – tudo 

bem que no primeiro ano, a turma era muito maior, é que o professor 

escrevia no quadro e falava tudo em português, nada em inglês. E ano 

passado, eu via que ele tentava colocar algumas palavras em inglês, mas 

como o pessoal acostumou que era português no primeiro ano, aí ele voltava 

pro português. Aí::, só nesse ano [3º ano] que ele começou a falar inglês com 

a gente. (SR-A, câmpus A). 

 

Helena: Com o atual professor, eu participo mais das aulas, e eu até 

compreendo melhor. Com a antigo professor, eu participava pouco, porque 

eu entendia pouco, então:: eu não participava. Até o dever, ele explicava o 

que era pra fazer em inglês, e eu ficava com a folha na mesa – e não entendia 

nada. (SR-A, câmpus C).  

 

Hannah: O professor não deixa você terminar uma prova se você não 

responder tudo. Mesmo que esteja errado, você tem que responder, você tem 

que confiar em si mesma. O professor nos dá confiança e [nos ajuda] a não 

ter medo de errar, ele faz você se sentir bem, mesmo errando, porque é 

errando que se aprende, né? Antes quando eu não sabia a resposta eu ainda 

colocava em português, agora não. Eu fico pensando::, e acabo lembrando 

alguma coisa e coloco em inglês. Ele colocou confiança na gente. (SR-A, 

câmpus D). 

 

Lídia: Eu acho que – de todos os anos que eu tive a matéria de inglês, o 

primeiro ano e esse [terceiro] foram os mais produtivos pra mim, porque:: 

nas outras escolas, os professores não ligavam muito. Se você quer fazer, 

faz; se não, não faz. E aqui não::, o professor pega no pé. Se você não 

conseguiu entregar no dia, ele te dá oportunidade de entregar no outro dia. 

Ele tá sempre dando oportunidade, e como estamos lidando com uma língua 

diferente da nossa, é legal ter essa segunda oportunidade sim. (SR-A, 

câmpus D). 

  

Nessas falas, as participantes discutem aspectos distintos do processo de ensino-

aprendizagem de inglês, os quais, entretanto, ressoam dois entendimentos comuns: o papel 

ativo do professor e o papel passivo do aluno. Na voz de Flávia se destaca a visão do 

professor como organizador ou mediador do processo de ensino-aprendizagem, ao qual 

caberia a responsabilidade de determinar o idioma a ser usado em sala de aula. Nessa visão, o 

aluno ocupa um papel bastante passivo, no sentido de que apenas cumpre o que o professor 

determina. Esse entendimento retoma ainda uma compreensão do professor como modelo, 

pois Flávia ressalta que o uso da língua portuguesa pelo professor em sala de aula contribuiu 

para que os alunos também não falassem a língua estrageira em estudo – o inglês. Essa 

compreensão, que ecoa um papel mais passivo do aluno no processo de ensino aprendizagem 
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está também presente nas falas de Helena e Lídia, ao vincularem o sucesso de seu processo de 

aprendizagem unicamente ao professor, e também na de Hannah, ao associar diretamente a 

motivação do aluno ao professor. 

Teodora e Vitória, por sua vez, também compreendem o professor como mediador 

do processo de ensino-aprendizagem, mas buscam por uma compreensão mais democrática. 

Assim, Teodora e Vitória ressaltam a sua vontade de ter maior participação na seleção de 

conteúdos e temas do curso: 

 

Teodora: Eu acho que – não definir exatamente um assunto, mas perguntar 

pra todo mundo o que queriam aprender. (SR-A, câmpus B). 

 

Vitória: É verdade, poderia ser assim. E aí::, dentro do tema escolhido, o 

professor ia trabalhar o conteúdo que precisa em sala de aula. (SR-A, 

câmpus B). 

 

Na visão desses seis participantes, percebo que o professor tem responsabilidades 

que vão desde atividades mais práticas e organizacionais do ensino (uso da língua inglesa, 

seleção de conteúdo) até ações e escolhas mais subjetivas e contextuais (motivação do aluno, 

participação das aulas, aprendizagem). De modo geral, essas falas nos alertam para as 

responsabilidades imbricadas nas ações e escolhas docentes, as quais podem contribuir com o 

processo ou limitá-lo. Essas vozes, ao mesmo tempo, nos chamam a atenção para a relevância 

de problematizarmos o processo de ensino-aprendizagem de inglês com nossos alunos, a fim 

de que eles possam se compreender também como agentes no processo. Não estou 

descartando com isso a relevância dos processos afetivos e suas contribuições na relação 

professor e aluno, nem as hierarquias que permeiam esse contexto ou o relevante papel do 

professor em facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas considero importante que o 

aluno se veja como um participante mais ativo em seu processo de formação.   

Ao pensarmos nesses papéis atribuídos pelos alunos-participantes aos professores de 

língua inglesa do EMI do IFB, com base nos princípios das teorias curriculares, creio que suas 

percepções se embasam em compreensões curriculares tradicionais (SILVA, 2014), pois em 

suas falas predominam preocupações técnicas, ecos do eficientismo social. Quanto às 

percepções dos professores e alunos-participantes, entendo que nessas coexistem sentidos 

curriculares referentes às teorias distintas. E isso ressalta o caráter conflituoso das construções 

de sentidos curriculares, que se coaduna com a visão pós-moderna de conhecimento, em que 

os sentidos não são únicos ou estáveis, mas disputam espaço e reconhecimento. Essa 

expansão da compreensão de conhecimento está também relacionada à passagem da 
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sociedade industrial para a pós-industrial e da concepção moderna para a pós-moderna das 

ciências e das artes. Nesse contexto, o entendimento do saber, como algo puro, abstrato e 

totalizante do modernismo, assume no pós-modernismo um caráter múltiplo e heterogêneo. 

Assim, o pós-modernismo não significa um puro rompimento com as compreensões 

modernas, mas a sua expansão e uma reflexão acerca das relações sociais em que se inserem 

para a proposição de novos saberes (DUBOC, 2012). Ciente, portanto, do hibridismo de 

sentidos que permeia a pós-modernidade bem como as vozes desses participantes, e que 

requer problematização, passo então às reflexões finais do capítulo. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TEORIAS CURRICULARES LOCAIS 

 

Para compreender as escolhas dos currículos de inglês dos cursos Ensino Médio 

Integrado (EMI) do IFB, neste capítulo refleti sobre os sentidos de teorias curriculares 

historicamente construídos no Brasil, analisando os seus reflexos ou ecos nos documentos 

curriculares institucionais e nas concepções dos docentes e discentes desse contexto. Meu 

objetivo, portanto, era discutir os conceitos e vozes que permeiam o currículo de inglês do 

Ensino Médio Integrado do IFB, de modo a compreender melhor e considerar quais são as 

nossas necessidades locais, o que tem orientado as nossas práticas e quais são as implicações 

dessas escolhas ou suas influências na formação que desenvolvemos. Neste estudo 

compreendo o currículo como construções de sentidos em disputa, na esteira de Lopes (2015, 

p. 451), que o define como construções discursivas. Com base nesse entendimento, a autora 

advoga por um currículo sem fundamentos, ressaltando a importância de compreendermos as 

contribuições e limites das perpectivas curriculares que embasam o nosso trabalho:  

 

Não se trata de assumir uma posição como certa ou errada criando um novo 

fundamento, mas tentar entender o que uma dada perspectiva viabiliza e o 

que bloqueia. Não é uma questão de deve ou não deve, pode ou não pode. 

Remete à problematização, provocar outras possibilidades de pensar, 

conceber outras maneiras de objetivar, desestabilizar discursos, sabendo que 

isso implica estabilizar outros discursos e, portanto, cabe manter aberta a 

suspeição diante de toda estabilidade.  
  

Desse modo, não tive por objetivo estabilizar os sentidos do currículo de inglês do 

EMI do IFB, mas problematizar as significações ali construídas. Nesse processo, pude 

perceber que o ensino de língua inglesa está permeado por traços de teorias curriculares 

distintas, mas não completamente divergentes, o que reforça o seu caráter situacional e 

híbrido, em oposição ao entendimento neutro e universal de língua e currículo. Compreendo, 
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portanto, que não há uma concepção de currículo, mas concepções implicadas por elementos 

históricos e sociais, que não se substituem, mas se hibridizam nos estudos curriculares 

brasileiros, ainda que, por vezes, os traços de algumas sejam mais marcantes que outras, como 

percebemos no material empírico deste estudo.   

No contexto analisado, vimos que tantos os documentos institucionais quanto as 

concepções docentes e discentes não possuem uma única orientação. Esses são permeados por 

traços de teorias curriculares variadas, que resultam em um hibridismo de sentidos 

curriculares, permeado por ecos das teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Esse 

hibridismo ressoa, a meu ver, a fluidez pós-moderna de conhecimento, como mencionei, e a 

crise de paradigmas que vivenciamos nas Ciências Sociais e Humanas, as quais reafirmam os 

conflitos das relações de força e poder, imbricados na construção de conhecimento e, por 

conseguinte, nas políticas e sentidos educacionais. A natureza complexa e controversa das 

políticas educacionais é abordada por Mainardes (2006), tendo em vista as distinções de suas 

características desde a elaboração da proposta (criação) até a implementação (prática), a qual 

se revela também neste estudo, por meio da referência ao distanciamento entre as políticas 

curriculares e as práticas pedagógicas escolares.  

Os conceitos predominantes nas políticas ou documentos curriculares ora se 

aproximam e ora se distanciam daqueles presentes nas concepções dos agentes da prática, 

professores e alunos. Como vimos, isso resulta dos embates que perpassam o processo de 

significação do currículo, desde as políticas curriculares até a sua estruturação na escola, o 

que envolve, entre outras coisas, “resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo” 

(MAINARDES, 2006, p. 50) das mais diversas instâncias de poder ou forças ali envolvidas. 

Assim, temos a ratificação desse processo como um espaço de lutas, as quais podem, 

portanto, desestabilizar, desconstruir ou reforçar hegemonias, produzindo contextos mais ou 

menos democráticos de formação.  

O desafio para o desenvolvimento ou implementação do currículo de língua inglesa 

deste estudo se assemelha ao da implementação das propostas curriculares, discutido por 

Duboc (2011). Sobre tal desafio a autora argumenta que algumas considerações são 

necessárias para que boas propostas não se percam e possam ser efetivadas nas escolas: 1) a 

formação docente é necessária, pois há uma lacuna entre os programas de formação docente e 

as propostas de currículo da educação básica; 2) a implementação de uma proposta global 

exige um trabalho local, o que requer a elaboração de um plano de trabalho pelo professor, 

tarefa que demanda melhores condições de trabalho na educação básica; 3) a proposta em 

implementação deve ser acompanhada pelos seus proponentes, pois somos oriundos de uma 
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formação positivista e as propostas atuais de ensino de inglês não trazem modelos prontos a 

serem seguidos, como no caso do letramento crítico proposto nas OCEM-LE (BRASIL, 2006). 

Desse modo, essas propostas se distanciam da formação vivenciada por muitos professores e 

requerem mudanças de paradigmas. 

Ciente, portanto, desses desafios, compreendo que a problematização das 

significações de currículo se fazem urgentes se pretendemos alcançar uma educação mais 

igualitária, a qual, a meu ver, está relacionada a uma maior participação dos docentes e 

discentes da educação básica na produção de saberes e sentidos curriculares para os seus 

contextos. Por isso, orientada por essas reflexões e na busca por assumir maior 

responsabilidade social pela formação educacional desse contexto de ensino de inglês, onde 

atuo e desenvolvo este estudo, no próximo capítulo problematizo o ensino de inglês do Ensino 

Médio Integrado (EMI) do IFB e as normativas da nova reforma do ensino médio, a lei 

13.415 (BRASIL, 2017), com base nas vozes dos agentes educacionais locais, professores e 

alunos, e também de outros estudiosos da área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

CAPÍTULO 3 

O ENSINO MÉDIO NO BRASIL: 

REFLEXÕES E (RES)SIGNIFICAÇÕES DE SENTIDOS  

COM A LEI 13.415  
 

 Refletir sobre as bases e concepções que orientam a proposta de formação de nosso 

ensino médio atualmente, bem como sobre suas reformas, se faz urgente, em minha opinião, 

pois já não mais partilhamos o entendimento neutro e despolitizado da educação que vigorou 

na Modernidade. Duboc (2012), por exemplo, retoma Todd (2009)
39

 e Biesta (2010)
40

 para 

destacar a relevância da problematização das propostas modernas que visam ao 

desenvolvimento de um pressuposto “pacote de valores universais”, tais como: dignidade, 

tolerância, respeito e liberdade. Nesse contexto, os valores são tidos como integrantes da 

natureza humana e, portanto, seus sentidos não são discutidos, mas estabilizados. Por isso, 

com base nos entendimentos de Biesta (2010), a autora contrapõe a preceitos modernos, como 

força, perfeição e norma, o entendimento pós-moderno de fraqueza, imperfeição e 

interrupção, e, nesses termos, argumenta que o currículo é um dos elementos educacionais de 

maior força devido ao seu caráter linear e estável.  

Os sentidos modernos de conhecimento, ensino e, por conseguinte, de currículo se 

embasam em uma visão prescritiva de humanismo, em que seus entendimentos são 

estabilizados e tidos como neutros, não sendo, portanto, problematizados. Desse modo, Duboc 

(2012) ressalta as restrições dessa visão homogeneizante da Modernidade e a importância da 

busca por uma educação que privilegie as subjetividades, as diferenças e as pluralidades 

sociais, orientando-se por uma compreensão pós-moderna de conhecimento, ou seja, 

compreendendo a sua situacionalidade e a fluidez de seus sentidos. Ciente disso, para 

problematizar os sentidos educacionais historicamente construídos e propostos para o ensino 

médio, inicialmente, discuto algumas de suas reformas na busca por compreender melhor o 

papel do ensino médio no contexto brasileiro. Em seguida, trato especificamente da última 

reforma do ensino médio, sancionada por meio da lei 13.415 (BRASIL, 2017), que resultou da 

Medida Provisória (MP) 746 (BRASIL, 2016), de 22 de setembro de 2016. Ao tratar da lei, 

problematizo, principalmente, as suas implicações para o Ensino Médio Integrado e o ensino 

de língua inglesa, discutindo suas mudanças, entre as quais abordo a proposição de uma base 

                                                 
39

 Referência: TODD, Sharon. Towards an imperfect education: facing humanity, rethinking cosmopolitanism. 

London: Paradigm Publishers: 2009. 
40

 Referência: BIESTA, Gert J. J. Good education in an age of measurement. London: Paradigm Publishers, 

2010. 
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nacional de ensino. Essas reflexões são feitas com base em opiniões de estudiosos e das 

percepções dos professores-participantes sobre esses temas, obtidas por meio de leituras de 

textos teóricos e das percepções docentes em uma sessão reflexiva (SR), realizada em 09 de 

junho de 2017 (doravante SR-P, 09/07/2017). Depois disso, discuto as demandas e propostas 

de mudanças feitas por professores e alunos participantes do estudo para o ensino de inglês 

nos cursos de Ensino Médio Integrado do IFB, relacionando-as às propostas da lei 13.415 

(BRASIL, 2017). Por fim, com base nas problematizações apresentadas, faço algumas 

reflexões gerais sobre a atual reforma do ensino médio (EM).  

 

3.1 O ENSINO MÉDIO E SUAS REFORMAS 

 

Pensar, pesquisar e aprofundar os estudos sobre o ensino médio bem como sobre as 

suas reformas é essencial, pois, como destaca Ribeiro da Silva (2017), tais reformas 

demonstram historicamente as tentativas políticas e econômicas de regulação da educação e, 

além disso, muitas dessas propostas feitas para a educação básica resultam de opiniões e 

demandas de grupos isolados, não de estudos. Em reflexão anterior, Ribeiro da Silva (2013) já 

apontava o caráter isolado dessas reformas e justificava que os seus baixos resultados estavam 

diretamente relacionados à falta de consideração do contexto educacional global e das práticas 

escolares locais. Ademais, a autora argumentava que o estudo das reformas educacionais traz 

a possibilidade de 

 

elucidar seus objetivos, suas intenções manifestas e não manifestas, seus 

limites, suas possibilidades e suas contradições. Permite, também, avaliar o 

seu alcance quanto aos prováveis impactos que causarão sobre a cultura e 

sobre a organização escolar. O nível de detalhamento da reforma consente, 

também, dimensionar em que medida ela é passível de execução ou em que 

medida é pura e simplesmente retórica. (RIBEIRO DA SILVA, 2013, p. 38). 

 

Vemos, assim, que a importância de problematizar essas reformas de ensino é 

reiteradamente enfatizada pela autora, a fim de que possamos discutir e compreender suas 

motivações e influências. As reformas educacionais brasileiras se orientam prioritariamente 

pelo enfoque no currículo (RIBEIRO DA SILVA, 2013), o que se justifica pelas disputas travadas 

em suas construções de sentidos, tendo em vista a sua ampla possibilidade de transpor 

preceitos e valores do contexto macro, representadas pelas políticas curriculares, para o 

contexto micro, produção de sentidos e formação de sujeitos nas escolas. O currículo no 

contexto de reformas é visto, então, como um possível instrumento de controle social e de 
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manutenção de hegemonias, ao reproduzir na escola os sentidos e identidades socialmente 

desejados, entendimentos esses que ecoam as teorias curriculares críticas (SILVA, 2014) 

discutidas no Capítulo 2.  

Nos últimos vinte anos, o ensino médio brasileiro se tornou centro de discussões e 

reformas (RIBEIRO DA SILVA, 2017), o que nos possibilitou avanços e retrocessos. Um dos 

avanços foi a integração do ensino médio à educação básica, conforme o texto da lei 9.394/96 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação ((LDB) BRASIL, 1996). Isso ampliou a possibilidade 

de formação do aluno e fomentou a ideia de um ensino médio mais democrático, acessível a 

um maior número de jovens, reforçando que a formação de nível médio não deve se destinar 

apenas a um pequeno grupo que fará curso superior. Nesse processo de definição de 

identidade do ensino médio e na tentativa por relacionar teoria e prática, buscou-se associar o 

ensino médio a uma educação tecnológica; contudo, a concepção que prevaleceu na LDB 

(BRASIL, 1996) é de uma formação ocupacional e para o emprego, havendo assim um 

retrocesso na formação almejada e na compreensão de trabalho em discussão na época 

(RIBEIRO DA SILVA, 2017).  

Considero que a integração do ensino médio à educação básica promulgada na LDB 

(BRASIL, 1996) é um dos motivos do destaque dado ultimamente a essa etapa de ensino e 

também às suas reformas curriculares, pois traz à tona a necessidade de sua universalização. 

Ao ser parte da formação básica do aluno, o ensino médio também deve ser universal, 

conforme defendido pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos, da década de 

1990, no intuito de melhorar os indicadores educacionais do país. A universalização se 

apresenta, então, como um grande desafio, pois, na época, segundo Silva e Abreu (2008), a 

educação de nível médio atendia a menos de 25% dos jovens com idade entre quinze e 

dezessete anos, e o Brasil estava entre os nove países com os piores índices educacionais do 

mundo. Logo, melhorar os índices educacionais, além de ser desafiador, geraria para o país 

uma demanda de aumento nos investimentos públicos em educação básica, que passava a 

compreender o ensino fundamental e médio. Dessa maneira, vemos que investimento 

financeiro, melhoria de índices educacionais e universalização do ensino básico são temas 

diretamente vinculados e se entrecruzam nas decisões sobre educação.  

A relação capital, política e educação pode também ser percebida em outros âmbitos 

de discussão sobre educação, tal como o contexto de produção da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. Como destacam Silva e Abreu (2008), essa declaração resultou de uma 

conferência com cento e cinquenta e cinco países participantes, em que foram traçadas 

proposições para a melhoria da educação dos nove países com os mais baixos índices 
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educacionais. Dentre tais proposições, destacam-se para o Brasil a diminuição das taxas de 

analfabetismo e a universalização da Educação Básica. É importante notar também que essa 

conferência ocorreu por convocação de instituições como: a Organização das Nações Unidas 

para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), o Banco Mundial, entre outras. Essas instituições advogavam por um sistema de 

ensino que atendesse às demandas econômicas, buscando equidade de crescimento 

econômico, por meio da articulação entre cidadania e competitividade, orientado por um 

caráter eficientista e por diretrizes que visam à integração nacional e à descentralização 

(SILVA; ABREU, 2008).  

As reformas educacionais resultantes das demandas dessas instituições ressoam, 

assim, influências das teorias curriculares eficientistas, pois colocam a educação em função 

das demandas econômicas e se preocupam, principalmente, com os resultados do processo de 

ensino e seus sistemas de avaliação. Silva e Scheibe (2017) também discutem as motivações 

das propostas de mudanças educacionais recentes e ressaltam o aumento das propostas de 

reformas, demonstrando que, em menos de quinze anos, a contar da publicação da LDB 

(BRASIL, 1996), duas diretrizes curriculares para a educação básica foram aprovadas, e uma 

Comissão Especial na Câmara dos Deputados foi criada para tratar dos projetos de leis 

educacionais, das quais destaco a recente MP 746 (BRASIL, 2016), que fomentou a mais nova 

lei de reforma do ensino médio – a lei 13.415 (BRASIL, 2017). 

Esse aumento de propostas curriculares nos últimos anos nos mostra a grande 

atenção que se volta para o ensino médio. As diretrizes são propostas no intuito de 

“normatizar a oferta na organização curricular e divergem substantivamente no que propõem 

quanto à identidade e às finalidades dessa etapa de educação” (SILVA; SCHEIBE, 2017, p 21). 

Desse modo, é relevante pensarmos o que orienta ou embasa tais propostas, a fim de 

compreendermos melhor a situacionalidade e, por conseguinte, as contribuições e os limites 

de cada uma delas. Ressalto que, na compreensão pós-moderna em que se embasa essa 

pesquisa, a fluidez de sentidos, a controvérsia e as diferenças não são compreendidas como 

algo ruim, mas como algo a ser problematizado. No que se refere ao ensino de língua inglesa, 

que é o enfoque deste estudo, por exemplo, Duboc (2011) destaca a variedade de documentos 

curriculares brasileiros que orientam a educação básica atualmente e argumenta: 

 

A existência de um conjunto de parâmetros em âmbito nacional não anula, 

no entanto, a possibilidade de criação de outras propostas curriculares nas 

diferentes escalas (nacional, estadual e municipal); pelo contrário, é 

desejável que se faça jus à autonomia concedida às escolas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394 / 1996 (BRASIL, 
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1996) como forma de constante aprimoramento dos conteúdos sinalizados 

pelos parâmetros e principalmente como forma de privilegiar sua 

interpretação local. Assim é que no Brasil diversos documentos curriculares 

têm sido produzidos, nas diferentes escalas, com diferentes propósitos. 

(DUBOC, 2011, p. 732). 

  

Nesse contexto, em que todos os olhares se voltam para o ensino médio, é preciso 

cautela e responsabilidade para assumirmos, como docentes, o papel de agentes da educação, 

problematizando os sentidos propostos e reinvindicando a nossa participação nesse processo 

de construção de sentidos. É preciso estar atento, pois a contradição de sentidos, se não 

problematizada, pode, por vezes, resgatar compreensões hegemônicas já discutidas e 

rejeitadas por estudiosos, tal como destacam Gonçalves (2017), Lemos et al. (2017) e Lino 

(2017) em relação à lei 13.415 (BRASIL, 2017), sobre a qual discutirei posteriormente.  

Desde a década de 1990, conforme discutido por Silva e Abreu (2008), as políticas 

educacionais buscam responder às demandas internacionais por meio de índices nacionais de 

avaliação e se orientam por princípios de competitividade, resultantes das exigências 

econômicas contextuais. A educação assume desse modo um propósito utilitarista, em que a 

preocupação se volta para os resultados dos índices educacionais referentes ao processo de 

ensino. Nesse contexto, os fins – os (bem sucedidos) resultados nas avaliações – se tornam 

mais importantes que os meios – os processos de formação dos alunos; ecoando, a meu ver, 

sentidos das teorias tradicionais curriculares (SILVA, 2014). Nesse contexto, a busca por 

melhorar a educação básica brasileira é orientada, portanto, por dois meios principais: as 

reformas curriculares e a implementação de mecanismos de avaliação nacional do sistema 

educacional.  

As ações avaliativas, entretanto, ganham muito destaque e precedem as reformas, 

(SILVA; ABREU, 2008), concorrendo até mesmo com as primeiras discussões sobre a LDB 

(BRASIL, 1996). Desse modo, a criação ou implementação de sistemas avaliativos assume um 

caráter mais preponderante que a melhoria do processo educacional em si. Nesse período que 

compreende o final da década de 1980 e início da década de 1990, por exemplo, são 

implementados o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas bases orientam as reformas curriculares 

posteriormente construídas, tendo em vista o destaque atribuído às avaliações. Assim, há uma 

vinculação direta entre a qualidade do sistema educacional e os resultados obtidos em 

sistemas nacionais de avaliação, estabilizando, de certo modo, o sentido de qualidade.  

Diante disso, creio que algumas reflexões e questionamentos se fazem relevantes: 

Qual é o papel desses exames nacionais?; Bons resultados em exames nacionais indicam uma 
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educação de qualidade?; O que compreendemos como educação de qualidade? Por meio 

desses questionamentos, podemos vislumbrar as suas diversas possibilidades de respostas, e 

começar a refletir acerca das fixações de sentidos. Lopes (2012) assevera que, nos estudos 

curriculares, o questionamento do entendimento de estrutura como algo fixo se desenvolve 

nos estudos pós-estruturais, nos chamando a atenção para a instabilidade dos sentidos de 

sujeito, de sociedade e das concepções de modo geral. No contexto educacional brasileiro, 

essa estabilização de sentidos, como vemos, provém dos objetivos traçados para a educação 

na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que priorizou os índices obtidos em 

exames nacionais. Desse modo, a melhoria dos índices, e não do processo educacional, ganha 

centralidade nos debates, e, por conseguinte, bons índices são vistos como sinônimos de uma 

educação de qualidade. Por isso, é importante pensarmos essa construção de sentidos para 

entendermos o que demonstram esses índices e o sentido de qualidade ali subentendido. 

Os sentidos de qualidade no contexto educacional público têm ocupado vários 

estudiosos da área da Educação (SANTOS, 2012; PARO, 2012; VEIGA, 2012, TEIXEIRA, 2012), 

pois, apesar de suas complexidades, por vezes, assumem uma acepção única, simplificada e 

estável. Entretanto, o caráter histórico e situado das compreensões de qualidade da educação 

se faz notório, pois elas podem ser associadas: à formação docente inicial e em serviço 

(SANTOS, 2012); à consideração do aluno como um ser histórico e da escola como uma 

empresa diferenciada (PARO, 2012); ao entendimento da escola como espaço sócio-histórico 

(VEIGA, 2012); às condições de trabalho e à condição docente (TEIXEIRA, 2012) etc. Desse 

modo, na esteira de Lopes (2012), que compreende a simplificação do sentido de qualidade 

como uma possível tentativa de hegemonização de significação
41

, o que implica também em 

uma visão estável de sujeito e sociedade e que desconsidera as disputas nas construções de 

sentidos; destaco a relevância de problematizarmos esses sentidos. Entendo que essa reflexão 

pode nos auxiliar no entendimento das motivações e implicações dos sentidos de qualidade e 

de currículo que orientam nossas práticas a fim de fazermos escolhas pedagógicas mais 

conscientes e que atendam melhor aos nossos objetivos de formação. 

As propostas de exames e de currículos nacionais parecem retomar traços de uma 

compreensão moderna, e, portanto, homogeneizadora de educação, em que há uma tentativa 

de universalização, padronização e controle dos sentidos, desconsiderando as características 

locais e reproduzindo sentidos hegemônicos. Em um estudo longitudinal, Silva e Abreu 

                                                 
41

 Com base no entendimento de Laclau (2005), Lopes (2012, p. 22) define discurso hegemônico como uma 

articulação discursiva que “de forma contingente e provisória, fixa determinados sentidos e significados em 

uma representação da política”.  

   Referência: LACLAU, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires. Fonde de Cultura Económica, 2005. 
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(2008) mostram, por exemplo, os ecos, de 1998 a 2008, da noção de competências nas 

concepções de exames e propostas curriculares nacionais, tais como o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do do Ensino Médio (ENEM), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM). 

Nessa análise, as autoras destacam que o SAEB, por exemplo, a partir de 1997, foi 

reestruturado com base na noção de competências cognitivas organizadas em níveis, com base 

em preceitos piagetianos; e, em 1998, essa noção ressoa na proposição de formação do aluno 

por “competências e habilidades” dos PCNEM. Nesse mesmo período, o ENEM, também 

orientado por uma visão piagetiana de conhecimento e inteligência, justifica a ênfase na 

avaliação por estágios cognitivos e a opção por uma avaliação por “competências e 

habilidades”; princípios esses que, segundo as autoras, também estão presentes nas 

proposições das DCNEM. Podemos perceber, assim, a homogeneização de sentidos nesse 

contexto, em que os preceitos dos exames orientam as reformas curriculares. Esse sentido de 

formação por habilidades e competências, entretanto, não se coaduna com a percepção dos 

professores, pois, como dizem as autoras,  

 

os formuladores do discurso oficial partiram da pressuposição de que o 

emprego da noção de competência fosse algo consensual, amplamente 

partilhada e de conhecimento, inclusive por parte dos que teriam que lidar 

com essa referência sem terem, no entanto se envolvido com o processo de 

definição dessas políticas, os professores. (SILVA; ABREU, 2008, p. 536). 

 

Há, portanto, uma homogeneização de sentido para a validação de um sentido 

hegemônico – o ensino por competências. Esse pressuposto consenso não apenas silencia 

agentes centrais do processo educacional, mas destaca a desconsideração desses agentes ou o 

seu apagamento nas produções de conhecimentos que influenciam diretamente o seu contexto 

de atuação. Assim, há novamente uma tentativa de universalização da visão desse grupo de 

formadores, ressoando uma perspectiva moderna de conhecimento como único, estável e 

neutro. Isso me remete a uma tentativa de controle da escola, em que essa serve como 

instrumento para a reprodução de estruturas sociais, políticas e econômicas consolidadas e 

vigentes. Desse modo, as hegemonias são mantidas, e como destaca Lopes (2001), a 

flexibilização curricular local proposta nos sistemas nacionais de avaliação é cerceada por 

seus padrões avaliativos. Os sistemas de avaliação construídos sem a participação dos 

docentes se tornam um instrumento de interferência em seu fazer pedagógico, e, dessa 

maneira, contribuem para a adesão do professor às reformas educacionais, pois seus preceitos 
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se coadunam aos dos exames, a cujos resultados é vinculado o sentido de qualidade da 

educação. Logo, é criada estruturalmente uma cadeia de ações para o controle da escola, de 

seu processo de ensino e até mesmo das escolhas docentes.  

Silva e Abreu (2008) apontam ainda que, além da hegemonização de sentidos 

imbricada nos sistemas de avaliação nacional, outras limitações referentes ao seu modo de 

implementação já são apontadas em estudos da área. Para os estudiosos, procedimentos ou 

compreensões como a avaliação da produtividade escolar apenas no período final de formação 

do aluno, a vinculação da produtividade escolar à liberação de seus recursos, a concepção 

classificatória e quantitativista de avaliação, normatizados nesses exames, contribuem para a 

reprodução de desigualdades. Embora tais ações fossem justificadas pelo propósito de 

melhoria da qualidade da educação, as autoras destacam que a esperada melhoria da educação 

por meio da implementação desses exames e das reformas curriculares também não havia se 

efetivado até o início dos anos 2000. Segundo as autoras, nesse período, treze por cento da 

população era analfabeta; o tempo médio de estudos dos brasileiros era de cinco anos; o 

índice de repetência era bastante elevado, e mais da metade das crianças que encerrava a 

primeira fase do ensino fundamental não conseguia ler ou escrever.  

As tentativas de melhorias de qualidade da educação, por meio de índices 

avaliativos, não foram bem sucedidas, mas continuaram e continuam a motivar outras 

reformas educacionas. Em 2008, as autoras já pontuavam que as reformas eram orientadas por 

escolhas e saberes externos ao contexto escolar e por compreensões tais como meritocracia, 

classificação e avaliação quantitativa do conhecimento ou do processo de ensino. Assim, não 

contribuíam para que a escola atendesse às demandas locais e efetuasse suas mudanças 

necessárias; deslocando ainda a responsabilidade da qualidade do ensino para o indivíduo. 

Com isso, começaram a ser questionadas a qualidade da formação docente e a capacidade de 

aprendizagem do aluno.  

Se seguirmos essa linha de pensamento, o motivo do fracasso educacional não está 

na visão neutra, associal e a-histórica de educação dos sentidos das políticas curriculares, 

orientadas por percepções modernas de ensino, mas na ineficiência de seus agentes. Logo, nos 

damos conta novamente da importância de discutirmos tais sistemas nacionais de avaliação da 

educação e de currículo. Ciente disso, e, tendo em vista que a reforma do EM, proposta pela 

lei 13.415 (BRASIL, 2017), é justificada pelo governo pelos baixos índices obtidos em exames 

nacionais e traz entre suas normatizações a instituição de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na seção seguinte me dedico problematizar tal política curricular.  
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3.2 A ATUAL REFORMA DO ENSINO MÉDIO – LEI 13.415/17 

 

Como temos visto neste trabalho, problematizar as reformas educacionais e os 

preceitos que as orientam é ação basilar se pretendemos nos comprometer com a proposta de 

educação que construímos. Por isso, nesta seção, discuto a lei 13.415 (BRASIL, 2017) – última 

proposta de reforma do ensino médio, partilhando do entendimento de Lopes (2012) acerca da 

relação estabelecida nas políticas curriculares brasileiras entre a qualidade da educação e o 

currículo. Inicialmente, problematizo essa última reforma do ensino médio, de modo geral, 

tendo em vista seu modo de proposição, suas motivações e normativas, para então discutir o 

ensino médio integrado e o ensino de inglês nesse contexto da reforma. Como disse na seção 

anterior, as recentes propostas educacionais têm sido justificadas, dentre outros aspectos, 

pelos baixos índices obtidos em sistemas nacionais de avaliação, e assim as suas melhorias 

são embasadas em reformas curriculares com vistas a uma melhor qualidade da educação 

básica, tida como sinômimo de melhor desempenho nesses exames. A meu ver, dentro desse 

sentido de reforma, a lei 13.415 (BRASIL, 2017) não se faz uma exceção, e, por isso, é 

importante refletir sobre o sentido de qualidade ali construído.  

Considero que a nova reforma curricular reverbera o sentido instrumental de 

qualidade, pois se justifica por critérios eficientistas de formação e avaliação, tendo assim a 

educação como um instrumento de controle social, ecoando sentidos hegemônicos. Silva e 

Scheibe (2008, p. 21) argumentam que a lei 13.415 (BRASIL, 2017) ressoa sentidos que 

disputam espaço no contexto educacional desde a construção da LDB (BRASIL, 1996), e os 

reforça, pois 

 

a reforma está sustentada na defesa da necessidade de adequação do ensino 

médio a requisistos postos pelo mercado de trabalho e/ou por necessidades 

definidas pelo setor empresarial. Tal defesa aproxima a última etapa da 

educação básica a uma visão mercantil da escola pública e adota critérios 

pragmáticos para definir os rumos da mudança, tais como o desempenho nos 

exames em larga escala e o acesso limitado à educação superior por parte 

dos concluintes do ensino médio.  

 

Essa visão mercantil da educação, marcante na educação brasileira na década de 

1990, já há algum tempo vem disputando sentidos educacionais no Brasil e no mundo, pois, 

como destaca Ball (2012), novas formas de governança do que é público vem sendo criadas, 

tendo em vista que instituições privadas têm se associado ao estado para definir políticas e 

ofertas de serviços públicos, como é o caso da educação. E segundo o autor, em entrevista 

concedida à Rosa (2013), essa influência pode ser percebida no contexto educacional do 
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Reino Unido, dos Estados Unidos e em alguns locais da Europa, da Nova Zelândia, da 

Austrália, de Hong Kong, do Japão etc. Contudo, não se tem clareza das implicações e nem 

mesmo dos limites dessa participação do setor privado no público. No que se refere a essa 

participação na educação do Reino Unido, o autor demonstra que, nos últimos 15 anos, ou 

seja, entre o final da década de 1990 e início dessa década, pode-se perceber uma grande 

expansão dessa relação entre o setor público e o privado. 

Nesse mesmo período, como vimos, a visão mercantil da educação, que tem como 

uma de suas mostras a mudança da relação entre o público e o privado, disputava sentidos e se 

oficilializava na LDB (BRASIL, 1996). Assim, vemos que no Brasil, essa mudança no modo de 

governança do que é público também está em processo. Para Ball (2008), conforme entrevista 

concedida a Rosa
42

 (2013), essa nova relação entre os setores consiste numa diferente 

modalidade de privatização da oferta e gerência do serviço público, pois, também participam 

das decisões instituições filantrópicas e empresas. Por isso, busco refletir sobre os ecos desse 

novo modo de gerenciamento das atividades públicas, em que destaco a educação básica 

pública brasileira. Nesse intuito, discuto o contexto e o modo diferenciado em que se propõe 

essa reforma do ensino médio brasileiro – a qual já vinha sendo discutida por estudiosos e 

pesquisadores da área.  

A proposta oficial da última reforma do ensino médio foi apresentada à população 

brasileira por meio de uma medida provisória, a MP 746, de 22 de setembro de 2016, exarada 

em um contexto sócio-histórico bastante diferenciado, que é assim descrito por Lino (2017, p. 

77): 

 

O cenário político brasileiro está marcado pela ascensão via golpe 

parlamentar-jurídico-midiático de um projeto de governo rejeitado nas urnas 

em 2014. Após o impeachment da presidente Dilma Roussef, que alavancou 

ao poder Michel Temer, presenciamos cotidianamente o açodamento na 

emissão de leis sob a forma de decretos e medidas provisórias, que efetuam 

um verdadeiro desmonte na política educacional na redução de direitos da 

maioria da população.  

 

Tendo testemunhado dois processos de impeachment vejo que esses acontecimentos, 

por si só, já contribuem para um ambiente mais complexo e controverso, em que se acirram as 

disputas de poder nas esferas sociais, políticas e econômicas. E essa realidade que 

vivenciamos agora é ainda conflituosa, após o segundo processo de impeachment no Brasil. 

                                                 
42

 Sanny Silva da Rosa é doutora em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

em 2013 era professora visitante do Instituto de Educação da Universidade de Londres, onde realizou a referida 

entrevista. 
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Vivemos não somente um momento de pós-destituição de uma governante, cujo processo e 

legitimidade não discutirei aqui, mas de mudança de todo um plano de governo escolhido nas 

urnas pela maioria do povo brasileiro, com a ascenção de um novo presidente. Desse modo, 

aumentam-se os conflitos e as tensões. Para além disso, infelizmente, as políticas brasileiras 

não parecem ter como objetivo principal o crescimento do país, pois são compreendidas como 

políticas de governos e partidos. Assim, se o poder é trocado de mãos, as propostas e políticas 

assumem nova roupagem ou são substituídas por outras. É nessa disputa pelas construções de 

sentidos e de poder que se inserem as políticas educacionais, e, por conseguinte, as de 

currículo, cuja complexidade é discutida por muitos estudiosos como Sacristán (2000), Lopes 

(2006), Ribeiro da Silva (2008), Moreira e Silva (2009), Matheus e Lopes (2014), Silva 

(2014), entre outros. 

Estamos assim inseridos em um contexto sócio-histórico bastante complexo, em que 

as escolhas e atitudes requerem bastante cautela, e que resulta, dentre outros fatores, da 

ascenção de um novo governante ao poder por meio de um processo pouco usual. 

Contrariando a cautela requerida, no contexto educacional, nos deparamos com reformas 

realizadas por meio de medidas provisórias, o que não demonstra abertura ao diálogo e nem 

sequer contribui para a redução dos conflitos já gerados. Como pontua Lino (2017, p. 77), 

 

[o] uso de medida provisória caracteriza uma forma autoritária de legislar, 

que sinaliza o desprezo pelo necessário diálogo acadêmico e legislativo, 

típico de um regime de exceção. A alteração da LDB de forma açodada, sem 

o debate sobre os impactos que a Reforma produzirá a médio e longo prazo, 

pode ser considerada, no mínimo, como irresponsável e inadequada, e 

compromete a oferta de qualidade desse nível de ensino.  

 

A falta de diálogo no processo de elaboração da reforma não condiz também com o 

que é descrito pelo governo e/ou seus representantes na divulgação do novo ensino médio à 

população brasileira por meio de uma página no sítio do Ministério da Educação (MEC)
43

. 

Segundo consta no sítio, a página foi construída para esclarecer as dúvidas que possam surgir 

acerca da reforma, e parece ressaltar o caráter interativo e colaborativo da reforma: “Este 

espaço foi criado para você tirar suas dúvidas sobre as mudanças que ocorrerão no Ensino 

Médio nos próximos anos. Envie suas perguntas para o e-

mail novoensinomedio@mec.gov.br. As dúvidas mais frequentes serão postadas nesta 

página”. Nesse sentido, para destacar a construção conjunta da reforma e também o caráter 
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não aligeirado de sua organização, é apresentada no texto, entre outras coisas, uma espécie de 

linha do tempo em que se destacam ações referentes a essa reforma: 

 

[...] As propostas da MP são fruto do amplo debate acumulado no país nas 

últimas décadas, o que permitiu ao governo acelerar a reforma. 
 

- 1998: Grande debate e aprovação das diretrizes do EM de acordo com a 

nova legislação da LDB de 1996; 

- 2002: Seminário Nacional sobre reforma do ensino médio; 

- 2007: FUNDEB com a promessa de garantir a universalização do EM; 

- 2007: MEC lança o Plano de Ações Articuladas; 

- 2009: Novo ENEM; 

- 2010: Ensino Médio Inovador; 

- 2010: CONSED cria o Grupo de Trabalho da Reforma do Ensino Médio; 

- 2012: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio aprovadas 

pelo CNE; 

- 2013: Projeto de Lei (PL6840/2013); 

- 2014: Plano Nacional da Educação (PNE). Meta 3.1: “Institucionalizar 

programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar 

práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e 

eletivos articulados.” (MEC, 2017, grifo no original)
44

. 

 

 

Essas ações que, segundo o governo, culminaram na lei 13.415 (BRASIL, 2017) são 

criticadas por estudiosos, que ressaltam o caráter aleigeirado da reforma. A realização dessas 

ações, no entanto, não é negada ou ocultada pelos estudiosos da educação e do currículo. Ao 

contrário, tais ações são destacadas em seus estudos (GONÇALVES, 2017; FERREIRA, 2017; 

LINO, 2017; MOLL, 2017, RAMOS, 2017; RIBEIRO DA SILVA, 2017 e outros), a fim de 

demonstrar o complexo e longo processo de discussão em que se engajaram educadores, 

pesquisadores e representantes da sociedade para a construção de uma proposta de reforma do 

ensino médio. Essa proposta, constituída por meio dessas ações de caráter mais amplo e 

coletivo, contudo, foi desconsiderada pela lei 13.415 (BRASIL, 2017), tal como destacam esses 

e outros estudiosos que têm se manifestado em produções individuais ou conjuntas, como as 

apresentadas nesses dois dossiês: “A reforma do ensino médio em questão”, publicado em 

2017, no volume 11, da Revista Retratos da Escola, e “Centralidade do Ensino Médio no 

Contexto da Nova ‘Ordem e Progresso’”, publicado também em 2017, no volume 38 da 

Revista Educação & Sociedade. 

Outro elemento que destaca a desconsideração das reflexões construídas, a meu ver, 

emerge das próprias ações listadas como estruturadoras da reforma, e citadas acima, cujos 
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pressupostos, proposições e críticas não são considerados na lei 13.415 (BRASIL, 2017). Para 

pensarmos isso conjuntamente, tomo como exemplo algumas considerações sobre um projeto 

que antecede a lei 13.415 (BRASIL, 2017), ou seja, o Projeto de Lei (PL) 6.840 de 2013 – o 

qual é listado pelo MEC dentre as ações que embasaram a reforma, como vimos na citação 

anterior. Assim, considerando que esse projeto bem como as críticas feitas às suas 

normatizações poderiam representar as perspectivas mais recentes daqueles que participaram 

das discussões para a reforma do ensino médio, entendo que tais dados foram considerados na 

construção da MP 746 (BRASIL, 2016), dita aberta e consultiva.  

Uma breve busca acerca das reflexões da comunidade acadêmica sobre o PL 6.840 

(BRASIL, 2013) nos mostra que pontos fortemente criticados nas normatizações apresentadas 

no texto ecoam nas proposições da lei 13.415 (BRASIL, 2017). Silva e Scheibe (2008, p. 25), 

por exemplo, destacam duas proposições do PL 6.840 (BRASIL, 2013) problematizadas pelos 

estudiosos: “a de organização curricular com base em ênfase/áreas de escolhas por parte dos 

estudantes e também a progressiva obrigatoriedade de jornada escolar com o mínimo de sete 

horas diárias para todos”. Segundo as autoras, essas proposições reforçam a fragmentação e a 

hierarquia do conhecimento escolar, pois interferem no processo de formação integral do 

aluno, tendo em vista que o ensino médio é parte da “educação de base” e contribui para as 

desigualdades sociais, dificultando o acesso daqueles que precisam trabalhar à escola. Essas 

duas proposições, em minha opinião, ressoam nos conceitos de “itinerários formativos” e do 

“ensino de tempo integral”, normatizados na lei 13.415 (BRASIL, 2017). 

Um terceiro elemento que me faz questionar a ampla consulta e discussão da reforma 

do ensino médio decorre de outras ações desconsideradas entre a publicação da MP 746 em 

2016 e a sua instituição como lei em 2017 – lei 13.145 (BRASIL, 2017). Nesse período, várias 

instituições publicaram manifestos e notas de repúdio, questionando proposições da reforma 

que contrariavam as discussões anteriormente encaminhadas no contexto da reforma 

curricular do ensino médio: o Manifesto da Associação Brasileira de Currículo (ABcD), com 

o apoio da linha de pesquisa “Currículos: sujeito, conhecimento e cultura”, intitulado: 

“Posicionamento sobre a medida provisória 746/2016 sobre o ensino médio”
45

; o “Manifesto 

do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio sobre a medida provisória: não ao 

esfacelamento do ensino médio”
46

; o “Manifesto do Movimento Nacional em Defesa do 
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Ensino Médio: não ao retrocesso proposto pelo Ministério da Educação do governo Temer”
47

.  

Dois desses manifestos foram elaborados pelo Movimento Nacional em Defesa do 

Ensino Médio. Esse movimento foi constituído em 2014, por dez entidades do campo 

educacional: ANPED (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação), 

CEDES (Centro de Estudos Educação e Sociedade), FORUMDIR (Fórum Nacional de 

Diretores das Faculdades de Educação), ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação), Sociedade Brasileira de Física, Ação Educativa, Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração 

da educação), CONIF (Conselho Nacional Das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional Científica e Tecnológica) e CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação). Assim, tendo em vista o número de instituições ali representadas, vejo que os 

argumentos, contidos nesses manifestos, sobre a MP 746 (BRASIL, 2016) deveriam ter sido 

(re)considerados para a instituição da lei 13.415 (BRASIL, 2017), mas isso não parece ter 

ocorrido.  

Dentre os elementos criticados nos manifestos a essa MP, que foram mantidos na lei 

13.415 (BRASIL, 2017), podemos citar: a divisão do currículo em cinco itinerários formativos, 

o reconhecimento do notório saber na formação docente, a ampliação da jornada de estudo 

(integral) etc., que foram apontados como contribuindo para o aumento de desigualdades e 

oportunidades educacionais, para a precarização da formação docente e para a desvalorização 

da formação específica docente. Tais críticas, entretanto, não resultaram em mudanças nas 

proposições, destacando o caráter unilateral de construção de sentidos da reforma. Essa ideia 

de produção isolada da reforma é, a meu ver, reforçada quando nos damos a conhecer que o 

motivo de criação do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio foi, segundo consta 

no segundo manifesto listado, “intervir no sentido da não aprovação do Projeto de Lei 

6.840/2013”. Isso mostra que, contraditoriamente, esse projeto que motivou a criação de um 

movimento contrário de educadores, como vimos na citação anterior, está listado entre as 

ações de debate do governo com a comunidade acadêmica e a comunidade geral. Ademais, na 

página da reforma do sítio do MEC, em que se apresenta o novo ensino médio, e de que fiz 

uso anteriormente, é dito que “a reforma do ensino médio está sendo discutida há anos. Em 

2013, foi apresentado o PL 6.840 na Câmara dos Deputados, que também foi amplamente 

debatido”.  
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Por tudo isso, creio que, nesse contexto de “debate ou diálogo”, há a predominância 

de uma hegemonia de vozes e sentidos daqueles que representam os interesses do governo, já 

que as vozes e os saberes de estudiosos, pesquisadores e da comunidade em geral, que 

defendem a reforma, mas em outros termos; são, por vezes, ouvidas, mas não consideradas ou 

representadas na lei. A concepção de debate ou diálogo como espaço em que predominam 

vozes hegemônicas, que ecoa nesse contexto, se coaduna, em minha opinião, com o modo de 

instituição da reforma do ensino médio, ou seja, por meio de uma medida provisória, 

posteriormente instituída como lei – destacando o seu caráter impositivo. A edição da reforma 

por medida provisória é, contudo, tratada no item 5 constante também da página sobre o novo 

ensino médio no sítio do MEC
48

, com base em duas justificativas centrais:  

 

Em primeiro lugar, em decorrência da urgência do problema desse nível de 

ensino no país, dados do IDEB recém-divulgados mostram uma realidade 

trágica no ensino médio e retratam a urgência da reforma. Em segundo lugar, 

em consequência da relevância do tema que se apresenta na medida em que 

o fracasso do ensino médio brasileiro é um dado da realidade, como 

demonstram os resultados das avaliações nacionais e internacionais.  

 

Noto assim que as justificativas apresentadas se embasam em apenas um argumento, 

o grande insucesso do ensino médio demonstrado em exames de larga escala. Esse 

“insucesso”, entretanto, já conhecido, discutido e questionado por estudiosos da educação, se 

embasa em uma compreensão eficientista e mercantilista de currículo e da educação, pois 

pautam a análise de sua qualidade por índices isolados, que não acompanham ou retratam o 

processo de formação do aluno. Como abordei anteriormente ao discutir a complexidade dos 

sentidos de qualidade que permeiam o contexto educacional, não podemos estabilizar os 

sentidos ao pensar em qualidade educacional, colocando-a como sinônimo de bons índices em 

exames nacionais e internacionais. Ter uma educação básica, pública, e de qualidade, é sem 

dúvida, o objetivo dos profissionais da educação, mas está muito além desses bons índices.  

No segundo manifesto apresentado nesta seção, “O manifesto do movimento 

nacional em defesa do ensino médio sobre a medida provisória: não ao esfacelamento do 

ensino médio”, por exemplo, tal compreensão ampliada de qualidade da educação é 

destacada, pois se argumenta que, para termos uma educação básica de qualidade, é 

necessário um trabalho conjunto das redes de ensino e dos órgãos de poder, de modo a 
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induzir a uma organização curricular que respeite as diferenças e os 

interesses dos jovens mas ao mesmo tempo assegure a formação básica 

comum e de qualidade; a consolidação de uma forma de avaliação no Ensino 

Médio que possibilite o acompanhamento permanente pelas escolas do 

desempenho dos estudantes com vistas à contenção do abandono e insucesso 

escolar; ampliação dos recursos financeiros com vistas à reestruturação dos 

espaços físicos, das condições materiais, da melhoria salarial e das condições 

de trabalho dos educadores; construção de novas escolas específicas para 

atendimento do Ensino Médio em tempo integral; indução à formação de 

redes de pesquisa sobre o Ensino Médio com vistas a produzir conhecimento 

e realizar um amplo e qualificado diagnóstico nacional; articulação de uma 

rede de formação inicial e continuada de professores a partir de ações já 

existentes como PARFOR e PIBID; fomento a ações de assistência 

estudantil com vistas a ampliar a permanência do estudante na escola; 

atendimento diferenciado para o Ensino Médio noturno de modo a respeitar 

as características do público que o frequenta; elaboração e aquisição de 

materiais pedagógicos apropriados, incluindo os formatos digitais; criação de 

uma rede de discussões para reconfiguração dos cursos de formação inicial 

de professores, envolvendo as várias entidades representativas do campo 

educacional, estudantes, professores e gestores. 

 

Apesar da extensão do excerto acima, fiz questão de mantê-lo na íntegra para listar 

todas as ações em que o movimento se embasa para endossar a necessidade de reforma no 

ensino médio e, sobretudo, para respaldar a sua recusa à MP 746 (BRASIL, 2016), pois 

acredito que tais ações representam de maneira mais abrangente as demandas e necessidades 

historicamente identificadas para a melhoria do ensino médio. É nesse contexto de 

polarização de forças e de predominância de vozes hegemônicas que a MP 746 (BRASIL, 

2016) foi convertida em lei – lei 13.415, em 16 de fevereiro de 2017. Vejamos, então, a 

conceituação dessa reforma de ensino médio trazida na página da reforma do sítio do MEC
49

: 

 

A reforma do ensino médio é uma mudança na estrutura do sistema atual do 

ensino médio. Trata-se de um instrumento fundamental para a melhoria da 

educação no país. Ao propor a flexibilização da grade curricular, o novo 

modelo permitirá que o estudante escolha a área de conhecimento para 

aprofundar seus estudos. A nova estrutura terá uma parte que será comum e 

obrigatória a todas as escolas (Base Nacional Comum Curricular) e outra 

parte flexível. Com isso, o ensino médio aproximará ainda mais a escola da 

realidade dos estudantes à luz das novas demandas profissionais do mercado 

de trabalho. E, sobretudo, permitirá que cada um siga o caminho de suas 

vocações e sonhos, seja para seguir os estudos no nível superior, seja para 

entrar no mundo do trabalho. (MEC, 2017). 

 

Nessa conceituação, revelam-se algumas proposições e compreensões da lei 

referentes: à flexibilização do currículo; à BNCC; ao atendimento às necessidades do aluno e 
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às demandas do mercado de trabalho; e à possibilidade de formação para o ensino superior ou 

para o mercado de trabalho. Logo, podemos identificar percepções contraditórias àquelas 

elencadas pelas instituições educativas, em seus manifestos, como necessárias para uma 

educação de qualidade no ensino médio. Por isso, para refletirmos sobre as construções desses 

sentidos de maneira mais detalhada, discuto, nas seções seguintes, algumas proposições da lei 

que se vinculam diretamente ao contexto analisado desta pesquisa, ou seja, o ensino de inglês 

nos cursos de Ensino Médio Integrado do IFB. Assim, inicialmente problematizo a proposta 

de base nacional constante na lei; em seguida, reflito sobre as proposições e objetivos do 

Ensino Médio Integrado no contexto da nova lei; posteriormente, discuto as mudanças 

referentes ao ensino de língua inglesa; e, por fim, reflito sobre as proposições da nova reforma 

para o ensino de língua inglesa, tendo em vista as demandas de mudanças curriculares dos 

professores e alunos participantes deste estudo.  

 

3.2.1 A PROPOSTA DE UMA BASE NACIONAL CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO: ORIGEM, 

LIMITES E CONTRIBUIÇÕES 

 

A ideia de construção de um modelo de currículo nacional com vistas à padronização 

e homogeneização dos conteúdos predominou no século XX, segundo Apple (2009, p. 61). 

Nessa perspectiva curricular crítica, ao discutir as propostas de currículo e avaliações 

nacionais na educação estadunidense, o autor já chama a atenção para os riscos da retomada 

de ideias conservadoras que está imbuído nessa “política do conhecimento oficial”, a qual 

resgata uma percepção eficientista de educação. O autor ressalta também que tais propostas 

nacionais podem servir como bons instrumentos de prestação de contas, mas fazem com que 

nossas crianças também sejam classificadas e categorizadas pelas mesmas normas fixas que 

desconsideram suas realidades sociais, e, por isso, argumenta:  

 

[...] muito embora os proponentes de um currículo nacional possam vê-lo 

como meio de criar coesão social e de nos possibilitar melhorar nossas 

escolas avaliando-as segundo critérios “objetivos”, os seus efeitos serão 

justamente o oposto. Os critérios até poderão parecer objetivos, mas os 

resultados não o serão, dadas as diferenças de recursos e classe social e a 

segregação racial, o que surgirá serão diferenças ainda mais acentuadas, 

socialmente produzidas, entre “nós” e “os outros”, agravando antagonismos 

sociais e o esfacelamento cultural e econômico delas resultantes. (O mesmo 

ocorrerá em relação ao atual deslumbramento com a educação voltada para o 

resultado, nova expressão para velhas versões de estratificação educacional). 

(APPLE, 2009, p. 75-76, grifo no original).  
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Essa discussão acerca da educação estadunidense foi primeiramente publicada em 

1994, mas me soa muito atual para a realidade educacional que vivenciamos no Brasil. Como 

disse anteriormente, em fevereiro de 2017, foi exarada a lei 13.415 de reforma do ensino 

médio, em que se oficializa a criação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

educação básica, a qual é assim conceituada no item quatro da página de divulgação do novo 

ensino médio, constante do sítio do MEC
50

:  

 

É um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas, 

redes públicas e privadas de ensino, de todo o Brasil. A Base trará os 

conhecimentos essenciais, as competências e as aprendizagens pretendidas 

para crianças e jovens em cada etapa da educação básica em todo país. A 

BNCC pretende promover a elevação da qualidade do ensino no país por 

meio de uma referência comum obrigatória para todas as escolas de 

educação básica, respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos 

entes federados e às escolas. (MEC, 2017). 

 

Nesse conceito da BNCC brasileira, reverberam muitas das características discutidas 

por Apple (2009) ao tratar do currículo nacional na educação estadunidense, pois ambas têm 

por objetivo a melhoria da educação e a sua padronização. Além disso, trazem a compreensão 

de qualidade como melhoria de desempenho em exames também padronizados, resgatando 

assim uma percepção eficientista e mercantil de educação. Como demonstrou Apple (2009), 

entretanto, a padronização bem como a busca por maior igualdade no contexto educação, por 

meio de uma educação que prioriza resultados, só ocasionam o aumento das diferenças, 

segregando ainda mais os cidadãos e suas oportunidades de formação, pois podemos 

padronizar os conteúdos, mas não subjetividades, suas demandas e necessidades. Logo, as 

diferenças permanecem, e, ao serem desconsideradas ou ocultadas, contribuem para que as 

desigualdades de oportunidades sociais e educacionais sejam reforçadas ou aumentadas.  

  Apesar das limitações dessa visão mercantil de educação, que prioriza os resultados 

e o atendimento às demandas do mercado de trabalho (APPLE, 2009), as proposições 

educacionais e curriculares brasileiras têm ecoado esses sentidos em suas reformas. Por isso, a 

educação brasileira, assim como a de diversos outros países, como discuti, também se insere 

nas novas formas de governança do setor público (BALL, 2008)
51

, pois as decisões acerca da 

educação pública são tomadas também por entidades privadas e não unicamente pelo Estado. 

Esse novo modo de relação entre setor público e privado, que traz influências para a reforma 

                                                 
50

 Referência: Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361#nem_04>. Acesso 

em: 15 dez. 2017. 
51

 Referência: BALL, Stephen. The education debate. Bristol: The Policy Press University of Bristol, 2008. 

 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361#nem_04


122 

 

do ensino médio – lei 13.415 (BRASIL, 2017), já vinha se estruturando em proposições 

educacionais anteriores, tal como essa de uma base nacional curricular. 

Em um levantamento sobre os participantes das discussões da base nacional 

curricular entre outubro de 2013 a agosto de 2014, Macedo (2014) destaca a marcante 

presença de “atores privados”, atuando conjuntamente com o MEC, e novas formas de 

governabilidade ali criadas, cujas soluções apresentadas à educação são embasadas na lógica 

de mercado. Assim, a autora retoma Ball (2012) para demonstrar que, nesse contexto, a 

instituição privada não apenas financia um projeto público, mas participa ativamente de sua 

criação e gerência. A autora destaca também que tal organização “visa à produção de uma 

narrativa hegemônica sobre o que é qualidade na educação e sobre como atingi-la” (MACEDO, 

2014, p. 14) e descaracteriza o gerenciamento do bem e direito público que é a educação.   

Nesse período, Macedo (2014, p. 15) destaca a recorrência de quatro sentidos: 

“conteúdos [poderosos, socialmente elaborados]; direitos de aprendizagem [direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento]; expectativa de aprendizagem; e padrões de 

avaliação”. Este último, segundo a autora, é o sentido predominante no proposto paradigma 

de integração colaborativa entre instituições públicas e privadas; integração essa que conta 

com altos investimentos públicos para que instituições privadas produzam materiais didáticos 

e até mesmo aulas-modelo orientados por princípios avaliativos de um Núcleo Comum 

estadunidense, com vistas ao controle da prática pedagógica. Ao tratar do contexto 

estadunidense, entretanto, a autora retoma Ravitch (2013)
52

 para destacar que tais ações têm 

sido pouco significativa e tem resultado em grandes transferências de recursos públicos para o 

setor privado. Ela destaca que, mesmo com resultados como esses, obtidos em outros países, a 

base nacional curricular e a avaliação são processos atrelados no Brasil, o que pode ser 

percebido também pela grande participação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nas discussões sobre educação. É importante ressaltar 

que essas análises desenvolvidas pela autora antecederam o Seminário da Base Comum 

Nacional, ocorrido em outubro de 2014, momento em que o MEC intensificou as ações para a 

construção da base.  

Outro ponto referente ao contexto estadunidense, destacado por Macedo (2014) é 

que, mesmo com os baixos resultados dessa educação com ênfase avaliativa, os professores 

acabam por aderir a essa proposição por razões tais como: “medo, vergonha, fantasia e 

sentimento de perda e culpa”. Tais sentimentos resultam do destaque dado ao fracasso escolar, 
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ao colocar a escola como responsável por atender às demandas de mercado e por resolver as 

desigualdades várias da sociedade – de modo semelhante ao que ocorre na educação 

brasileira. Ao professor é, portanto, atribuído o fracasso da educação e, assim,  

 

[e]sse professor experimentando sentimentos pela vergonha e culpa é 

assediado por narrativas de sucesso de professores fora de série, rebeldes 

como o John Keating de “Sociedade dos Poetas Mortos” ou capazes de 

qualquer sacrifício por seus alunos. Tais narrativas criam a fantasia de 

onipotência, que sugere que um dia todos serão reconhecidos pela sociedade. 

Essa é também a promessa das reformas educativas baseadas na avaliação. 

Por um lado, a avaliação vai garantir boas práticas, promovendo o sucesso 

do aluno e possibilitando ao professor cumprir com as impossíveis metas 

sociais que dele [e da educação] se espera. Por outro, há a esperança de que a 

avaliação demonstre a qualidade do trabalho desenvolvido pelo professor, 

livrando-o da vergonha e redimindo-o da culpa. (MACEDO, 2014, p. 21, grifo 

no original). 

 

 Esse sentido de fracasso do professor ecoa fortemente também na educação básica 

brasileira. Assim, compreendemos que a adesão do professor às reformas educacionais está 

envolvida em uma complexa rede de conceitos socialmente instituídos e fortalecidos sobre 

qualidade da educação bem como sobre suas demandas. Há, portanto, uma estabilização e 

uma generalização das necessidades da educação, da razão de sua crise e da solução para a 

sua melhoria de qualidade. É nesse viés, que a meu ver, se orienta a reforma da educação 

básica proposta pela lei 13.415, na qual a criação de uma base nacional curricular bem como o 

investimento em exames nacionais de avaliação da educação são tidos como a solução para 

que tenhamos uma educação de qualidade. Por isso, compartilho do entendimento de Macedo 

(2014) de que considerar o currículo nacional como a solução dos problemas educacionais 

tem o intuito de dar hegemonia ao imaginário neoliberal (BALL, 2012)
53

 de educação, em que 

instituições privadas criam e gerenciam propostas educacionais.  

A proposta da BNCC para a educação básica está contida nas metas 2 e 3 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) de 2014 (ALVES, 2014), com o prazo de dois anos para sua 

implementação. Desse modo, o destaque dado à construção dessa base tem sido justificado 

pelo curto prazo constante no PNE; contudo, a autora mostra que há outras metas também de 

curto prazo, tal como a meta 18, referente ao piso salarial nacional da carreira docente, que 

não tem tido o mesmo destaque. Por isso, Alves (2014, p. 1464) argumenta que tal ênfase não 

parece resultar de uma preocupação com a melhoria da educação básica, pois tem por objetivo 
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“resolver de modo rápido e privado a questão indicada nessas metas (a Base nacional 

comum)
54

 e, por outro, desviar a atenção da meta 18”.  

Segundo a autora, a necessidade de uma Base nacional comum integra um conjunto 

de soluções fáceis que substituem as amplas discussões necessárias sobre o que se 

convencionou chamar de “a crise da escola”, tendo em vista a complexidade inerente às 

questões curriculares. Complexidade essa que podemos notar nas reflexões sobre os estudos e 

as teorias curriculares, tecidas no Capítulo 2. A autora destaca ainda que, para os estudiosos 

do currículo, a tentativa de reforçar a necessidade dessa base se deve ao  

 

[...] momento internacional de surgimento do modelo de “currículo 

nacional” e a ideia de que poderia ser importado, sem consideração dos 

contextos em que se inserissem; com a ideia de ‘escola’, criação do 

capitalismo em seus primórdios, na Modernidade, como precisando de um 

ensino igual para todos. (ALVES, 2014, p. 4, grifo no original). 

  

Vemos, então, que Alves (2014), assim como Apple (2009), destaca o caráter 

moderno e homogeneizador da educação que traz a proposta de construção de uma base 

nacional comum, cujo intuito de ensino igualitário, ao desconsiderar as diferenças, termina 

por ser excludente e desigual. Buscar a igualdade de ensino e de oportunidades em um 

contexto de desigualdades de condições sociais e econômicas como o nosso, a meu ver, exige 

a consideração de necessidades situacionais, a fim de possibilitar aos alunos reais condições 

de acesso e permanência escolar. Por isso, acredito que buscar por um ensino socialmente 

responsivo requer muito mais que a padronização nacional de conteúdos. A orientação da 

reforma e o entendimento de qualidade do ensino com base na definição de conteúdos são 

também problematizados pelas participantes: 

 

Paula: E eu tenho outra coisa que me inquieta – que é a gente continuar:: 

pensando em conteúdos. A gente pensar a organização do nosso trabalho a 

partir de conteúdos que precisam ser cumpridos, porque há não muito tempo 

eu me dei conta de que, na verdade, o meu trabalho com os alunos não é:: 

fornecer conteúdos, não é:: fornecer informação, o que mais existe hoje é 

informação. [...] Eu preciso dar condições para que eles lidem com a língua, 

para que depois eles sejam capazes de identificar o que está faltando, de 

fazer uma boa opção, de correr atrás de uma informação, de pensar qual 

formação complementar que eles acham que será adequada. É isso.  
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Sarah: É::, eu também acho que o professor – ele não ensina nada, ele só 

mostra um caminho – que vai ser diferente pra cada aluno. Eu também já 

cheguei a essa conclusão de que eu, Sarah, infelizmente, não ensino. (SR-P, 

09/07/2017). 

 

Vemos, então, que o enfoque das reformas não se coaduna com as visões das 

professoras-participantes, pois, para elas, essas mudanças devem objetivar mais que o 

domínio conteúdos e a obtenção de bons resultados em exames, logo, é preciso problematizar 

as motivações e propósitos das reformas – tal como a instituição de uma base comum. A 

proposta de uma Base nacional comum tem tido destaque, segundo Alves (2014), desde a sua 

menção na LDB (Brasil, 1996), e tem ocupado não somente as discussões, mas também os 

investimentos direcionados à educação básica brasileira. Alves (2014) mostra que, entre as 

ações de tentativa de implementação do currículo nacional, estão os altos gastos com: o 

desenvolvimetno dos parâmetros curriculares, as reuniões com Secretarias de Educação para a 

implantação do sistema; e a criação de um sistema de avaliação nacional de estudantes e 

escolas. Os investimentos foram feitos mesmo com a discordância de estudiosos do currículo 

acerca da necessidade dessa base e com a demonstração da pouca contribuição desses exames 

nacionais em pesquisas da área. A autora acrescenta que, devido ao vasto número de diretrizes 

desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Educação e pela desconsideração das diferenças 

imbricadas na proposta de um currículo nacional,  

 

[...] pesquisadores em currículo, em sua grade maioria, buscaram mostrar, 

por um lado, que essas ideias vinham “de fora” – dentro de um movimento 

internacional de “vendas de produtos de educação”: bases nacionais, provas, 

apostilas etc. – e, por outro lado, que as enormes diferenças entre os tantos 

‘brasis’ exigia muito mais do que esta fórmula simplificadora de nossa 

complexidade educacional”. (ALVES, 2014, p. 5). 

 

Essas reflexões e questionamentos foram feitos na primeira década dos anos 2000, 

mas se fazem bastante atuais no contexto da recente reforma do currículo da educação básica, 

promulgada pela lei 13.415 (BRASIL, 2017), que oficializa a criação da BNCC. Eu me 

questiono, por isso, se houve grandes mudanças de lá para cá. Por qual motivo essas vozes 

não foram agora consideradas? E se não foram, quais foram? Embora a autora destaque que a 

proposta de uma base comum nacional tenha sido retomada com o novo Plano Nacional de 

Educação (PNE), de 25 de junho de 2014, ela também demonstra que a articulação dessa 

proposta se iniciou bem antes disso, na década de 1980. Naquele período, entretanto, as 

discussões se voltavam para o processo de formação docente, e conforme destaca Alves 

(2014), que participou dessas atividades, embora fosse objetivo do Ministério da Educação a 
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construção de uma Base nacional comum, as orientações do grupo de estudiosos reunidos se 

encaminhavam para a construção de uma base oriunda das vivências locais, discutidas em 

encontros nacionais, ou seja, a base surgiu de demandas contextuais locais. 

Os sentidos curriculares oficializados, entretanto, nem sempre se coadunam com as 

vozes e percepções de representantes das áreas, como temos visto em nossas discussões. Ao 

contrário, as disputas que permeiam o contexto das produções de sentidos curriculares ou de 

suas políticas são bastante acirradas. O texto aprovado da LDB (BRASIL, 1996), por exemplo, 

não foi o texto debatido por professores, pesquisadores e sindicatos, mas um texto substitutivo 

apresentado de última hora pelo então senador Darcy Ribeiro, como argumenta Alves (2014).  

Foi, então, esse documento substitutivo que trouxe a menção do termo “Base nacional 

comum”
55

, sem a sua devida conceituação, gerando várias discussões e proposições 

normativas, tal como os parâmetros curriculares (ALVES, 2014), já que a base é mencionada 

também como necessária na educação básica. Desse modo, assim como Macedo (2014, p. 7), 

acredito que as políticas curriculares têm buscado fixar sentidos de qualidade, currículo e 

educação, com base em “uma fantasia idealizada de crise do sistema capaz de tornar 

equivalentes praticamente todas as demandas do campo da educação”. 

Antes da instituição da proposta da BNCC na lei 13.415 (BRASIL, 2017), Macedo 

(2014) também já discutia a origem dessa divulgada necessidade de um currículo nacional. 

Em seu estudo, a autora afirma que a criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 

1995, representa também uma tentativa de padronização de um sentido curricular nacional, 

pois, desde então, as deliberações sobre o currículo passam a ser de responsabilidade do 

Ministério da Educação (MEC) e do CNE. Nessa busca por hegemonização de um sentido de 

currículo nacional, a autora reforça o entendimento de Alves (2014), argumentando que, nesse 

intuito, parâmetros e diretrizes educacionais foram criados. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais ((PCNs) (BRASIL, 1997)), entretanto, foram fortemente criticados pela comunidade 

acadêmica, e, em resposta a isso, foram criadas várias diretrizes pelo CNE. 

As críticas aos PCNs (BRASIL, 1997), mencionadas pela autora, chamam a atenção 

para a pouca ou falta de participação dessa comunidade e de outros participantes do contexto 

educacional, tais como: professores da educação básica, coordenadores, alunos etc., na 

construção dessa proposta curricular. Sobre a participação dessas vozes, no documento, 

Macedo (2014, p. 1532) destaca que, com as críticas, os PCNs (BRASIL, 1997) foram revistos 
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após consulta à comunidade acadêmica; entretanto, “[t]al consulta foi realizada a sujeitos 

individuais, cujas respostas não foram tornadas públicas, assim como não foram informados 

nem os acadêmicos consultados nem os que responderam à consulta”. Desse modo, não temos 

condições de saber se o documento revisado representa e/ou contém as considerações feitas 

por alguns membros da comunidade acadêmica, escolhidos como seus representantes. 

Ademais, não sabemos se houve debate na comunidade acadêmica sobre o documento, e, 

portanto, não podemos dizer que a revisão represente a visão dessa comunidade. 

Outro elemento que me chama a atenção na discussão de Macedo (2014, p. 4) é a 

origem da demanda de uma base nacional comum. A autora argumenta que a busca por 

padronização curricular provém de blocos econômicos da América Latina, no intuito de 

facilitar a mobilidade e o exercício profissional de pessoas nesses países, de agentes sociais 

privados e de fundações ligadas a grandes empresas (“Roberto Marinho, Victor Civita, Airton 

Senna” etc.), com o objetivo de controlar o currículo. Logo, vemos, nesse contexto, uma nova 

forma de governança da educação (BALL, 2008) e, por isso, acredito que a demanda ou 

necessidade de uma base curricular de caráter nacional, elaborada fora do contexto escolar 

com o intuito de estabilizar um sentido hegemônico de currículo, não ecoa as percepções de 

educadores ou da comunidade escolar. Macedo (2014), entretanto, destaca que não se pode 

dizer que a comunidade acadêmica não contribuiu com essa busca por um modo de 

centralização curricular, mesmo tendo criticado os PCNs (BRASIL, 1997), pois participou do 

movimento, de certa maneira, ao produzir materiais de ensino, dentre os quais se destacam os 

parâmetros curriculares em ação e também ao objetivar, nas teorias pedagógicas, o domínio 

do conhecimento socialmente valorizado. 

Assim, novamente, percebo o quão complexo é não somente o processo de 

construção dos sentidos de currículo, mas também os de sua implementação. Essa 

participação dos acadêmicos na produção de materiais, em minha opinião, podem não 

expressar exatamente a sua concordância ou simples contribuição com o processo de 

instituição da base nacional. Na organização do sistema de construção de sentidos curriculares 

que vivenciamos, sob a responsabilidade do MEC e do CNE, temos visto pouca participação 

de educadores. Por isso, essa participação talvez tenha sido a única possibilidade de ação e 

intervenção desses estudiosos no processo naquele contexto.   

Estou ciente de que não estamos ou somos isentos em nossas escolhas ou 

responsabilidades educacionais, pois não há isenção ou neutralidade no que se refere ao 

currículo ou à educação; contudo, é necessário problematizar o contexto de construção desses 

sentidos. Dessa maneira, me proponho, então, a refletir sobre o contexto e o processo de 
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criação da proposta da BNCC, por meio de informações constantes no sítio do MEC e na lei 

13.415 (BRASIL, 2017). Em seguida, à esteira das reflexões de Alves (2014) e Macedo (2014), 

problematizo os objetivos da BNCC; e também as percepções de estudiosos da área sobre a 

base, entre as quais destaco as dos professores de educação básica que participam deste 

estudo. 

Segundo informações do sítio do MEC, a criação de uma base nacional comum, 

estabelecendo os conteúdos mínimos para o ensino, está prevista desde 1988, no artigo 210 de 

nossa Constituição Federal. No decorrer dos anos, essa proposta de base foi reforçada por 

meio de outros documentos tais como: a LDB (BRASIL, 1996); as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997); os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2000); e o Plano Nacional de Educação (2014), instituído na lei 13.005 (BRASIL, 

2014). Isso nos permite perceber a recorrência do tema nas recentes políticas curriculares 

brasileiras. Motivada, portanto, por essas ações, a BNCC começou a ser elaborada em 2015, a 

partir do encontro de assessores e especialistas no I Seminário Interinstitucional para a 

elaboração da Base e da instituição de uma Comissão de Especialistas para a Elaboração de 

Proposta da BNCC (portaria 592).  

A BNCC, segundo texto da lei 13.415 (BRASIL, 2017), traz uma proposta de 

orientação mais abrangente, pois se destina não apenas ao ensino fundamental como previsto 

em 1988, mas a toda a educação básica, fundamentando a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio. Assim, tendo em vista a concepção mercantil de educação que 

tem embasado a ideia de base ou currículo nacional, como vimos, é preciso conhecer a 

construção da BNCC para a educação básica brasileira para refletir melhor sobre as suas 

proposições. Segundo informações divulgadas no portal do MEC
56

, a primeira versão da 

BNCC começou a ser construída após a aprovação do PNE em junho de 2014, que previa a 

sua criação e implementação em dois anos, ou seja, até junho de 2016. Posteriormente, entre 

outubro de 2015 e março de 2016, a primeira versão da BNCC foi disponibilizada para 

consulta pública e recebeu cerca de 12 milhões de contribuições de representantes da 

sociedade civil, de organizações e de entidades científicas.  

Depois disso, as propostas recebidas foram sistematizadas por pesquisadores da 

Universidade de Brasília (UnB) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-RJ), instituições essas que também subsidiaram a sua segunda versão, publicada em 

                                                 
56

 Referência: Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo>. Acesso em: 15 dez. 

2017. 
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maio de 2016. Em seguida, a segunda versão foi disponibilizada para debate institucional com 

Secretarias Estaduais de Educação de todas as Unidades da Federação, sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime). Nesse mesmo mês, entretanto, o texto da BNCC para a 

educação infantil e ensino fundamental foi separado do texto da BNCC para o ensino médio, 

com a justificativa de que a produção da BNCC do ensino médio deveria acompanhar a 

reforma dessa etapa de ensino ainda em curso. Dessa maneira, a construção da BNCC do 

ensino médio é adiada, e, em agosto de 2016, foi elaborada a terceira versão do texto da 

BNCC para a educação infantil e o ensino fundamental, que foi entregue ao CNE para análise 

e aprovação em abril de 2017. Por fim, no dia 15 de dezembro deste ano, a BNCC foi 

aprovada pelo CNE por vinte votos a três. Assim, o texto aprovado deve ser agora 

homologado pelo ministro da educação, e as escolas públicas e particulares deverão começar 

a adequar seus currículos desses níveis no próximo ano, de modo que possam implementar a 

BNCC nos dois anos seguintes, ou seja, até 2020.  

O texto da BNCC para o ensino médio, enfoque deste estudo, como vimos foi adiada 

e deve ter semelhantes processos de construção e trâmites para aprovação. Todavia, opto por 

discutir a ideia de base curricular neste estudo, pois creio que, para além das definições que 

constam ou constarão na base, é preciso problematizar as implicações contidas na ideia de 

currículo ou base nacional. Ademais, é importante ressaltar que embora não tenhamos em 

mãos ainda o documento para o ensino médio, a BNCC está instituída na recente lei da 

reforma do ensino médio, de fevereiro de 2017. Assim, ciente das complexidades das políticas 

curriculares, trato inicialmente das percepções dos estudiosos sobre a BNCC e, em seguida, 

dos seus pressupostos na lei 13.415 (BRASIL, 2017), voltando-me, então, para o que já temos 

de concreto acerca da BNCC para o ensino médio.  

A proposição de base nacional para a educação básica foi um dos temas abordados 

na sessão reflexiva que realizei com os professores-participantes. Para isso, apresentei aos 

professores o conceito de base nacional, mencionado anteriormente neste texto e constante da 

página da BNCC no sítio do MEC, e questionei: “Qual a sua opinião sobre a proposta de uma 

base nacional comum? Em sua opinião, a criação da BNCC contribui para a construção de 

uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva? Por quê?” Os termos “justa, democrática e 

inclusiva” são usados, como vimos, para justificar a proposição da BNCC e a sociedade nela 

almejada e, por isso, os menciono em meus questionamentos. Como resposta, temos:  
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Sarah: Com relação à base nacional comum, eu acho que ela foi pensada por 

muitos:: anos e ela não é ruim. Eu acho que a imposição e a forma como 

vem sendo feita, talvez, não seja a melhor. Mas eu acho que a preocupação 

de ter uma base curricular pra todos – eu não acho que isso seja ruim. 

 

Paula: É::, eu acho que é o parâmetro, é o horizonte, inclusive pra garantir o 

direito dos cidadãos. Garantir o direito de que todos tenham uma formação 

com os mesmos objetivos.  

 

Sarah: Isso. Pra isso foram necessários intelectuais que pensassem isso. Isso 

vem de muitos:: anos. Simplesmente, estourou agora – e vem de qualquer 

jeito. Eu sou otimista, mesmo no meio da crise. Não é aquela otimista que:: 

não tem noção das coisas, mas eu acho que o momento de crise leva a gente 

a pensar e a refletir e isso, por si só, já é uma coisa boa. (SR-P, 09/07/2017). 

 

A BNCC, inicialmente, é vista pelas duas professoras-participantes como algo 

positivo, e, para ressaltar essa característica, Sarah destaca que ela foi discutida por 

intelectuais, por muito tempo e, portanto, não é algo que não tenha sido pensado, e Paula a vê 

como um instrumento para garantir direitos. Por outro lado, pontuam que a BNCC vem de 

qualquer jeito e de maneira impositiva, percepção essa que pode ser proveniente do modo de 

instituição da BNCC – por meio de uma MP, posteriormente instituída em lei. Isso, como já 

discuti, me remete aos princípios hegemônicos de sentidos.  

Essa hegemonia, em minha opinião, ecoa novamente na voz de Sarah ao relacionar o 

possível valor da BNCC ao fato de essa ter sido discutida por intelectuais. Nesse momento, 

me chama a atenção o valor que atribuímos ao conhecimento hegemônico, socialmente 

instituído, ou seja, os conhecimentos produzidos pelos intelectuais. Nesse contexto de 

pesquisa, por exemplo, os participantes são professores graduados, pós-graduados e atuantes 

no ensino básico, ou seja, participaram também da academia, à qual se atribui a hegemonia de 

produção dos conhecimentos. Ainda assim, nessas falas, Sarah não parece se considerar 

também como uma intelectual, não se vendo como pertencente ou representada por esse grupo 

que elaborou a BNCC, pois se refere aos intelectuais como seres outros, que parecem 

distantes de sua realidade.  

O reconhecimento do professor da educação básica como produtor de conhecimento 

é, sem dúvida, um desafio não apenas para essa participante, mas ecoa no contexto 

educacional como um todo. Como vimos nas reformas ou políticas curriculares, o fracasso da 

educação básica tem sido historicamente atribuído ao professor. Esse entendimento ressoa 

também na BNCC, pois, na página da base no sítio do MEC, ao se destacarem as ações para a 

construção da base está dito: “A partir da homologação da BNCC começa o processo de 

formação e capacitação dos professores e o apoio aos sistemas de Educação estaduais e 
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municipais para a elaboração e adequação dos currículos escolares” (MEC, 2017). Essa 

proposta de capacitação docente, após a homologação da base, a meu ver, contradiz a ampla 

consulta e participação dos agentes educacionais na construção da proposta da BNCC, 

divulgada em sua página.  

Acredito que se os professores de educação básica, agentes que atuam diretamente 

nos contextos a que se dirigem a reforma do ensino médio e a BNCC, fossem ouvidos, 

participassem diretamente dessa construção de conhecimento, ou tivessem lá representantes 

de suas vozes, eles compartilhariam dos entendimentos e sentidos lá contidos e, portanto, não 

precisariam ser capacitados para a implementação da BNCC. Considero que a capacitação 

docente poderia ser parte do processo de construção dos sentidos de base e não somente 

posterior a ela, reforçando a dualidade teoria e prática, o que, nos termos de Borelli (2018, p. 

162, grifo no original), destaca “a presença dessa hierarquização até os dias de hoje entre os 

saberes “da” universidade e aqueles “da” escola”. Por isso, considero que esse modo de 

capacitação docente nos demonstra que os sentidos foram construídos fora da escola. 

Ressalto, ainda, que não desconsidero a relevância do processo de capacitação docente, 

entretanto, creio que o seu modo de realização precisa ser repensado, a fim de que o professor 

da educação básica tenha maior agência nessas propostas de construção de saberes. 

Ao tecer essa reflexão, estou ciente da complexidade das construções de sentidos das 

políticas curriculares e até mesmo de que, por vezes, seus textos finais não corroboram as 

discussões e propostas daqueles que participaram de suas construções, como vimos 

anteriormente na produção da LDB. Logo, meu intuito não é simplificar ou estabilizar os 

sentidos da base, mas ao contrário disso, buscar compreender o seu processo de construção, 

considerando os empreendimentos e as fragilidades implicados nessas tentativas de 

manutenção de hegemonias (MATHEUS; LOPES, 2014).  

No que se refere à proposição de uma base nacional comum para a educação básica, 

Paula acrescenta: 

 

[...] na perspectiva que eu falava antes – de que:: a base pode estabelecer um 

parâmetro, um objetivo de todos chegarem a um mesmo lugar, nessa 

perspectiva eu acredito que – não sei se a BNCC, mas uma base nacional, 

pode sim contribuir pra isso. Inclusão é um negócio super complicado 

porque vai além:: de eu colocar os mesmos parâmetros pra todo mundo. 

Porque eu preciso colocar parâmetros diferenciados para os diferentes. (SR-

P, 09/07/2017). 

 

Anteriormente, como mencionei, a voz de Paula trazia o reconhecimento da 

padronização dos objetivos de ensino como um fator positivo da BNCC, por acreditar que 
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isso pudesse contribuir para condições mais igualitárias de formação do aluno. Ao refletir 

mais sobre o assunto e perceber a BNCC como uma tentativa de inclusão, já que essa objetiva 

que todos os alunos tenham a mesma formação educacional, sua voz agora traz o 

entendimento de que padronizar não necessariamente é incluir, pois a desconsideração das 

subjetividades, ao invés de diminuir aumenta as desigualdades. A proposta de base 

homogeiniza e padroniza conteúdos e objetivos de formação, mas os seres em formação 

continuam constituídos de desigualdades sociais e históricas, que permeiam e influenciam 

diretamente o processo de formação. 

Em estudo recente sobre ensino de línguas e políticas linguísticas, Pessoa e Hoelzle 

(2017) retomam Kumaravadivelu (2012) para destacar a importância de compreendermos a 

sala de aula como um espaço cujo clima está diretamente vinculado aos conflitos e às tensões 

das subjetividades de seus participantes. Desse modo, não acredito ser possível padronizar os 

sentidos e subjetividades da sala de aula, e qualquer tentativa nesse sentido parece apenas 

corroborar mais as desigualdades sociais já estabelecidas. Um exemplo do modo como essa 

desconsideração pode interferir e limitar o processo de ensino-aprendizagem pode ser 

identificado na descrição de uma experiência de ensino de Hoelzle (2016), com base em um 

estudo desenvolvido em uma escola pública de Goiânia.  

Nesse contexto, as autoras relatam que a professora, ao chegar em sala de aula para 

ministrar um conteúdo específico em língua inglesa, nesse caso “as estações do ano”, 

descobriu que um menino de doze anos, conhecido da comunidade escolar, havia sido 

assassinado por envolvimento com tráfico de drogas. Essa experiência motivou a professora a 

refletir sobre o modo como o seu ensino de língua inglesa poderia auxiliar no processo de agir 

no mundo de seus alunos, e, assim, pudessem problematizar a realidade que vivenciam. Esse 

exemplo, a meu ver, evidencia na prática uma entre as várias complexidades e diferenças 

sociais que integram nossos contextos de ensino-aprendizagem, já que a escola e o aluno são 

parte da vida e da sociedade desigual em que nos inserimos. 

Esse fato demonstra que a padronização de conteúdos embutida na ideia de base 

nacional é insuficiente para uma substancial melhoria da qualidade do ensino, pois as 

desigualdades de condições e de oportunidades estão muito além dos conteúdos. Por isso, na 

esteira de Libâneo (2006) e de Pessoa e Hoelzle (2017), reforço que é, no contexto escolar, 

que são possíveis as mudanças qualitativas da educação, ou seja, as de desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos; e não em mudanças de documentos oficiais ou livros didáticos 

externos a essa realidade. Vivenciamos, portanto, uma realidade de mudanças de parâmetros, 

diretrizes e bases, todos preocupados com a melhoria dos resultados da educação básica, mas 
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sem tocar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem em si. Vejamos, por exemplo, os 

sentidos implicados nos objetivos da BNCC, conforme descrição apresentada na página da 

base no sítio do MEC:  

 

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera 

que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos 

propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana 

integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

(MEC, 2017). 

 

A justificativa para construção de uma base nacional para a educação básica 

brasileira, bem como para a reforma do ensino médio, se embasa na hegemonia de sentidos 

educacionais, no que se refere às suas necessidades e demandas. Assim, suas proposições são 

justificadas por meio da estabilização dos sentidos, que se busca nesse contexto, tanto de 

“crise da educação” quanto da “qualidade”. Sobre os sentidos de “qualidade na educação”, 

Macedo (2014, p. 7-8, grifo no original) acrescenta:  

 

Há, nas políticas curriculares recentes, demandas por equidade, por 

representatividade de “grupos minoritários”, por universalismo 

espistemológico, por direito ao acesso e à permanência na escola, por 

profissionalização, entre muitas outras tornadas equivalentes sob o 

significante qualidade.  

 

Os sentidos de “qualidade” nas políticas de currículo também são abordados por 

Matheus e Lopes (2014), que ressaltam que, entre 2003 e 2012, houve a hegemonização de 

uma política de currículo centralizada, baseada num esvaziamento de sentido de “qualidade da 

educação”. O esvaziamento do termo ocorre, pois “[n]ão há nenhuma característica objetiva 

que lhe seja inerente” (MATHEUS; LOPES, 2014, p. 340), devido às inúmeras e diferenciadas 

demandas e aos modos de constituição dos sujeitos que estão ali subentendidos. Como 

resultado desse esvaziamento, sentidos antagônicos são representados por um único termo, 

“qualidade”, o que contribui para a construção de hegemonias, pois limita a construção de 

outros “imaginários pedagógicos”. Nessa elaboração hegemônica, o único sentido oponente 

seria o de “não-qualidade”, que naturalmente não é almejada por ninguém, como ressaltam as 

autoras, fixando assim o sentido de qualidade da educação.  

Essas reflexões mostram como se estruturam os complexos processos de construções 

de hegemonias, em que as disputas de sentido se dão não necessariamente por embates diretos 

e lutas de grupos, mas por apagamentos de visões antagônicas decorrentes de esvaziamentos 
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de sentidos. Logo, é urgente pensarmos sobre essas reformas bem como sobre a nossa 

possibilidade, como docentes de educação básica, de intervenção nessas construções de 

sentidos e de hegemonias. Nesse intuito, Matheus e Lopes (2014) argumentam que 

precisamos nos deslocar do que está sedimentado, ou seja, da textualidade política, a fim de 

construirmos outros imaginários, outras possibilidades. Noto, então, que, apesar do aumento 

quantitativo de reformas do ensino médio nos últimos vinte anos, não houve muitas mudanças 

nos preceitos que as orientam. A reforma atual, por exemplo, ainda se justifica pelo “fracasso 

do ensino” e “insucesso docente”, ecoando esse esvaziamento de sentido de “qualidade”. Para 

tratar disso, problematizo a seguir algumas proposições da base nacional para o ensino médio 

de que já dispomos, por constarem da lei 13.415 (BRASIL, 2017), com base também nas 

percepções dos participantes deste estudo. 

Como mencionei anteriormente, a BNCC para o ensino médio foi adiada em 2016 

para que seu texto e o da reforma dessa etapa de ensino, ainda em processo, fossem 

elaboradas concomitantemente, conforme justificativa do MEC. Ao final daquele mesmo ano, 

contudo, nos deparamos com a sanção de uma reforma por meio de MP, instituída 

posteriormente na lei 13.415 (BRASIL, 2017), na qual constam normatizações com referência a 

uma BNCC para o ensino médio, cujo texto até agora não foi finalizado. O modo de 

instauração da reforma do ensino médio bem como a não definição de conceitos em que se 

embasa, como vimos, causaram incômodos e questionamentos nos estudiosos da área, dentre 

os quais acrescento a seguir as vozes das professoras-participantes deste estudo:  

 

Paula: Eu só queria acrescentar outro incômodo, um incômodo forte:: que 

eu tenho com a lei, muito além das lacunas que ela tem é o fato de que ela 

não vem associada a procedimentos, a como fazer. E as pessoas estão se 

sentido muito perdidas. E a gente está vendo algumas coisas brotarem que 

também são enormes desconhecidos, como o Mediotec, que vem aí na onda 

da lei, mas que a gente não sabe como fazer, de que modo está associado.  

[...] 

Sarah: Mas pelo menos, a gente tem alguma legislação, eu acho que o pior é 

não ter nada. Existem áreas que não tem legislação nenhuma, a gente tem, 

mesmo que não seja tão:: boa, mas a gente tem um norte, alguma coisa pra 

olhar.  

 

Na voz de Paula, o entendimento de outros estudiosos ressoa de maneira mais direta, 

expressando o caráter vago dos pressupostos da reforma e a falta de participação dos docentes 

da educação básica nesse contexto de construção de reformas. Essa separação de papéis dos 

docentes na elaboração da reforma o exclui da produção de sentidos, mas não da prática de 

sala de aula, fazendo assim com que se sintam perdidos, como argumenta Paula. Como vimos, 



135 

 

estamos diante de uma lei de reforma que menciona uma BNCC cujo texto ainda não está 

finalizado ou aprovado; logo, seus pressupostos são também desconhecidos, aumentando 

ainda mais a imprecisão de seus sentidos. Sarah, por sua vez, argumenta favoravelmente à 

BNCC – por ver nesse documento um parâmetro para a educação básica – e termina, em 

minha opinião, por ecoar o mesmo entendimento de imprecisão de sentidos que permeiam a 

voz Paula e dos outros estudiosos, já que, nessa afirmação, Sarah parece não reconhecer que a 

educação básica já conta com outros parâmetros ainda em vigor, tais como os PCNEM 

(BRASIL, 2000), as OCEM (BRASIL, 2006), os PCNEM+ (BRASIL, 2007) e as DCNEM 

(BRASIL, 2013). Desse modo, não é possível atribuir o insucesso da educação básica à falta de 

parâmetros; o que precisamos é conhecer e problematizar os seus enfoques. Por isso, acredito 

que a percepção de Sarah ecoe, de maneira ainda mais veemente, o distanciamento existente 

entre as proposições das reformas curriculares e a escola.  

Ciente dessa lacuna, passo aos pressupostos da BNCC para o ensino médio dispostos 

na lei 13.415 (BRASIL, 2017). Quanto aos conteúdos que constituem a BNCC e aos seus 

objetivos, o texto da lei define que esses estão subjugados às definições e aprovações do 

Conselho Nacional de Educação, colocando a escola e seus agentes em um papel bastante 

dependente, pois determina: 

 

§ 10.  A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório 

na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho 

Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da 

Educação.  

[...] 

“Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos 

de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.  (BRASIL, 2017, p. 1, grifo no 

original).   

 

Essas premissas da BNCC, em minha opinião, não parecem atender às necessidades 

locais, pois não dão autonomia à escola ou flexibilizam o seu currículo. Alguns podem 

argumentar que esse é apenas o currículo mínimo a ser trabalhado e que outros conhecimentos 

poderão ser contemplados pelas escolas por meio dos itinerários formativos. Entretanto, 

sabemos que as restrições financeiras e estruturais que vivenciamos na educação básica bem 

como o cumprimento da nova proposta de ensino médio já se constituem em grandes desafios 

no contexto educacional atual. Por isso, caso não se estabeleça uma proposta contínua de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26§10.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art35a
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investimento na educação, não acredito que as escolas terão possibilidades de ofertar outras 

disciplinas no intuito de contemplar os conhecimentos não previstos na BNCC, de modo a 

atender às suas propostas de formação e também às necessidades de seus alunos, tal como 

deve ocorrer nas escolas privadas. Os investimentos para a implementação da reforma estão 

previstos por um período de apenas dez anos, segundo consta no páragrafo único, artigo 13, 

da lei 13.415 (BRASIL, 2017). 

Desse modo, a padronização de conteúdos e o estabelecimento de um currículo 

nacional, novamente, me parecem ocasionar maiores desigualdades de oportunidades de 

formação entre os alunos de ensino médio dos contextos público e privado. Vemos, assim, 

que em proposições de reformas curriculares brasileiras, tal qual a BNCC, ainda ecoam as 

concepções modernas de qualidade de ensino, de equidade, de educação, pois essas se 

orientam pela tentativa de estabilização e fixação desses sentidos, desconsiderando as 

diferenças que os constituem. A BNCC, entretanto, é uma das proposições basilares do novo 

ensino médio, mas não é a única. Por isso, na seção seguinte, abordo outras proposições da lei 

que acredito influenciar o contexto do Ensino Médio Integrado e o ensino de língua inglesa 

desse contexto.  

 

3.2.2 AS PROPOSIÇÕES DA LEI 13.415 (BRASIL, 2017) E O ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

Segundo Silva e Scheibe (2017), a nova lei de reforma do ensino médio retoma o 

sentido mercantilista de educação pública, que permeia o contexto educacional desde a sua 

oficialização na LDB (BRASIL, 1996), pois organiza seus objetivos e direcionamentos com 

base em demandas do mercado de trabalho e no seu desempenho em exames de larga escala, 

restringindo o acesso ao ensino superior. Outro princípio retomado pela nova reforma é o de 

integração nacional da educação, já representado pelo processo de avaliação do desempenho 

escolar por meio de índices obtidos em exames nacionais referendados, como vimos, desde a 

Declaração Mundial de Educação para Todos. Na nova lei, o princípio de integração se 

oficializa e se legitima, por exemplo, por meio de três proposições de bases nacionais comuns 

para o ensino e para a formação docente: a Base Curricular Nacional do Ensino Fundamental, 

em processo final de análise; a Base Curricular Nacional do Ensino Médio, em elaboração; e a 

proposta de Base Nacional de Formação Docente, publicada em outubro de 2017
57

. Assim, 
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 Referência: Disponível em: 
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percebemos que há várias motivações e princípios que orientam as proposições de reformas, 

muitos deles resgatando traços de propostas de outros momentos históricos. Silva e Abreu 

(2008, p. 526), por exemplo, ao abordar a motivação das reformas educacionais, pontuam: 

 

É clara nas determinações da CEPAL e do Banco Mundial a orientação de 

que a reforma educacional e curricular deveria ocorrer, precipuamente, com 

o fim de adaptar a formação escolar às supostas demandas do setor 

produtivo. Isso contribui para um movimento no qual a extensão das 

mudanças econômicas extrapolasse o campo da produção e se configurasse 

em reestruturação geral da sociedade.  

 

Compreendo a relevância de que as demandas econômicas, tais como quaisquer 

outras demandas da vida dos alunos, sejam levadas em consideração em seu processo de 

formação, e, por isso, é importante que os agentes da escola estejam cientes disso, de modo 

que sentidos de educação ali produzidos estejam alinhados a isso. É preciso, contudo, pensar 

que as demandas de instituições sociais ou privadas não necessariamente contemplam as 

demandas econômicas de um modo geral, pois elas representam perspectivas de alguns 

grupos. Por isso, necessitamos também nos questionar acerca de outras demandas ou de 

outros pontos de vista que não estejam sendo ali contemplados. Afinal, se a busca central da 

proposta educacional é por equidade, seja ela social ou econômica, esse preceito deveria 

orientar também a sua construção. Além disso, considero que não devemos nos esquecer de 

que as demandas econômicas são uma entre todas as outras esferas que integram a vida e, 

portanto, não podemos resumir a formação do aluno apenas a tais demandas e tampouco 

podemos reduzir a formação para o trabalho a uma formação puramente tecnicista, pois isso 

seria, no mínimo, limitador. 

Para caracterizar as reformas educacionais, Macedo (2014) retoma Ball (1994) e 

destaca a orientação neoliberal das reformas da década de 1990, as quais se embasavam na 

tríade: currículo, avaliação e formação de professores. Os ecos de tal orientação, a meu ver, 

podem ser também percebidos na lei 13.415 (BRASIL, 2017), pois reestrutura o currículo da 

educação básica, determina critérios de avaliação do ensino e define os critérios e requisitos 

de formação docente para atuar em tal contexto. Ciente, portanto, da complexidade do 

currículo e das disputas em suas construções de sentidos, demonstrada também por Alves 

(2014), caracterizo brevemente as propostas do Ensino Médio Integrado; em seguida, 

problematizo as normatizações da lei de reforma que afetam o ensino nesse contexto, de modo 

geral, e, posteriormente, abordo especificamente o ensino de inglês. 
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A educação profissional é prevista e amparada pela LDB (BRASIL, 1996), mas conta 

também com legislação específica. A lei 11.741 de 16 de julho de 2008, por exemplo, altera 

alguns dispositivos da LDB, estabelecendo critérios para os diversos cursos e níveis de 

educação profissional, e assim define que “§ 2º A educação profissional e tecnológica 

abrangerá os seguintes cursos: I- de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional; II- de educação profissional técnica de nível médio; III- de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação” (BRASIL, 2008). Neste estudo, o contexto 

educacional que analiso se situa no item II, ou seja, no âmbito da educação profissional 

técnica de nível médio, que pode ser organizada de maneira “articulada” ao ensino médio ou 

“subsequente”, para alunos que já concluíram o ensino médio. A educação profissional 

técnica de nível médio, de forma articulada, deve, conforme definição da lei, ser desenvolvida 

em duas modalidades, integrada ou concomitante, definindo assim seus critérios: 

 

I- integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 

II- concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 

cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo 

ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 

projeto pedagógico unificado. 

 

Com base nessa organização, podemos perceber que o material empírico que discuto, 

neste estudo, foi gerado na educação profissional técnica de nível médio, articulada, 

integrada. Vemos, assim, que a proposta de Ensino Médio Integrado traz algumas 

especificidades que o distingue das outras modalidades de educação profissional; por isso, 

para compreendermos melhor a sua proposta, destaco a seguir o conceito de modalidade 

integrada, apresentado no Parecer CNE/CEB 39/2004, referente à Aplicação do Decreto nº 

5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio: 

 

1. Integrada (inciso I do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já 

tenha concluído o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de modo a 

conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 

instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno”. A 

instituição de ensino, porém, deverá, “ampliar a carga horária total do curso, 

a fim de assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades 
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estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o 

exercício de profissões técnicas” (§ 2º do art. 4º). (BRASIL, 2004, p. 6, grifo 

no original). 

 

 

Essa definição nos chama a atenção para as diferenças entre as proposições do 

Ensino Médio Integrado e as da nova lei de reforma do ensino médio, lei 13.415 (BRASIL, 

2017), entre as quais podemos citar: organização da formação básica e profissional, carga 

horária, certificação e local e/ou entidade responsável pela formação. Essas distinções de 

propostas têm sido amplamente discutidas por estudiosos da área da educação por serem 

vistas como problemáticas, dificultadoras e, até mesmo, impossibilitadoras do Ensino Médio 

Integrado (EMI). Desse modo, a proposta de ensino médio contida na lei 13.415 (BRASIL, 

2017) tem sido compreendida por estudiosos como Ferreira (2017); Gonçalves (2017); Lino 

(2017); Moll (2017), Oliveira e Costa (2017), Ramos (2017), Silva et al. (2017), 

respectivamente, como uma contrarreforma; uma proposta voltada aos interesses 

mercadológicos; uma ameaça de desqualificação e exclusão; uma reforma para retardar; uma 

ponte para o passado; uma reforma característica de tempos de regressão; e uma nova lei com 

velhos interesses.  

Logo, vemos que as vozes desses estudiosos ecoam o consenso do entendimento da 

nova lei como um retrocesso para o ensino médio, e, por conseguinte, para o ensino médio 

integrado. O ensino médio integrado, conforme pressuposto em seu nome, tem por objetivo 

uma formação mais ampla do aluno em que saberes de formação geral e profissional estão 

integrados não apenas no currículo, mas também na prática pedagógica. Por isso, sobre a 

organização dos cursos integrados, argumenta-se que:  

 

não se pode, portanto, organizar esse curso integrado com duas partes 

distintas, a primeira concentrando a formação do Ensino Médio e a segunda, 

de um ano ou mais, com a formação de técnico. Um curso assim seria, na 

realidade, a forma concomitante ou subseqüente travestida de integrada. Esse 

procedimento, além de contrariar o novo Decreto, representaria um 

retrocesso pedagógico, reforçando a indesejada dicotomia entre 

conhecimentos e sua aplicação, ou seja, entre “teoria” e “prática”. Tanto a 

LDB quanto o novo Decreto regulamentador da Educação Profissional, o 

Decreto nº 5.154/2004, não admitem mais essa dicotomia maniqueísta que 

separa a teoria da prática. (BRASIL, 2004, p. 5). 

 

Ao pensarmos o EMI, inicialmente regulamentado pelo decreto 5.154 (BRASIL, 

2004), no contexto da nova lei, vemos que suas premissas básicas, tais como a organização 

curricular por meio da integração dos conteúdos e um processo de formação que visa à 

desarticulação da dicotomia teoria e prática, são suplantadas por proposições como as dos 
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itinerários formativos que ressoam a histórica dualidade da formação básica e da formação 

profissional no contexto do ensino médio. Tal proposição, segundo Lino (2017), ecoa a 

subordinação do ensino ao mercado produtivo, projeto neoliberal de formação que 

predominou na década de 1990, e que propunha uma organização curricular por competências 

demandadas pelo mercado de trabalho. Essa lógica mercantil da educação, em que as 

mudanças das propostas de ensino se embasam em transformações tecnológicas e 

mercadológicas, como destaca Ribeiro da Silva (2017), demonstra uma “percepção linear e 

determinista” da educação escolar, restringindo as possibilidades de formação do aluno bem 

como o papel da escola.  

Nesse sentido, a formação profissional que, no EMI, é conjugada à formação básica, 

com vistas a uma formação mais humana e integral do aluno, passa, no contexto da nova lei, a 

constituir um dos itinerários formativos possíveis no processo de formação do aluno, em um 

currículo composto por contéudos de formação básica, definidos pela BNCC, adicionados a 

conteúdos de ao menos um itinerário formativo. Vejamos a organização do currículo e seus 

itinerários formativos conforme as definções da lei no artigo 36:  

 

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por 

meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância 

para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;  

V - formação técnica e profissional”. (BRASIL, 2017, p. 2). 

 

Nessa organização, os conhecimentos básicos (BNCC) e os profissionais ou 

específicos (itinerário formativo) são somados uns aos outros, reforçando a retomada da 

formação dual no ensino médio. Assim, diferentemente da proposta de formação integral do 

EMI, a lei do novo ensino médio traz uma proposta de formação por percursos formativos 

independentes. Esse percurso, segundo consta no parágrafo 12 da lei, será feito conforme 

escolha do aluno e receberá orientação da escola, que ofertará os itinerários conforme suas 

possibilidades.  

Segundo Ribeiro da Silva (2017), a mudança na organização pedagógica e curricular 

da nova lei do ensino médio traz de volta a segregação do ensino com ênfase em áreas 

específicas da ditadutar militar. Essa separação dos conhecimentos é agora representada pela 

formação por itinerários formativos, interferindo no processo de formação básica do aluno, o 

qual não pode ultrapassar 1.800 horas nos três anos do nível médio. Já a formação proposta no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36i..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36ii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36iii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36iv..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36v.
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EMI aglutina os conteúdos da educação básica e da educação profissional, ampliando, de 

modo geral, o tempo de formação do aluno. A duração dos cursos de EMI é definida nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
58

, de 20 

de setembro de 2012, conforme segue: 

 

Art. 27 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na 

forma articulada com o Ensino Médio, integrada ou concomitante em 

instituições de ensino distintas com projeto pedagógico unificado, têm as 

cargas horárias totais de, no mínimo, 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, conforme 

o número de horas para as respectivas habilitações profissionais indicadas no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, seja de 800, 1.000 ou 1.200 horas. 

(BRASIL, 2012, p. 8). 

 

Ao comparar, de modo superficial, a carga horária de formação básica do EMI e do 

novo ensino médio, já se identifica a possível redução de oportunidade de formação do aluno, 

já que a carga horária passa de cerca de 2.200-2.000 para 1.800 horas. Digo superficial, pois 

me valho da compreensão dual de educação básica e profissional para fazer tal comparação, e 

essa compreensão prevalece no novo ensino médio, mas não no EMI. Logo, a meu ver, uma 

comparação mais coerente com os princípios de cada proposta de ensino me levaria a um 

resultado em que há a redução de cerca de 3.200-3.000 horas de formação integrada do EMI 

para 1.800 horas de formação básica do novo ensino médio. Isso porque, no EMI, a formação 

básica, como vimos, não se dissocia da profissional; logo, toda a carga horária do curso é 

dedicada a ambas as formações.  Assim, a redução da possibilidade de formação se faz ainda 

mais preocupante.  

A redução determinada nessa reforma, segundo Oliveira e Silva (2017), seria ainda 

maior, pois, na proposta inicial, constante da MP 746 (BRASIL, 2016), a carga horária 

destinada à formação básica era de 1.200 horas, o que foi modificado devido à pressão da 

população, bem como de entidades e organizações educacionais e de associações de classe.  

Pontuo, ainda, que a proposta de formação do EMI não se dá por uma equação simples e seus 

desafios têm sido discutidos na área, tal como destacam Bezerra e Jovanovic (2015). Um dos 

seus grandes desafios desse contexto, entretanto, como pontuam os autores tem sido superar 

tal dualidade entre a formação básica e a profissional, que leva a uma formação utilitarista, em 

busca de uma formação integral do ser humano. Apesar dos desafios, acredito que a proposta 

do EMI, assim como pontuam Bezerra e Jovanovic (2015), ao retomar Frigotto, Ciavatta e 
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Define Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional. D.O.U., Brasília, 21 set. 2012, Seção 1, p. 22. 
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Ramos (2005), que o EMI atende a uma necessidade conjuntural da realidade sócio-histórica 

brasileira, e, por isso, não deve ser abandonada pelos educadores ou inviabilizada por 

políticas curriculares.  

Quanto à redução da formação básica na lei 13.415 (BRASIL, 2017), Ribeiro da Silva 

(2017) também argumenta que a sua diminuição para 1800 horas interfere nos direitos do 

aluno, já que, além de ter a sua formação básica reduzida, estará sujeito às ofertas de 

itinerários das escolas, pois, conforme consta na lei, a oferta do itinerário é condicionada às 

possibilidades da escola. Com isso, diferentemente do que tem sido divulgado em 

propagandas do novo ensino médio, a autora argumenta que, o aluno não terá a possibilidade 

de escolher seu itinerário de formação, pois será definido pela escola, tendo em vista os 

profissionais de que dispõe, suas áreas de formação e atuação etc. Ao discutirem essa 

proposta do novo ensino médio de formação do aluno por itinerários formativos e a  

possibilidade de escolha do aluno com base em seu projeto de vida, Sarah e Paula, orientadas 

pela realidade educacional que vivenciam, reforçam o entendimento de Ribeiro da Silva 

(2017): 

 

Sarah: Não::, mas eu acho que até o aluno sabe que ele não vai escolher, 

porque ele vai escolher o que é ofertado – então não vai escolher.  

 

Paula: Gente, ele vai escolher o que está perto da casa dele. Ele vai escolher, 

às vezes, num município pequeno. Tá, a gente tá no DF, mas:: na região 

administrativa onde eu trabalho tem duas escolas de ensino médio. Os 

meninos que moram lá, ou vão pra uma ou pra outra. Eles só saem de lá se 

não tem vagas. Aí eles se viram, e vem para o plano [piloto]. Então, se das 

duas escolas que lá estão, uma oferecer Linguagens e suas Tecnologias e a 

outra também, vai ser isso que o menino vai ter, por mais que ele ame 

matemática. (SR-P, 09/07/2017). 

  

Assim, percebo que o argumento de favorecimento de constituição de autonomia do 

aluno por meio da escolha de sua área de formação, tendo em vista suas preferências e 

habilidades pessoais, não se sustenta. Logo, não identifico nessa proposta qualquer ampliação 

de direitos dos alunos, apenas redução: de formação básica, de direitos e de autonomia. 

Ademais, a redução de sua formação básica, como destaca Ribeiro da Silva (2017, p. 83), 

“fere a autonomia das escolas sobre seu projeto político pedagógico, o que até então estava 

assegurado na LDB”. E nesse sentido, o novo ensino médio reduz direitos dos alunos e 

também das escolas. Alinhada a este pensamento, Lino (2017, p. 75, grifo no original) pontua: 

 

O ‘novo’ ensino médio confirma processos de exclusão educacional, 

dualismo e fragmentação que compromete não só a qualidade da formação 

da juventude, mas também a carreira e a formação dos profissionais da 
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educação. O processo de reforma, autoritário e avesso ao diálogo com a 

sociedade, configura-se um retrocesso na política educacional.  

  

Para a autora, esse retrocesso decorre: da falta de diálogo; da desconsideração dos 

resultados dos estudos sobre educação básica, sobre educação profissional e sobre juventudes 

e suas demandas, desenvolvidos nas últimas décadas; e da subordinação das propostas 

educacionais aos interesses de mercado. Desse modo, a nova lei ecoa o caráter elitista e 

seletivo que historicamente assumiu o ensino médio, e que resulta de uma proposta de 

formação dual: uma de cunho propedêutico, compreendida como etapa de preparação para o 

ensino superior e destinada às elites; e outra, profissional, como etapa final de formação e 

preparação para o mercado de trabalho, destinada à classe trabalhadora. Vemos, assim, que a 

nova proposta de ensino médio, da lei 13.415 (BRASIL, 2017), que se embasa na justificativa 

de melhoria de qualidade de ensino e de uma educação mais igualitária para todos, é 

contraditória. A dualidade de ensino reforçada em suas normatizações como a BNCC e os 

itinerários formativos, consequentemente reduzem a formação básica do aluno e não 

contribuem para a efetivação desse objetivo, ou seja, para que todos tenham a mesma 

formação.  

A proposta de formação instituída na nova lei, por meio dos contéudos mínimos da 

BNCC, faz com que ecoe também na voz de Paula o receio da fragmentação do ensino e da 

desqualificação da formação do aluno no EM, enquanto Sarah se volta para as fragilidades até 

mesmo da sua formação básica: 

 

Paula: Eu tenho muito receio do que não vai aparecer, eu acho:: que a gente 

tem disciplinas demais, eu acho que a gente trabalha com as coisas muito 

segmentadas, mas me inquieta um cenário, onde é possível que o aluno 

passe por todo:: o ensino médio sem ver nada de ciências da natureza. Então 

– eu queria saber: quais químicos nós teremos em dez anos? [...] Que 

cientistas nós teremos em dez anos? Eu acredito, realmente, que a gente 

precisa de uma reforma, a gente precisa rever o que é passado, o quanto é 

passado, como isso é visto, [e] articular melhor. Mas eu tenho medo das 

coisas sumirem.  

 

Sarah: Mas aí também:: eu fico me perguntando assim – hoje em dia, a gente 

tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Eu fico me questionando, 

pensando em mim, eu tive matemática não sei quanto tempo, nossa, e eu 

não:: aprendi tantas coisas. (SR-P, 09/07/2017). 

 

 Assim, ao problematizar as implicações da reforma para o contexto do EMI, as 

professoras participantes destacam também outras complexidades e dúvidas que permeiam a 

implantação do novo ensino médio. Quanto à carga horária e à organização curricular dos 
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cursos, por exemplo, Sarah problematiza a relação direta estabelecida entre a qualidade da 

educação e o número de horas de ensino ou de disciplinas, que coloca o ensino integral e a 

BNCC como soluções das dificuldades da educação pública.  

A fala de Sarah destaca os reducionismos de tal pensamento, mostrando que a 

organização do ensino médio pode não ter sido em sua época e ainda não ser hoje satisfatória, 

mas para mudar essa realidade é preciso refletir de maneira mais ampla sobre a formação 

almejada e as condições para realizá-la. O simples aumento ou redução de carga horária e 

disciplinas não soluciona as demandas da educação básica. Paula, por sua vez, ressalta o 

quanto a nova proposta de EM dissoa daquelas do EMI, estando a última também amparada 

por lei, como demonstrei anteriormente. Desse modo, além das diferenças de interpretação da 

lei, há também dissonâncias entre proposições legais válidas, e, nesse sentido, a professora 

participante argumenta: 

 

Paula: Eu vejo muitos:: desafios no processo de negociação dos professores 

para a organização do currículo porque a lei coloca que 40% da carga horária 

vai ser BNCC e 60%, o itinerário formativo, que é o conteúdo específico, 

que no nosso caso é a formação profissional. E hoje, possivelmente, nós 

temos um cenário invertido, em que a formação profissional ocupa um 

percentual menor e, mesmo assim, nesse cenário é difícil o processo de 

negociação. Então – eu imagino, que esse quebra-cabeça vai ser bem difícil 

de montar. Além disso, quando a gente faz os cálculos das 3100 horas a 

serem inicialmente cumpridas com as cargas horárias da formação 

profissional que nós temos no catálogo hoje, tem uma carga horária que tá – 

no limbo. Por exemplo, com os cursos de 800 horas, você cumpre as 800 

horas, mas não atinge os 60% e aí tem um percentual que não pode ser da 

formação geral, porque está escrito que não pode ser da formação geral. Mas 

vai ser de onde? Teria de ser do itinerário específico, mas a gente vai ter que 

ir tão além do que o catálogo [...] coloca? O catálogo está [...] colocando 800 

horas, será que eu vou ter que fazer 1200? E eu diria que, em relação às 

outras escolas, que não trabalham com formação profissional, a gente tem 

uma vantagem. Nós já temos a vivência de um itinerário formativo associado 

à uma formação integral. Então, a gente já tem uma bagagem, uma 

experiência, mas vai ser bem:: complicado. (SR-P, 09/07/2017). 

 

A fala de Paula ecoa as lacunas da nova proposta de ensino médio, já destacadas por 

outros estudiosos da área da educação, as quais, em minha opinião, se devem também ao seu 

modo isolado de sua elaboração. Conforme mencionei anteriormente, defendo que a 

participação de agentes educacionais nas construções de sentidos educacionais e de suas 

reformas auxiliaria em seu processo de implementação, pois, assim, aqueles seriam os 

sentidos partilhados ou problematizados também pelos agentes da escola. Temos visto, 

entretanto, que a construção dos sentidos da educação básica tende a ocorrer fora da escola, 

ou seja, sem a participação de seus agentes. E, nesse sentido, a fala de Sarah destaca o 
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impacto da lei 13.415 (BRASIL, 2017) em nosso contexto escolar e reforça, de modo geral, as 

dificuldades detalhadas por Paula: “E aí está uma grande confusão, porque parece que cada 

um está interpretando a lei de um jeito e a gente não chega a lugar nenhum” (SR-P, 

09/07/2017).  

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), mencionado por Paula, é um 

documento instituído pelo MEC, conforme portaria número 870 de 16 de julho de 2008, que 

regulamenta a oferta de cursos de educação profissional de nível médio e é periodicamente 

atualizado. Atualmente, dispomos da terceira edição do CNCT, atualizado por meio da 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de dezembro de 2014, com base no Parecer CNE/CEB nº 8, 

de 9 de outubro de 2014, e homologado pelo Ministro da Educação, em 28 de novembro de 

2014. O CNCT, conforme o portal do MEC, é  

 

um instrumento que disciplina a oferta de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio, para orientar as instituições, estudantes e a sociedade 

em geral. Trata-se de um referencial para subsidiar o planejamento dos 

cursos e correspondentes qualificações profissionais e especializações 

técnicas de nível médio. 

  

Considerando, então, que o CNCT é um documento educacional ainda vigente, e que 

há distinções entre as suas normatizações e as da lei 13.415 (BRASIL, 2017), tais 

normatizações precisam ser mais bem esclarecidas ou revistas. Tais inconsistências ou 

conflitos com outros documentos legais podem ser provenientes, dentre outros fatores já 

mencionados, da celeridade do processo de instituição da reforma, e podem causar dúvidas e 

conflitos na implementação da reforma do EM. Essa incoerência legal entre princípios da 

nova lei de reforma e os do EMI são ressaltados também por Ramos (2017, p. 40), que, por 

isso, a nomeia de contrarreforma e sobre a qual afirma: 

 

Para além da posição ético-política de resistência ativa à contrarreforma, é 

importante explicitar a incoerência jurídica que a lei nº 14.415/2017 

provocou na regulamentação educacional atual. Primeiramente, a forma 

integrada da articulação, entre Educação Profissional e Ensino Médio, 

mantém-se vigente na LDB, assim como as Dcnept
59

 de 2012, elaboradas em 

coerência com a primeira. O conteúdo dessas Diretrizes, juntamente, com o 

das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Dcnem), do mesmo 

ano, se aproximam da concepção de Ensino Médio Integrado, aqui, exposta e 

conflita com os pressupostos da contrarreforma.   

 

Além desses, outro ponto conflituoso é a obrigatoriedade de uma formação 

específica ou de caráter profissional imbricada na proposição da formação por itinierários 

                                                 
59

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  
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formativos. Ao tratar disso, Lino (2017) ressalta que a lei 13.415 (BRASIL, 2017) ecoa 

sentidos da reforma educacional de 1971, que, no intuito de tornar o ensino médio a fase final 

de formação do aluno, tornou a formação profissional compulsória nesse nível educacional. 

Para isso, os conteúdos de formação geral foram reduzidos, o que descaracterizou e 

desqualificou o ensino médio, e assim gerou vários debates que motivaram, em 1988, a 

determinação constitucional do acesso ao ensino gratuito como direito público subjetivo e, em 

2009, a obrigatoriedade da educação básica para a faixa etária de quatro a dezessete anos por 

meio da Emenda Constitucional 59/2009.  

A redução de direitos (Lino, 2017) e a fragmentação da formação do aluno (RIBEIRO 

DA SILVA, 2017), previstas na lei 13.415 (BRASIL, 2017), em que a formação se volta para as 

demandas do mercado de trabalho, ressoam na voz de uma das professoras-participantes. Ao 

discutir os reflexos da reforma no contexto do EMI e a recente desconsideração dos resultados 

dos alunos dos Institutos Federais no exame do ENEM, Paula argumenta: 

 

Eu acho que invisibilizar o instituto é deixar de reconhecer uma iniciativa, 

um jeito de fazer que tem:: resultados positivos, mas que é caro. Nós somos 

uma instituição cara, e cada vez mais eu tenho percebido que a educação de 

qualidade é cara – não porque o que cada professor deve receber é vultuoso, 

mas porque a relação da quantidade de profissionais pra quantidade de 

estudantes tem que ser diferente do que temos hoje. Eu preciso de muitos 

profissionais pra poucos estudantes, eu preciso de uma estrutura que tenha 

poucos alunos em sala de aula, que tenha condições de trabalho. Se eu for 

trabalhar língua estrangeira, eu preciso:: de aparelho de som em sala de aula. 

Eu preciso de laboratório e eles precisam de insumos.  

Sarah: Inclusive esconder que é bom e que tem funcionado. É apagar 

mesmo, nem querer saber do resultado, que foi o que aconteceu com o 

resultado do ENEM. Foi sair só:: depois de muita briga. (SR-P, 09/07/2017). 

 

Ao pensar a qualidade da educação que se diz almejar com a reforma, as professoras-

participantes ressaltam que o EMI é uma experiência de educação pública de qualidade, que 

tem inclusive bons resultados em exames nacionais que embasam os objetivos da nova lei; 

contudo, diferentemente do EM proposto na reforma, o EMI é um projeto que demanda 

investimento permanente. Ao comparar tais propostas, percebemos que o objetivo da reforma 

atual não é somente a melhoria de resultados em avaliações nacionais, mas uma melhoria que 

seja alcançada com baixos investimentos, pois, como destacam Moura e Lima-Filho (2017), 

os resultados da Rede Federal em exames como o ENEM e o Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA) ultrapassam a média nacional, sendo, em alguns casos, 

superiores aos das escolas privadas.  
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Acredito, por isso, que a nova proposta de ensino médio se orienta por parâmetros 

opostos ou, no mínimo, bem distantes dos pretendidos no EMI. Em busca de uma formação 

integral e integrada, que se contrapõe à formação dual que discuti anteriormente, todo o 

processo de ensino-aprendizagem do EMI é pensado como um todo, sem dissociar teoria de 

prática. Desse modo, nesses cursos, não há certificação intermediária ou por módulos, a 

certificação é única e é feita apenas no final do curso. Já na proposta do novo ensino médio, a 

formação profissional ou qualquer outro itinerário formativo está dissociado da formação 

básica, até mesmo no que se refere ao seu modo de certificação, como se define no páragrafo 

décimo da lei: 

 

§ 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio 

poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com 

terminalidade específica. (BRASIL, 2017, p. 3). 

 

Essa proposta de certificação intermediária ou modular do novo ensino médio ressoa 

novamente a tentativa de atribuir ao ensino médio um caráter de terminalidade e inserção do 

aluno no mercado de trabalho, almejado na reforma de 1971. Desse modo, a qualidade do 

ensino ou da formação está vinculada a princípios eficientistas, nesse caso associada à 

certificação. A certificação intermediária possibilita maior celeridade na formação do aluno e 

um consequente aumento do número de certificações, o que numa perspectiva educacional 

eficientista, como a da atual reforma, indica êxito e qualidade do processo educacional. No 

que se refere ao currículo do novo ensino médio e do EMI, Lino (2017, p. 82) e Ramos (2017, 

p. 36), respectivamente, pontuam:  

 

Alarmante é a questão do estreitamento do currículo do ensino médio ao 

mínimo, com a retirada de disciplinas formativas importantes, o que 

compromete ainda mais a qualidade do ensino, sonegando o acesso a 

conhecimentos e saberes. 

 

No currículo integrado, porém, mesmo que os componentes curriculares 

sejam identificados, como de formação geral ou específica, eles são 

organizados visando a corresponder ao pressuposto da totalidade real como 

síntese de múltiplas determinações.  

 

O embasamento da proposta do novo ensino médio por meio da padronização de 

conteúdos mínimos, definidos pela BNCC, se contrapõe diretamente à proposta do EMI, cujo 

objetivo é ampliar a possibilidade de formação integral e de acesso aos conhecimentos de 

maneira mais integrada. No parágrafo primeiro, artigo terceiro, do texto da nova lei, tem-se 

que “§ 1
o
  [a] parte diversificada  dos  currículos  de  que  trata o caput do art. 26, definida em 
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cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser 

articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural” (BRASIL, 

2017, p. 2). Essas e outras proposições da nova lei aqui discutidas distanciam o novo ensino 

médio do EMI integrado de tal maneira que Ribeiro da Silva (2017, p. 73) argumenta que “[a] 

reforma em curso significa a inviabilização planejada da continuidade da oferta do Ensino 

Médio Integrado”.  

A proposição de ensino por conteúdos mínimos, aliada à falta de orçamento do 

sistema público de ensino, são fatores que nos levam a refletir, pois, como destaca Lino 

(2017, p. 87), “acelerará o processo de desqualificação do ensino médio público e o 

acirramento da exclusão e da dualidade educacional”. Vivenciamos, portanto, um momento 

de uma reforma educacional impositiva e que desconsidera os saberes locais, as pesquisas da 

área e as demandas sociais. À primeira vista, o recurso pode não parecer um problema na 

implantação dessa reforma, pois conta com uma previsão de investimentos. Os recursos 

previstos, entretanto, parecem fazer parte de uma política de governo e não de uma política 

educacional de longo prazo. Assim, a restrição de recursos é, sem dúvidas, outro elemento 

relevante para problematizarmos nesse contexto de reforma, pois traz substanciais mudanças, 

tais como a escolarização em tempo integral e os itinerários formativos, que requerem a 

contratação de novos professores e investimentos nas estruturas físicas das escolas. 

Entretanto, a lei prevê investimentos por somente dez anos nas escolas, a contar do início dos 

cursos de ensino integral. E esses investimentos dependem ainda da disponibilidade 

orçamentária do MEC e do cumprimento de requisitos de elegibilidade pelas escolas, os quais 

envolvem desde critérios de localização e vulnerabilidade à disponibilidade de infraestrutura 

(biblioteca, quadra poliesportiva, refeitório etc.), como se vê na lei: 

 

Art. 13.  Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de 

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Parágrafo único.  A Política de Fomento de que trata o caput prevê o repasse 

de recursos do Ministério da Educação para os Estados e para o Distrito 

Federal pelo prazo de dez anos por escola, contado da data de início da 

implementação do ensino médio integral na respectiva escola, de acordo com 

termo de compromisso a ser formalizado entre as partes, que deverá conter, 

no mínimo: 

I - identificação e delimitação das ações a serem financiadas; 

II - metas quantitativas; 

III - cronograma de execução físico-financeira; 

IV - previsão de início e fim de execução das ações e da conclusão das 

etapas ou fases programadas. (BRASIL, 2017, p. 4-5). 
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Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2016, anualmente realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do MEC, 

o ensino médio é ofertado em 28,3 mil escolas no Brasil, conforme gráfico a seguir.  

 

Gráfico 3 – Número de escolas de ensino médio por dependência administrativa – Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_e

scolar_da_educacao_basica_2016.pdf>.  Acesso em: 15 dez. 2017. 

 

 Atualmente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 

pontua que somente 572 escolas públicas atenderiam a esses requisitos. Assim, de um 

universo de cerca de 20 mil escolas públicas, apenas 3% delas seriam atendidas. Logo, 

estamos diante de mais uma proposição que desfavorece a educação pública e a impulsiona a 

fazer parcerias privadas, já que infraestrutura não é problema para as escolas ou outras 

instituições privadas, que, diante da normatização da nova lei, podem ofertar os itinerários 

formativos em parceria com as escolas públicas. Essa normatização potencializa, então, a 

diferença da formação básica da educação privada e da educação pública, e também as 

desigualdades sociais.  

Com base nesses dados, percebo que o prazo de investimentos que traz a lei 13.415 

(BRASIL, 2017) é um fator muito preocupante. Segundo Oliveira e Silva (2017), esse prazo foi 

modificado no percurso da proposição da MP 746 (BRASIL, 2016) à instituição da lei 13.415 

(BRASIL, 2017), pois a sua previsão inicial de investimentos era de quatro anos. Em minha 

opinião, esse curto prazo de investimento para a implementação da reforma do ensino médio 

ressalta a ausência de compromisso com a melhoria de qualidade da educação pública, a qual 

depende de investimentos contínuos e não de políticas ou investimentos intermitentes, que se 

oponham às anteriores. Esse antagonismo, entretanto, é predominante nas políticas 

curriculares, pois, como demonstra Lopes (2014), os discursos curriculares hegemônicos são 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
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antagônicos aos anteriores e trazem a ideia de inovação e superação de aspectos negativos da 

proposição anterior. Desse modo, parece não haver uma preocupação com o processo 

educacional em si, mas com a superação de propostas anteriores. Ao tratar do enfoque da 

nova reforma, Paula e Oliveira e Costa (2017) também relatam a preocupação com o modo 

como é proposto o novo ensino médio na lei 13.415 (BRASIL, 2017), cujo foco está no 

aumento de carga horária do ensino e na formação por itinerários formativos, sem se atentar 

às necessidades estruturais para a implementação dessas propostas:  

 

Paula: No caso da rede, eu fico imaginando:: um cenário em que vai haver 

transferência de professores. Eu imagino que o GDF [Governo do Distrito 

Federal] vai fazer isso, por quê? Com o quadro que há numa escola de 

ensino médio, eu acredito que não dê para atender um itinerário completo 

porque tem: dois professores de química, dois de física e dois de biologia, se 

tiver isso. Esse quadro de seis professores – ninguém sabe o que são os 

itinerários, mas:: eu estou pensando numa coisa robusta, mais ou menos 

como a gente tem na formação profissional. Esse quadro é capaz de oferecer 

um itinerário? (...) Então – acredito que a secretaria faça um rearranjo no 

quadro profissional que eles têm; por:: exemplo, há duas escolas na minha 

região administrativa, uma vai oferecer Linguagens e suas tecnologias, então 

os professores da escola x vão pra escola y, e a outra vai oferecer Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, os professores da escola y serão transferidos 

pra escola x. E os outros professores – das outras áreas, matemática, 

ciências da natureza? Vão:: ser encaminhados pra outras escolas em outras 

regiões administrativas, eu imagino:: algo assim, mas estou partindo de um 

pressuposto de que esses itinerários terão uma formação mais robusta. Não 

[que] vão ficar na mão de quatro, cinco professores. (SR-P, 09/07/2017). 

 

Sem a obrigatoriedade e sem as condições para ofertar todos os itinerários 

formativos, restará às escolas fazer opções conforme sua disponibilidade 

humana e material, o que pode resultar, no mínimo, em duas consequências 

danosas: a primeira, contrariando o lema de atender ao projeto de vida dos 

alunos, será a redução das possibilidades de escolha, podendo inclusive, 

substituir a abrangência atual do currículo por uma especialidade que jamais 

seria a sua opção; e a segunda, a alocação de professores em áreas diversas à 

sua formação para suprir a demanda do(s) itinerário(s) ofertado(s) pela 

escola. (OLIVEIRA; COSTA, 2017, p. 10). 

 

As vozes desses educadores trazem à tona elementos da complexa estrutura 

educacional, que não podem ser desconsiderados se objetivamos a melhoria de qualidade do 

ensino médio, demonstrando a limitação dos aspectos educacionais tratados na lei 13.415 

(BRASIL, 2017). A qualidade da educação a que me refiro é no sentido de melhoria do 

processo de aprendizagem dos alunos; logo, tem por objetivo possibilitar o seu acesso bem 

como a sua permanência na escola. Nessa proposta de educação, busca-se dar condições e 

oportunidades diferenciadas de aprendizagem aos alunos, tendo em vista seus diferentes 

percursos de formação sócio-histórica e suas demandas, no intuito de que possam ter 
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desempenhos e oportunidades mais igualitários de inserção social. Na reforma proposta para o 

ensino médio, por outro lado, deparamo-nos com normatizações que reduzem a formação 

básica do aluno, justificadas pela busca por aumento de autonomia do aluno, representada 

pela opção do aluno pelo itinerário formativo a cursar. Essa escolha, segundo os termos de 

divulgação da lei 13.415, tem por objetivo favorecer o projeto de vida do aluno (OLIVEIRA; 

COSTA, 2017). É importante lembrar, entretanto, que o ensino médio é uma etapa de formação 

básica, de construção de pensamento crítico e autonomia, de preparação para fazer escolhas 

mais conscientes e traçar objetivos para sua formação e para a sua vida. Desse modo, reduzir 

a formação básica pode influenciar diretamente em suas oportunidades ou projeto de vida, 

reforçando desigualdades sociais entre alunos cujas subjetividades trazem identificações 

como: filho da classe trabalhadora, integrante de um contexto socioeconômico vulnerável etc. 

É também papel da formação básica, em minha opinião, auxiliar o aluno na 

construção de seu projeto de vida, a fim de que ele possa problematizar a própria realidade, 

ampliar seus horizontes e vislumbrar novas possibilidades. Caso contrário, a escola se torna 

um lócus de reprodução de hegemonias e estruturas sociais. Desse modo, assim como outros 

estudiosos, acredito que o EM brasileiro precisa de melhorias e mudanças que requerem 

muito mais que o estabelecimento de uma base comum curricular e itinerários formativos. 

Assim, com base nas reflexões até agora desenvolvidas, considero que a justificativa dessa 

reforma não se embase em elementos qualitativos, mas quantitativos da educação. Seus 

objetivos centrais são melhorar os índices de avaliação do EMI nos exames de larga escala e, 

assim, cumprir metas internacionais, bem como desonerar os governos federais, estaduais e 

municipais, pois limita os investimentos para a efetivação da reforma em um curto prazo e 

ainda normatiza parcerias entre o setor público e o privado para a oferta do ensino médio. Tais 

parcerias ocorreram em menor proporção por meio do Pronatec no governo Dilma e, segundo 

Arelaro (2017, p. 14), foi uma “experiência ruim”, pois transferiu recursos públicos para o 

setor privado e obteve resultados pouco significativos. Essa transferência, entretanto, 

contribui para que o governo venha a alcançar a meta de universalização do ensino médio, 

desonerando também seus investimentos, já que esse nível de ensino integra a Educação 

Básica. 

Ainda no que se refere aos itinerários formativos e as lacunas da nova proposta, as 

professoras-participantes ressaltam outros desafios em sua implementação, tendo em vista as 

suas experiências de ensino na educação profissional de nível médio, nas modalidades 

integrada e subsequente, ofertadas no IFB: 
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Paula: [...] é diferente, eu pensar num trabalho a partir de conteúdos que eu 

tenho que cumprir ou pensar numa sequência didática ou num itinerário 

pensando na competência que eu quero desenvolver, onde eu quero que o 

menino:: chegue, enquanto ser humano. 

 

Sarah: Mas::, talvez, a gente tenha conseguido fazer isso por conta do 

ensino técnico. O que é que ele precisa, o que ele tem que ser capaz de fazer 

ao terminar esse curso? Fez com que a gente abrisse o horizonte. Com 

relação ao itinerário, eu não acho que tem que ser igual pra todo mundo, as 

necessidades de um aluno aqui, em Brasília, são diferentes das [de um aluno 

no] sertão pernambucano. Então, acho que tem:: que ter critérios gerais, sem 

fechar tanto.  

 

Paula: No caso da formação profissional, a gente tem um documento que é o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e [para] as outras hoje não tem 

nada, ninguém sabe o que vai ser. (SR-P, 09/07/2017). 

  

 A formação profissional de nível médio, como vemos, tem seus desafios e 

particularidades de organização curricular, proposta de formação do aluno etc, seja ela 

integrada, subsequente ou concomitante. Logo, é importante que haja parâmetros claros que 

as orientem e que não sejam conflitantes, gerando dúvidas e inseguranças em sua 

implementação na escola. É importante também, como pontua Sarah, que esses parâmetros 

considerem as demandas e necessidades de cada contexto de formação, já que as escolas e 

seus agentes integram realidades sócio-históricas diversas e, desse modo, é preciso ter cautela 

para que a padronização não signifique o reforço de desigualdades, como discuti acerca de 

algumas normatizações da lei 13.415 (BRASIL, 2017), tal qual a proposta de base curricular 

nacional lá contida. 

Assim, na esteira de outros estudiosos da educação, defendo, neste estudo, que a 

padronização de conteúdos e os exames não são suficientes para melhorar qualitativamente o 

ensino médio. Ademais, no novo ensino médio, como mencionado, a formação profissional é 

inserida como um dos cinco itinerários formativos possíveis para os alunos e, como destaca 

Paula, conta com legislação específica, dentre as quais temos o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos (CNCT), já mencionado. Sobre os outros itinerários, entrentanto, não contamos com 

informações e conceituações, sendo basicamente listados na lei. Logo, não é possível ter 

clareza das proposições da reforma de ensino médio, já instituída pela lei 13.415 (BRASIL, 

2017), e que está em vias de implementação. Esse é, portanto, outro fator que causa, no 

mínimo, o desconforto destacado por Paula e, a meu ver, chama a atenção para os prejuízos 

resultantes da celeridade que se impôs a tal reforma. 

Motta e Frigotto (2017) destacam que, segundo informações de dirigentes do MEC, a 

urgência da reforma se justifica pela necessidade de crescimento econômico. A educação é 
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vista, nesse contexto, portanto, como um elemento que contribui ou impede esse crescimento, 

por meio da formação de capital humano, que potencializa ou não a produtividade. Como 

destacam os autores, essa relação entre educação e desenvolvimento econômico é 

predominante na história da educação brasileira, mas ela é contraditória, tendo em vista o 

baixo investimento educacional feito em nosso país e o desenvolvimento de políticas 

econômicas submissas e dependentes de mercados internacionais. Logo, a expansão do capital 

brasileiro não está diretamente relacionada à falta de produção de mão de obra qualificada, 

mas ao modo dependente de produção de nossas políticas econômicas. Assim, Motta e 

Frigotto (2017, p. 359, grifo no original) salientam que “[j]ustificar que os setores econômicos 

não se expandem por se “ressentirem da falta” de profissionais qualificados não corresponde 

com a realidade, pois nos curtos momentos de expansão do capital brasileiro a força de 

trabalho demandada foi para o trabalho simples”.  

Desse modo, a justificativa de celeridade do processo de reforma do ensino médio 

pela urgência de retomada do desenvolvimento econômico também se torna um argumento 

frágil, já que educação e economia são permeadas e influenciadas por diversos outros fatores 

e não se determinam em uma relação direta de causa e efeito. Logo, a rapidez do processo 

parece reforçar apenas a tentativa de controle social por meio da educação, mantendo as 

estruturas e hegemonias vigentes, ou seja, a restrição do direito de formação daqueles que 

dependem da educação pública, no intuito de manter a formação mais ampla para aqueles que 

podem custear escolas privadas. Essa tentativa de controle é reforçada no texto introdutório 

do Dossiê sobre a Reforma do Ensino Médio, publicado na Revista Retratos da Escola, em 

que a celeridade da reforma é justificada pela tentativa de evitar reações das classes populares 

que são diretamente atingidas por suas propostas (CNTE, 2017). Nesse mesmo sentido, 

Arelaro (2017, p, 1, grifo no original), em entrevista concedida a essa mesma revista, 

acrescenta que “esse grupo do governo atual sabe que não conseguiria enfrentar uma 

discussão minimamente legítima e consistente com as associações científicas, profissionais, 

de estudantes e movimentos social. Então, apelaram, ao ‘silêncio da sociedade’”. Ressalto, 

entretanto, que ao destacar as tentativas de controle da educação pelo governo, por meio da 

reforma, não pretendo ressoar traços de uma postura curricular crítica (SILVA, 2014), pois 

reconheço o hibridismo e a fluidez que permeia os processos de construção de sentidos, ainda 

que hegemônicos, como no caso da reforma. Logo, considero que quaisquer tentativas de 

controle ou estabilização de sentidos, sejam eles curriculares, educacionais, ou outros; nunca 

se efetivam, pois não há totalidade de sentidos, tendo em vista que esses são resultados de 

processos constantes intepretações e/ou significações. 
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Nesse contexto de silenciamento e imposição na construção de propostas 

curriculares, ressaltado pelos estudiosos, o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social são diretamente, embora incoerentemente, vinculados. Logo, os exames de avaliação de 

larga escala da educação se tornaram instrumentos de definição de qualidade (MOTTA; 

FRIGOTTO, 2017). Essa construção de sentidos, entretanto, não é tão simples ou direta como se 

quer fazer parecer. Segundo Matheus e Lopes (2014, p. 352), a articulação determinista entre 

educação e desenvolvimento social gera uma “reificação do conhecimento”, compreendido 

como algo separado das dinâmicas socioculturais, contribui para o esvaziamento do sentido de 

qualidade da educação e, por conseguinte, para a hegemonia do projeto de centralidade 

curricular, cujos sentidos deixam de ser problematizados por serem vistos como o único modo 

para escapar da falta de “qualidade” do ensino.  

Assim como ocorre na lei 13.415 (BRASIL, 2017), cujo sentido de qualidade, como 

vimos, abrange tantos significados que se torna esvaziado. Na lei, sentidos de projetos antes 

antagônicos de qualidade se tornam equivalentes, pois se opõem apenas ao sentido de “não-

qualidade” que ameaça o desenvolvimento do país, e logo não é almejado – produzindo assim 

um sentido hegemônico de qualidade da educação. Com isso, há o fortalecimento de uma 

política centralizada de currículo, nesse caso, a instituição da BNCC e dos itinerários 

formativos, como proposta nacional de organização curricular. Percebo, então, o quão 

complexos são os embates para a construção e manutenção de sentidos hegemônicos e as 

constantes tentativas de naturalização desses sentidos como únicos e melhores.  

Na lei 13.415 (BRASIL, 2017), por fim, podemos notar a construção de sentidos de 

uma percepção mercantil de educação de nível médio, orientada por princípios curriculares 

tradicionais, eficientistas (SILVA, 2014), conforme discutido no Capítulo 2, de modo a 

justificar a necessidade, a relevância e a celeridade de tal reforma por meio da projeção de 

pretensos consensos sobre currículo. Esses são representados por proposições como a 

instituição de uma base nacional e a flexibilização curricular; a generalização das demandas 

da educação, embasada na busca de melhoria de qualidade como sinônimo de índices obtidos 

em exames gerais; e no desenvolvimento social – associado a maior autonomia do aluno em 

seu processo formativo. Proposições essas que, como discuti, se sustentam não por esses 

pretensos consensos, mas principalmente pela regulação da educação tida como instrumento 

de controle social, e pela desoneração do setor público quanto aos investimentos 

educacionais, de modo a cumprir as metas internacionais. Logo, temos uma reforma de ensino 

médio que se justifica por princípios quantitativos, tais como a melhoria de índices 

educacionais em avaliações, como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação 
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Básica (IDEB); e que visa outros resultados quantitativos, ou seja, o atendimento de metas 

internacionais, tais como as estabelecidas no último PNE.  

Desse modo, há uma tentativa apagamento das demandas locais e qualitativas do 

ensino, tais como: a condição social do aluno e suas demandas individuais; a estrutura física 

das escolas; o corpo docente, sua formação e condições de trabalho e tantas outras que 

interferem diretamente no ensino e que, portanto, deveriam ser prioritárias em quaisquer 

reformas. Por isso, tendo em vista a compreensão mercantil de educação que permeia a lei 

13.415 (BRASIL, 2017), reforço um questionamento, semelhante ao que fiz anteriormente 

neste capítulo, para que se mantenham abertas as reflexões e discussões sobre o tema: Qual a 

qualidade educacional que nós professores almejamos para o ensino médio? As nossas 

demandas são contempladas nessa nova reforma? Compreendendo a complexidade de tais 

questionamentos, os quais não se findam ou fecham, pois não se embasam na proposta de 

construção de sentidos únicos ou fixos, na seção a seguir, problematizo o ensino de língua 

estrangeira e seus objetivos atuais, bem como o ensino de língua inglesa, com base nas 

proposições da reforma e nas percepções de estudiosos da área, tais como os professores-

participantes deste estudo. Posteriormente, discuto as necessidades e demandas locais do 

ensino de inglês no Ensino Médio Integrado do IFB, com base nas percepções de alunos e 

professores-participantes, bem como as possibilidades de ação mediante tal contexto de 

reforma. 

 

3.3 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO NÍVEL MÉDIO 

 

Para discutir o ensino de língua inglesa no ensino médio, enfoque deste estudo, as 

proposições da lei 13.415 (BRASIL, 2017) e as suas implicações na formação de seus alunos, 

inicialmente me proponho a refletir brevemente sobre os objetivos e desafios atuais do ensino 

de línguas estrangeiras. Parto da discussão sobre língua estrangeira, pois diante da nova 

reforma, que elege a língua inglesa como obrigatória para o ensino médio, acredito ser 

pertinente pensarmos, inicialmente, o papel da língua estrangeira, não apenas do inglês, nesse 

contexto. No livro “Conversas com formadores de professores de línguas: avanços e 

desafios”, Silva e Aragão (2013) organizam e apresentam variadas perspectivas de estudiosos 

da área sobre diversos temas acerca do ensino de línguas, dos quais destaco dois neste estudo: 

o entendimento sobre ensinar/aprender línguas e os desafios na formação de professores no 

século XXI. Acredito que ambas as discussões podem contribuir para compreendermos 
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melhor o ensino de língua estrangeira na atualidade e seus desafios, e problematizar o ensino 

de língua estrangeira no contexto da reforma do EM. Assim, passo às suas reflexões.  

Para Figueiredo (2013), por exemplo, ensino e aprendizagem são processos 

interdependentes, que se completam e se alimentam mutuamente. Desse modo, o processo de 

ensino de línguas tem por objetivo a comunicação significativa na língua-alvo e a abertura 

para as distinções culturais, pois, em um aprendizado orientado pela abordagem intercultural, 

língua e cultura não se dissociam. Já no que se refere aos desafios na formação de professores 

no século XXI, o autor associa o pouco preparo dos alunos recebidos na universidade à crise 

do ensino na educação básica, e para melhorar tal contexto de ensino, o autor argumenta ser 

necessário uma ação conjunta e colaborativa de professores da escola, estagiários e 

formadores de professores, estabelecendo assim uma real parceria entre a universidade e a 

escola. 

Jordão (2013), por sua vez, coloca que aprender e ensinar línguas é compreender os 

sentidos que nós e/ou os outros construímos e valorizamos socialmente, por meio dos quais 

nos constituímos e nos representamos como sujeitos. Entre os seus desafios atuais, a autora 

destaca a urgência da valorização da profissão docente por meio de melhorias de salário, de 

condições de trabalho, de programas de formação em parceria com a educação básica etc. 

Reforça também que a parceria entre a rede pública de ensino e as licenciaturas seria relevante 

para a melhoria de trabalho nos dois contextos, a fim de que a prática pedagógica e os 

desafios da educação básica sejam parte das problematizações do processo de formação do 

aluno-professor, e ele possa contribuir para a solução de questões da escola básica. 

Mateus (2013) argumenta que ensinar e aprender línguas é um modo de 

representação no mundo, de produção de práticas culturais e identidades que possibilita a 

formação da consciência crítica. A autora destaca que as proposições atuais para o ensino de 

línguas precisam, inicialmente, pressupor a superação da cultura acadêmica de caráter 

monológico e da hegemonia dos conhecimentos da universidade, e, desse modo, apresenta 

como desafios: a superação da dicotomia teoria e prática, por meio da criação de contextos 

dialógicos em que as experiências vividas sejam destacadas e ressignificadas pelos 

professores; a legitimação dos conhecimentos produzidos pelos professores, a fim de que 

sejam reconhecidos como produtores de conhecimentos; o redesenho da atividade profissional 

para que sejam contempladas não apenas aquelas referentes à sala de aula; e a produção de 

currículos localmente significados/construídos por professores do contexto de 

ensino/aprendizagem. Por fim, Mateus (2013) ressalta que um grande passo na prática de 
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formação docente seria deixar de “falar” pelo outro ou com ele, e deixar que ele “fale” por ele 

mesmo. 

Pessoa (2013) acrescenta que o ensino e aprendizagem de línguas não deve priorizar 

uma norma-padrão “inventada”, nos termos de Makoni e Pennycook (2017), mas possibilitar 

que o aluno tenha acesso às diferentes práticas sociais e repertórios linguísticos, e que 

desenvolva estratégias para negociar diferenças. Nesse sentido, o desafio da formação docente 

no século XXI consiste em politizar os professores em formação para que possam lutar para 

transformar suas realidades dentro e fora da escola, buscando melhorias salariais e de 

condições de trabalho, valorização de seu trabalho etc.  

As vozes desses quatro formadores de professores de línguas ecoam uma 

compreensão de ensino e aprendizagem de línguas para além do domínio de regras, de 

estruturas linguísticas e do entendimento de língua como objeto. Nesse sentido, mesmo 

orientados por teorias distintas, suas vozes se coadunam com os entendimentos de língua 

como construção social e ao processo de ensino e aprendizagem, como um modo de agir e 

significar o mundo. Desse modo, percebo, em suas vozes, uma coerência de entendimento 

acerca do processo de ensino e aprendizagem de línguas, mas outro consenso que se 

evidencia, a meu ver, são os desafios do ensino no contexto atual, já que três, entre os quatro 

formadores, mencionam explicitamente o ensino de línguas na educação básica. Destaco 

ainda que, nessa pergunta feita aos formadores, não há nenhuma menção direta a esse 

contexto de ensino, pois é questionado: “Quais os possíveis caminhos a trilhar e desafios a se 

lidar na formação de professores de línguas no século XXI?” 

Tal coerência de pensamento me chama a atenção, embora não me cause supresa, 

pois não apenas o sentido de desafio, mas também o de “fracasso” ou o de “falta de 

qualidade”, como vimos, são correntemente atribuídos à educação básica. Esses sentidos 

ecoam também em documentos curriculares oficiais e têm servido, conforme mencionei, de 

argumento para a instituição de reformas para a educação básica como um todo, onde se 

insere o ensino médio como etapa final de formação desse nível escolar. Nos PCNEM-LE 

(BRASIL, 2000, p. 26), por exemplo, destaca-se o fracasso do ensino de língua estrangeira na 

escola básica por meio da justificativa de formação precária do professor da educação básica e 

da comparação do ensino nesse contexto com o ensino dos cursos de línguas, ressaltando que 

“o papel formador das aulas de Língua Estrangeira tem sido, tacitamente, retirado da escola 

regular e atribuído aos institutos especializados no ensino de línguas”.  

Assim, com base nessa generalização do sucesso de aprendizagem dos cursos de 

línguas, associada a sua “adequada” metodologia de ensino, nos PCNEM-LE (BRASIL, 2000) 
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é defendido que os cursos de línguas deveriam servir de modelo para o ensino de línguas no 

ensino médio. Desse modo, o documento desqualifica o ensino de língua estrangeira na 

educação básica de nível médio, e associa o sucesso e o insucesso da aprendizagem nesses 

dois contextos à metodologia por eles utilizada, não sendo considerados quaisquer outros 

fatores dos distintos contextos educacionais, tais como os mencionados pelos formadores 

supracitados referentes às condições laborais. Entre elas listo: carga horária, número de alunos 

em sala, disponibilidade de material didático etc; possibilidade de formação docente, como a 

liberação do professor para participação em cursos de formação continuada ou pós-graduação; 

condições salariais, o que inclui o pagamento por horas de pesquisa e de planejamento; e 

valorização profissional, por meio do reconhecimento e da legitimação dos saberes docentes.  

Nas OCEM-LE (BRASIL, 2006), por outro lado, ao se fazer menção ao ensino de 

inglês no ensino médio, destacam-se os diferenciados resultados obtidos nas escolas regulares 

e nos institutos de idiomas, mas se pontua que a sua simples comparação resulta de um 

conflito ou de uma incompreensão dos objetivos de ensino de línguas estrangeiras em cada 

contexto, pois, no nível médio, o ensino de língua estrangeira visa a “ensinar um idioma 

estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os educandos, como, por 

exemplo, contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações 

educacionais” (BRASIL, 2006, p. 91). Desse modo, para avaliarmos o (in)sucesso de uma 

proposta de ensino de um curso de língua estrangeira é preciso considerar, dentre outros 

fatores já citados, a proposta de formação do aluno daquele contexto.  

Discuto essa construção de sentido do “fracasso” do ensino na educação básica não 

por considerar que não haja problemas nesse contexto, mas por acreditar que, 

dicotomicamente ao esvaziamento de sentidos atribuído à qualidade da educação, esvazia-se 

também o sentido de fracasso, já que abrange problemas e demandas diversas do contexto de 

ensino. E, como vimos, ao tratar dos sentidos de qualidade educacional, a não-qualidade, ou o 

fracasso, é indesejado por todos. Esse consenso contribui para a hegemonização do sentido de 

“fracasso”, vinculado a baixos índices de avaliação do ensino, para o qual só se vislumbra 

como solução a proposição de reformas curriculares de caráter eficientistas, ou seja, que 

visam à melhoria de resultados, tal como discuti acerca da lei 13.415 (BRASIL, 2017).  

Desse modo, há uma estabilização do sentido de “fracasso” que favorece a 

proposição de tais reformas. Tal estabilização de sentido, como temos visto, tem gerado 

proposições curriculares diversas desde a LDB (BRASIL, 1996), mas a “falta de qualidade” se 

mantém. Por isso, problematizar os desafios da educação básica e melhorar a “qualidade” do 

seu processo de ensino se constituem em tarefas urgentes, que, por serem tão importantes e 
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complexas, requerem ações conjuntas e colaborativas de agentes da escola e da universidade 

(FIGUEIREDO, 2013; JORDÃO, 2013); a legitimação dos saberes dos professores da educação 

básica, possibilitando que eles falem por si mesmos de suas práticas e demandas (MATEUS, 

2013); e a politização desses professores, a fim de que possam problematizar e transformar 

suas realidades (PESSOA, 2013). Defendo, portanto, que as reformas curriculares sejam 

traçadas e propostas a partir das necessidades e demandas contextuais das escolas, e que as 

vozes de seus agentes não sejam somente representadas, mas que “falem” os sentidos 

curriculares que irão embasar a sua prática pedagógica. Orientada por essa compreensão, 

problematizo a seguir as normatizações da lei 13.415 (BRASIL, 2017) referentes ao ensino de 

língua inglesa. 

 

3.3.1 A LEI 13.415 E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Como discuti no capítulo de Metodologia, problematizo o currículo de língua inglesa 

no EMI por ser esse um contexto desafiador da minha prática docente. Ao longo do 

desenvolvimento desta pesquisa, iniciada em 2014, vivenciamos a proposição e a instituição 

de uma reforma do ensino médio pela lei 13.415 (BRASIL, 2017), em que a língua inglesa é 

eleita como a única língua estrangeira obrigatória no ensino médio. Logo, há uma mudança no 

panorama geral do ensino de línguas no ensino médio, o que me impele a problematizar o 

tema no intuito de compreender melhor as implicações de tal escolha e normatização. Ao 

analisar o ensino de língua estrangeira no ensino médio brasileiro, vejo que, ao longo da 

história, o tema central das discussões foi a obrigatoriedade ou não da oferta de línguas 

estrangeiras.  

Ao tratar da história do ensino de línguas estrangeiras, Paiva (2003, p. 53) retoma 

estudos de Chagas (1967) para mostrar que o ensino oficial de língua estrangeira no Brasil 

data de 1837 com a criação do Colégio Dom Pedro II. Entretanto, a autora acrescenta:  

 

O interesse pelas línguas estrangeiras (LE) se faz presente ao longo do 

percurso da humanidade. A história demonstra que, desde as antigas 

civilizações até o mundo globalizado, os homens sentem necessidade de 

aprender outros idiomas com finalidades bélicas ou pacíficas. As línguas 

servem de mediadoras para ações políticas e comerciais, além de veicularem 

o conhecimento científico e a produção cultural.  

  

Ao traçar esse panorama do ensino de línguas estrangeiras, Machado et al. (2007) 

destacam que, no Brasil, com a Reforma Francisco de Campos, em 1931, os idiomas 
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ensinados eram o francês, o inglês e o alemão, sendo a disciplina denominada “línguas vivas 

estrangeiras”. Em 1942, com a Reforma Capanema, foram priorizados o ensino de idiomas 

modernos, como o francês, o inglês e o espanhol, e o de clássicos, tais como o grego e o latim. 

Nesse período, houve um aumento de cerca de dez por cento da carga horária semanal de 

ensino de língua estrangeira, para a qual foram destinadas trinta e cinco horas semanais. As 

autoras destacam, entretanto, que tais propostas da Reforma Capanema sofreram diversas 

alterações ao longo dos seus vinte anos de vigência e não chegaram a ser implementadas de 

fato. Em 1961, segundo as autoras, há um retrocesso no ensino de línguas estrangeiras, pois a 

publicação da LDB retira a obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira no ensino médio, 

denominado ensino secundário na época, e deixa a sua oferta a cargo dos estados, proposição 

essa que se mantém também na LDB de 1971. Segundo Paiva (2003, p. 53), apenas em 1976, 

uma resolução (nº 58 de 1º de dezembro de 1976) volta a tornar obrigatório o ensino de 

línguas estrangeiras, no então denominado “segundo grau”, atual ensino médio. Até então, o 

ensino de línguas sofreu grande desprestígio, pois  

 

[a] não obrigatoriedade do Ensino de LE trouxe como conseqüência a 

ausência de uma política nacional de ensino de línguas estrangeiras para todo 

o país; a diminuição drástica da carga horária, chegando a apenas uma aula 

por semana em várias instituições; e um status inferior ao das disciplinas 

obrigatórias, pois, em alguns estados, as línguas estrangeiras perdem o 

"poder" de reprovar. 

 

Vemos, assim, que o caráter obrigatório de ensino de quaisquer disciplinas interfere 

em seu papel no contexto escolar e, por conseguinte, na possibilidade de oferta e formação do 

aluno. Desde a publicação da LDB de 1996, entretanto, tal preocupação não mais ocupava os 

estudos da área, pois, no que se refere ao ensino médio, a lei reforçava no artigo 36, inciso III, 

a inclusão de “uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 

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

instituição” (BRASIL, 1996). Além da obrigatoriedade, contudo, como pontua Paiva (2003) 

outras ações e políticas de ensino de língua estrangeiras se faziam necessárias, a fim de que 

tivéssemos qualidade de formação em língua estrangeira no nível médio. Por isso, ao analisar 

os documentos que regulam o ensino médio, a autora argumenta: 

 

Podemos perceber, no exame desses documentos, as contradições do poder 

público e da própria academia, a quem o governo encomenda os textos, que 

ora reconhecem e enfatizam a importância do ensino de línguas e ora criam 

barreiras para seu ensino efetivo, abrindo brechas na legislação (ex. a 

segunda língua será ensinada dependendo das condições) ou contribuem para 
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a manutenção do status quo (ex. o foco na leitura em função das condições 

adversas das escolas públicas).   

As considerações da autora e seu questionamento acerca da efetivação da oferta de 

língua estrangeira optativa pelas escolas, com base nas normativas da LDB (BRASIL, 1996) 

me remetem às discussões anteriores acerca dos sentidos eficientistas de qualidade 

(MATHEUS; LOPES, 2014), que têm orientado as reformas curriculares do ensino médio 

brasileiro; e me impulsionam a discutir a atual reforma do ensino médio, a lei 13.415 (BRASIL, 

2017), em que tais reflexões e indagações também se fazem pertinentes, apesar da distância 

temporal de tais leis. Para compreendermos as semelhanças e distinções entre as proposições 

dessas duas leis, vejamos como se define o ensino de língua estrangeira no nível médio no 

parágrafo 4 da lei 13.415 (BRASIL, 2017): 

 

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.   

 

A obrigatoriedade de oferta da língua estrangeira é, de certo modo, mantida; 

entretanto, a sua escolha não está mais a cargo da comunidade escolar, pois se tem a língua 

inglesa como idioma obrigatório. Desse modo, talvez seja mais apropriado dizer que não 

temos mais a oferta obrigatória de línguas estrangeiras no nível médio, mas de língua inglesa, 

limitando a possibilidade de escolha e formação do aluno. A oferta de uma segunda língua 

estrangeira se torna agora optativa, ao passo que antes o caráter optativo referia-se apenas à 

escolha do aluno em estudar ou não outra língua estrangeira, mas a escola era obrigada a 

ofertá-la. À oferta optativa dessa segunda língua estrangeira no nível médio, acrescenta-se a 

preferência pelo ensino da língua espanhola. Logo, nessa normativa ecoam novamente os 

questionamentos de Paiva (2003), pois a oferta do segundo idioma está condicionada às 

possibilidades de cada contexto escolar. Essa oferta é, no mínimo, pouco provável se 

considerarmos a precariedade financeira e estrutural, bem como a disponibilidade de corpo 

docente, de muitas de nossas escolas públicas de nível médio. 

No contexto dessa nova lei, o ensino de línguas estrangeiras é parte integrante da 

BNCC, cujos conteúdos, segundo consta no parágrafo primeiro da lei, devem ser articulados 

com base no contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural das escolas. Ademais, 

ao tratar da formação do aluno, a lei normatiza no parágrafo sétimo uma formação integral 

voltada para o projeto de vida dos estudantes. Tais normativas me parecem contraditórias à 

determinação de obrigatoriedade da língua inglesa, pois parecem assegurar que a língua 
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estrangeira que atende às demandas de todas e quaisquer escolas e necessidades de formação 

de todos os alunos é a língua inglesa.  

Essa generalização de sentidos quanto à relevância da língua inglesa que permeia a 

reforma, leva-me a buscar as justificativas para a determinação dessa obrigatoriedade. Tal 

explicação não consta da lei, mas pode ser encontrada entre perguntas e respostas debatidas 

sobre o novo ensino médio no portal do MEC. Dentre os questionamentos frequentes listados 

na página, no item dez se tem:  

 

E a língua inglesa? Por que foi escolhida como obrigatória? 

Anteriormente, a LDB não trazia a língua inglesa como estudo obrigatório. 

A reforma torna o inglês obrigatório desde o 6º ano do ensino fundamental e 

no ensino médio. Os sistemas de ensino poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras se assim desejarem, preferencialmente o espanhol. A língua 

inglesa é a mais disseminada e a mais ensinada no mundo inteiro. 

 

O argumento apresentado para justificar a obrigatoriedade da língua inglesa na 

educação básica, como vemos, não advém dos elementos descritos na proposta de formação 

contida na lei, ou seja, de demandas do contexto escolar e do projeto dos alunos, mas de uma 

prática hegemônica de ensino de línguas estrangeiras, que elege a língua inglesa como “a 

mais” relevante dentre todas as outras. Entretanto, Lima (1996) já pontuava a relevância do 

ensino da língua espanhola no Brasil, pois, além da consolidação do Mercosul, o espanhol é 

um idioma falado por trezentos e oitenta milhões de pessoas no mundo, sendo o segundo meio 

de comunicação comercial e turística mundial. Além disso, segundo informações do relatório 

do Instituto Cervantes
60

, em 2015, a língua espanhola continuava ocupando a segunda posição 

de maior número de falantes no mundo, contando, nesse período, com cerca de 470 milhões 

de falantes no mundo – informações essas que são desconsideradas no contexto da nova 

reforma do EM.  

Ademais, a proposta de formação integral dos alunos que nos remete, inicialmente, a 

uma visão que considere as heterogeneidades, ou seja, as línguas estrangeiras, dá lugar a uma 

homogeneização de sentidos, elegendo apenas a língua inglesa. Há na lei 13.415, portanto, 

uma proposta de política linguística de caráter nacional, na qual a língua inglesa é colocada 

como única língua estrangeira obrigatória no ensino médio. No que se refere às políticas 

linguísticas nacionais, Rajagopalan (2013, p. 158) já argumentava: 

 

                                                 
60

 Referência: Disponível em: <https://www.thelanguageindustry.eu/pt/vreemde-talen/3435-de-positie-van-het-

spaans-in-the-wereld-anno-2015">. Acesso em: 15 dez. 2017. 
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Em primeiro lugar, convém deixar claro que uma proposta de política 

linguística cujo alcance seja todo o território nacional não pode cair na 

armadilha de propor medidas visando apenas uma parcela da população. 

Obrigatoriamente, ela deve mirar a maioria da população brasileira e seu 

bem-estar a curto, médio e longo prazo (cf. Rajagopalan, 2010b). Quando se 

pensa em política linguística para um país inteiro, a primeira pergunta que 

precisa ser feita e respondida com toda clareza é por que ensinar a língua 

inglesa? Por que é do interesse do cidadão brasileiro dominar o inglês.  

 

  Essa reflexão do autor, que antecede a nova lei de reforma do ensino médio, chama a 

atenção para a complexidade de tal proposição, tendo em vista o caráter excludente e 

hegemônico que pode assumir. Desse modo, tal reforma parece ir na contramão das últimas 

proposições curriculares para o ensino de línguas estrangeiras no nível médio bem como das 

compreensões pós-modernas de linguagem e conhecimento que têm orientado os estudos 

recentes da área de Linguística Aplicada. Duboc (2011), por exemplo, ao discutir as 

proposições curriculares que permeiam o ensino de línguas estrangeiras nas OCEM-LE 

(BRASIL, 2006), questiona: 

 

[...] como, então, pensar um currículo de ensino de línguas estrangeiras que 

pudesse abarcar essa noção ampliada de língua, responder às demandas 

globais e ainda preservar sua constituição curricular sem cair na armadilha 

da homogeneização e padronização de conteúdos comumente vistos em 

propostas curriculares?  

Um dos esforços recentemente produzidos no Brasil no sentido de transpor 

essas teorias para a implementação constituem as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio – Línguas Estrangeiras [...]. (DUBOC, 2011, p. 731, 

grifo no original). 

 

Há, assim, um descompasso entre as propostas de ensino de línguas estrangeiras 

desses dois documentos curriculares oficiais, a lei 13.415 e a OCEM-LE. Valendo-me das 

reflexões da autora, vejo que o ensino de línguas estrangeiras, conforme previsto na lei 13.415 

(BRASIL, 2017), novamente caiu na “armadilha da homogeneização e padronização” de 

conteúdos na BNCC e também de sentidos pela hegemonização da língua inglesa. “Caiu”? 

Seria esse o termo? No caso dessa lei de reforma do EM, acredito esse não seja o termo 

adequado, já que “cair” nos remete a algo acidental, não planejado. A meu ver, a 

obrigatoriedade do ensino de língua inglesa é mais uma das normatizações que simplificam, 

limitam e abreviam o processo de formação, com vistas a desonerar as despesas públicas com 

a educação de nível médio, conforme discuti ao tratar das proposições gerais dessa reforma.  

Assim, a proposição de padronização e hegemonização no ensino de línguas 

estrangeiras se coaduna com a proposição de uma BNCC com carga horária de formação 

básica reduzida, com o aligeiramento da formação do aluno – por meio de certificação 
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intermediária, das parcerias privadas para a oferta do EM etc. –, ecoando a compreensão 

hegemônica que os une. Há, portanto, nessa lei um modo de construção e articulação de 

sentidos que colaboram para hegemonização de uma “política centralizada de currículo” 

(MATHEUS; LOPES, 2014). E dentro dessa concepção hegemônica de educação mercantil, 

pressuposta nas normatizações da lei 13.415 (BRASIL, 2017) de reforma do ensino médio, 

Ferreira (2017, p. 303) salienta que o currículo “não é uma escolha da comunidade, mas um 

padrão global sobre o que é necessário (e legítimo) ensinar/aprender”.  

Dessa lógica mercantil, global e hegemônica emerge também a hegemonização do 

sentido da língua inglesa como a mais disseminada e ensinada em todo o mundo, e, por 

conseguinte, como a língua estrangeira mais relevante a ser estudada. Essa hegemonia ressoa 

também nas vozes de alguns alunos-participantes na sessão reflexiva feita com grupos de 

alunos de diversos câmpus do IFB (SR-A), ao serem questionados sobre qual idioma 

escolheriam estudar no ensino médio: 

 

Flávia: Eu:: escolheria o inglês, por conta do curso e, se você vai trabalhar – 

o inglês é mais aceito. Mas, eu achei bom ter os dois porque aí:: eu aprendi 

outra língua. (SR-A, câmpus A). 

 

Marlee: Eu acho que, como o João falou, seria bom que fosse decisão do 

aluno de qual matéria ele quer – porque, na minha opinião, o inglês é mais 

importante que o espanhol por conta de ser uma língua universal e que a 

gente vai precisar muito. (SR-A, câmpus B). 

 

Helena: Eu acho que deveria ter inglês e espanhol o ano todo, nos três anos, 

porque eu:: acho que, por mais que a pessoa optasse, isso a prejudicaria de 

alguma forma. Eu, por exemplo, mesmo com dificuldade em inglês, eu 

prefiro aprender, porque eu saio daqui pelo menos sabendo alguma coisa, 

porque, como a Cinderela disse, o inglês é importante no mundo 

globalizado. (SR-A, câmpus C). 

 

Destaco essas vozes no intuito de demonstrar que as hegemonias permeiam os mais 

diversos sujeitos e contextos sociais, mas não posso afirmar que essa seja uma concepção 

predominante na visão dos alunos. Tal proposta demandaria uma análise quantitativa dos 

dados e questionamentos mais objetivos e aprofundados, que não fazem parte de meus 

objetivos e aos quais não me dediquei neste estudo. Ao perceber, entretanto, esse traço 

hegemônico em minhas leituras do material empírico em estudo, julguei relevante mencionar 

a sua presença, a fim de novamente reforçar a importância da problematização de hegemonias 

no ensino de línguas estrangeiras.   
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A proposta curricular do novo ensino médio, como acrescenta Lino (2017), deixa 

muitos pontos em aberto, fazendo referência a uma BNCC ainda em construção, não sendo 

possível conhecer ao certo as normatizações de tal reforma. Ao tratar dos contéudos da BNCC 

do nível médio, por sua vez, a lei estabelece apenas como conteúdos comuns obrigatórios o 

ensino de Português e Matemática nos três anos do nível médio, conforme consta no 

parágrafo terceiro. Para a CNTE (2017, p. 338), a obrigatoriedade de somente duas disciplinas 

nos três anos do EM está vinculada à “lógica economicista” da reforma. Quanto ao ensino das 

línguas estrangeiras, não é definido se a oferta língua inglesa, de caráter obrigatório, deve 

ocorrer em um, dois ou nos três anos do ensino médio. Além disso, em caso de oferta da 

segunda língua estrangeira, tal normatização também não está estabelecida na lei. Essas 

lacunas ou indefinições, como vimos anteriormente, geram incertezas e inseguranças no 

contexto escolar, onde as normativas serão implementadas, pois, como argumentou Sarah, as 

diversas interpretações possíveis geram “confusão” nas escolas. Essas dúvidas referentes ao 

ensino de língua inglesa no EM, no contexto da nova lei, podem também ser percebidas nas 

seguintes falas das professoras-participantes, ao discutirmos a redução de carga horária da 

formação básica prevista na lei e a condição do inglês nesse contexto: 

 

Paula: Eu tenho uma desconfiança, eu imagino que, nesses processos de 

negociação – um caminho que as pessoas achem pra outros componentes 

[...], é colocar a língua estrangeira muito associada à formação profissional. 

Então, o que passa a aparecer no currículo é o inglês para a formação 

profissional. 

 

Sarah: Mas aí, o meu medo é querer tampar um buraco e dizer: “Ah, aqui::, 

você vai ganhar quarenta horas porque tem uma necessidade e naquelas 

quarenta horas eu não vou suprir a necessidade do curso” Ou::, às vezes, o 

aluno vai ser obrigado a fazer uma disciplina que ele nem tem necessidade, 

só pra completar a carga horária geral. E a gente pode até:: gerar um 

problema de ganhar carga horária [   ] sem a devida necessidade. (SR-P, 

09/07/2017). 

 

Por meio das falas dessas professoras-participantes, acredito que se destaca a 

relevância de sua participação nas construções de sentidos curriculares que orientam a sua 

prática, pois, ampliando a perspectiva eficientista da lei, que se volta para a determinação de 

carga horária, tempo de formação, certificação, resultados em exames gerais de avaliação 

educacional, as professoras questionam a função de tais mudanças, problematizando suas 

contribuições, limites e implicações, tendo em vista os objetivos de formação do aluno. A 

reflexão de Sarah acerca da necessidade de pensar o possível aumento de carga horária de 

língua inglesa, pois o simples aumento de horas não necessariamente implica em melhor 
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formação, reverbera as limitações dos princípios eficientistas que têm orientado nossas 

reformas curriculares.   

Os princípios eficientistas predominantes nas reformas, por vezes, se destacam 

também em nossos estudos ou análises sobre tais reformas, e, assim como demonstram 

Matheus e Lopes (2014), nos voltamos aos seus objetivos instrucionais, nos termos de Ball 

(1994)
61

. Tal ênfase em princípios instrucionais nas análises das reformas educacionais faz 

com que deixemos de lado a problematização dos sentidos de suas concepções. Essa 

problematização de sentidos é feita, por exemplo, por Sarah, ao questionar a relação entre a 

ampliação de carga horária de ensino de língua inglesa e sua contribuição na formação do 

aluno. Por isso, reforço minha defesa de que a participação de professores da educação básica 

não somente na análise, mas também no processo de construção dos sentidos curriculares para 

sua prática, pode contribuir para que essas concepções sejam mais bem problematizadas.  

Na discussão que desenvolvo neste estudo, busco ir além dessas reflexões de cunho 

meramente instrucionais, pois, conforme mencionei, tenho por objetivo compreender os 

sentidos que orientam o currículo de língua inglesa do EMI do IFB e a lei 13.415 (BRASIL, 

2017), problematizando suas contribuições e limites. Um dos limites dessa reforma, conforme 

argumentei anteriormente, ao tratar dos manifestos contrários a ela, está na falta de 

representação dos sentidos curriculares das vozes dos agentes da educação básica nas 

concepções da lei. Essa ausência, em minha opinião, provém, dentre outros fatores, do 

desprestígio socialmente instituído do professor da educação básica, cujas práticas e formação 

são vistas como precárias e ineficientes, não sendo seus saberes validados socialmente. 

O desprestígio dos professores da educação básica, como vimos, reverbera também 

nos documentos curriculares oficiais, em que são mencionados para justificar a falta de 

qualidade da educação e, por conseguinte, as motivações das propostas de reforma. Como 

pontua Jordão (2010), ao associar o fracasso da educação básica à deficiência de recursos 

humanos, argumenta-se que os professores não são proficientes na língua inglesa e não sabem 

preparar boas aulas. Esse fracasso se amplia quando se compara de modo superficial, como 

vimos anteriormente, as práticas de ensino de línguas estrangeiras da educação básica e da 

rede privada de cursos de idiomas, destacando o sucesso e as boas práticas da segunda. Tal 

desprestígio é de tal modo reforçado que faz com que os professores da educação básica, 

como destaca Jordão (2010), sonhem com as condições de infraestrutura e recursos humanos 

das escolas de idiomas, ou seja, com as “condições mínimas”, como define a autora, para a 
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prática pedagógica, a fim de, então, alcançar prestígio social. Logo, vemos que a 

desqualificação do professor da educação básica, ou seja, a instituição do seu fracasso se 

sustenta por meio da sua relação de oposição ao sentido esvaziado de qualidade educacional 

que orienta a atual reforma do EM, construindo-se, assim, um falso consenso acerca de tal 

fracasso. 

Ciente das proposições da lei, no que se refere ao ensino de língua inglesa no EM, 

discuto a seguir algumas demandas e necessidades de mudanças do currículo de língua inglesa 

dos cursos de EMI do IFB, segundo as vozes de professores e alunos desse contexto. Ao 

problematizar a proposta curricular para o ensino de inglês no contexto do EMI do IFB, as 

professoras-participantes ampliam a discussão e problematizam não apenas o ensino de língua 

inglesa, mas o ensino de línguas estrangeiras. Nesse contexto, argumentam em favor do 

aumento de carga horária semanal, de modo a possibilitar uma formação mais ampla dos 

alunos: 

 

Paula: Eu não sei:: se a gente teria mais essa opção, mas eu tinha muita 

vontade de deixar os alunos à vontade pra escolher, “eu quero estudar 

inglês, francês ou espanhol”. E ter, assim, três anos de trabalho consistente 

com aquele idioma. É::, eu acho que em termos de garantir a aquisição da 

linguagem seria mais efetivo. 

 

Sarah: É, porque você parte de vontade de querer aprender aquela língua, e 

já é uma motivação. 

 

Paula: E não só::, você aumenta a carga horária disponível pra aquela 

língua. (SR-P, 09/07/2017). 
 

Assim, inicialmente, a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa que é normatizado 

na lei 13.415 (BRASIL, 2017) não parece ser endossada pelas professoras-participantes desse 

estudo. Entretanto, ao continuar a reflexão sobre as proposições de ressignificação para 

currículo de língua inglesa, o seu sentido hegemônico ecoa, de certo modo, na voz de Sarah: 

“Eu acho que o inglês ainda é, no mundo, um instrumento de poder. E aí o aluno pode 

escolher espanhol, eu acho bom, mas acho que ele tem que ter inglês também. – E é pra dar 

essa oportunidade de poder que eu acho que o inglês tem que continuar como obrigatório”. 

Digo “de certo modo”, pois, acredito que a sua voz traz, ao mesmo tempo, o sentido da língua 

inglesa como instrumento de poder e a compreensão de aprendizado de línguas como práticas 

sociais (PESSOA, 2013), ou seja, como um modo de agir e intervir no mundo.  

Desse modo, Sarah parece ter, no aprendizado de inglês, o objetivo de munir os 

alunos de um instrumento de poder, a fim de que eles ampliem as suas possibilidades de ação. 
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E nesse sentido, sua voz ressoa o entendimento de ensino crítico de Pessoa e Hoelzle (2017, p. 

781), sobre o qual as autoras argumentam que “ao privilegiar a subjetificação e a socialização, 

não estamos fortalecendo o inglês, mas sim as pessoas que usam essa língua”. É preciso, 

contudo, ter muita cautela, pois defender o ensino da língua inglesa sem problematizar a sua 

hegemonia, valendo-se do argumento de ser essa a língua mais falada no mundo, como ocorre 

na lei 13.415 (BRASIL, 2017), simplesmente reforça o seu caráter hegemônico. Desse modo, 

na esteira de Pessoa e Hoelzle (2017), compreendo que o ensino de línguas é palco de 

políticas linguísticas (RAJAGOPALAN, 2011), as quais se vinculam às políticas educacionais, 

como a atual lei de reforma do EM que aqui discuto, e, portanto, as construções e validações 

de seus sentidos são permeadas por disputas de discursos diversos, imbricados de valores 

sociais diferenciados. Por isso, ciente de que o ensino de línguas não é um processo neutro, a 

problematização de seus sentidos é condição para um processo de formação socialmente 

comprometido, de modo a não reproduzir desigualdades ou hegemonias. 

A hegemonização da língua inglesa, representada na lei 13.415 (BRASIL, 2017) pela 

normatização de sua obrigatoriedade, não se coaduna com as percepções dos linguistas 

aplicados e outros estudiosos da área, os quais se manifestaram contrariamente a tal 

normatização desde a sua menção inicial na MP 746 (BRASIL, 2016). Tal discordância foi 

expressa por meio de documentos como o “Manifesto de Repúdio à Medida Provisória nº 746, 

de 22 de setembro de 2016” (ABH, 2016), da Associação Brasileira de Hispanistas (ABH), 

publicado em 23 de setembro de 2016; a “Nota de Repúdio à Medida Provisória nº 746, de 22 

de setembro de 2016” (MUNHOZ, 2016), da Federação Brasileira de Professores de Francês 

(FBPF), publicada em 28 de setembro de 2016; e a “Nota de Repúdio à MP 746” (SZUNDY ET 

AL., 2016), da Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB) , publicada em 05 de 

outubro de 2016. Vejamos a seguir suas manifestações sobre o tema: 

 

[...] 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 de 

língua espanhola nos dá a oportunidade de nos aproximarmos de nossas 

fronteiras, forjando uma conceçpção 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 à integração, pela qual também nos 

compreendemos como brasileiros. (ABH, 2016). 

 

Nossa indignação não é para defender apenas o idioma que essa federação 

representa, mas para lutar, acima de tudo, por um ensino plurilíngue e pela 

liberdade de escola de cada comunidade brasileira por um idioma estrangeiro 

que melhor represente seus aspectos locais e suas relações históricas, 
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socioculturais, e até mesmo, em função de intercâmbios econômicos e 

comerciais já existentes. (MUNHOZ, 2016). 

 

[...] as línguas adicionais a serem ofertadas nas escolas públicas devem ser 

escolhidas a partir de questões sociais, culturais e históricas que atravessam 

as comunidades escolares nas mais diversas regiões do Brasil. Ao 

desconsiderar a heterogeneidade de contextos e vozes que devem orientar a 

escola da(s) línguas adicionais a serem ofertadas nos diversos ciclos da 

educação básica, a imposição de oferta da língua inglesa desrespeita o 

multilingualismo e plurilingualismo que caracteriza a sociedade brasileira. 

(SZUNDY ET AL., 2016) 

 

 

As vozes dessas instituições destacam e contestam a reprodução hegemônica 

implicada na eleição da língua inglesa como única língua estrangeira obrigatória na formação 

básica dos alunos, restrigindo assim suas experiências interculturais e a sua liberdade de 

escolha, e, sobretudo, desconsiderando a diversidade linguística que caracteriza a nossa 

sociedade. Diante disso, é curioso pensar na instituição de tal obrigatoriedade, principalmente, 

em um paradigma curricular que embasa o diferencial de sua proposta na flexibilização, no 

aumento da possibilidade de escolha do aluno, ou de uma maior autonomia na construção de 

seu projeto de formação. Esses são os argumentos usados para justificar a proposta de 

formação por itinerários formativos, os quais, como vimos, não serão, de fato, uma opção do 

aluno, mas da escola, conforme suas condições. E no que tange ao ensino de língua 

estrangeira, não identificamos também quaisquer flexibilização curricular ou ampliação de 

possibilidades de formação do aluno. Logo, na contramão da flexibilidade divulgada, a nova 

lei parece imbuída de uma forte estratégia de controle educacional e social, que busca 

homogeneizar as heterogeneidades, estabelecendo sentidos únicos e hegemônicos. Ademais, 

as problematizações feitas sobre o ensino de línguas estrangeiras nos manifestos supracitados 

não foram levadas em conta pelo governo ou por seus representantes no MEC, já que a 

obrigatoriedade da língua inglesa bem como a desobrigação da oferta do espanhol foi, 

posteriormente, instituída pela lei 13.415 (BRASIL, 2017), nos mesmos termos da MP. 

Destaco os ecos de sentidos socialmente hegemônicos nas vozes dos professores e 

alunos participantes deste estudo não para desvalorizar suas vozes, mas para que possamos 

refletir acerca da força dessas construções hegemônicas de sentidos em nossas concepções e 

problematizá-las, já que, por vezes, podemos acreditar que estamos livres delas. Gostaria 

ainda de pontuar que, influenciados ou não por concepções hegemônicas, esses agentes 

educacionais trazem para o contexto desta pesquisa uma perspectiva de reforma bastante 

distinta daquela instituída na lei 13.415 (BRASIL, 2017). Retomando, então, a discussão sobre 
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as mudanças para o currículo de língua inglesa do EMI do IFB, destaco as vozes de 

professores e alunos participantes: 

 

Sarah: E com relação à proposta de currículo, eu acho:: que tem que ser uma 

proposta com níveis, porque, numa turma lotada, eu sou ineficiente. Eu acho 

que se separasse, eu ia conhecer melhor as necessidades do meu aluno. Eu 

não acho que isso serve pra todas as disciplinas – mas acho que isso é uma 

especificidade de língua estrangeira, com atividades de grupos menores em 

que eles falem e eu esteja ali monitorando. Então pra inglês, o currículo teria 

que ser por níveis. E o papel do professor , eu acho que tá muito no que ela 

falou, não é ensinar, é mostrar o caminho, as informações. (SR-P, 

09/07/2017). 

 

Rafael: Eu acho que – a gente deveria ter quatro aulas por semana, porque 

daria pra gente ver mais conteúdo e ainda sobraria mais espaço e tempo para 

trabalhar o conteúdo de modo que todos entendessem. (SR-A, câmpus B). 

 

Cinderela: Eu acho que apesar de, inicialmente, a gente ter um certo receio 

de se comunicar em inglês, depois:: de um tempo vai se tornando natural. 

Então, eu acho que se fosse cobrado mais:: conversação em sala de aula, a 

gente desenvolveria mais. (SR-A, câmpus C). 

 

Lídia: Eu acho que poderia estender o inglês voltado para o curso técnico 

para o ano todo, direcionar para intercâmbio. A gente estuda isso só:: no 

primeiro semestre. (SR-A, câmpus D). 

 

Guilherme: Eu deixaria o inglês e o espanhol nos três anos, porque eu acho 

que se você começar lá no primeiro ano, desenvolver, aí vai chegar no 3º ano 

os dois bem. [...] Eu::, no primeiro trimestre, nivelaria os alunos. E num 

segundo momento, quando já estivessem iguais em conteúdo, eu passaria pra 

eles: fiquem mais próximos da língua, escutem música, coloquem o seu 

celular em inglês, essas coisas. Buscaria não deixar ninguém sozinho, 

porque às vezes você fala de um assunto, aí você fala com inglês muito:: 

aperfeiçoado e a pessoa não entende. Eu buscaria não deixar essa pessoa 

sozinha. (SR-A, câmpus E). 

 

Nas vozes desses alunos, há então traços de uma perspectiva de qualidade de 

educação que se volta para a melhoria da prática pedagógica, e, assim, enfatiza elementos que 

poderiam contribuir para maior participação dos alunos e melhoria do processo de 

aprendizagem da língua estrangeira. Como exemplos de elementos relativos à prática 

pedagógica que emergem dessas vozes, temos: o aumento de carga horária, o aumento de 

prática oral em sala, o nivelamento dos alunos, a diminuição do número de alunos em sala etc. 

Essa perspectiva traz objetivos que diferem daquela instituída na lei 13.415 (BRASIL, 2017), 

que considera a qualidade de ensino como sinônimo de bons resultados em exames nacionais; 

e que orientada por princípios mercantis, objetiva melhorar índices de avaliação e diminuir 

gastos públicos. Considero que reflexões como essas, que priorizam a qualidade de ensino, 
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trazendo à tona as demandas e necessidades da prática pedagógica, normalmente, não 

integram as agendas e proposições das políticas curriculares; pois, os sentidos de qualidade 

que permeiam cada contexto são bastante distintos. Essa diferença de sentidos é também 

reforçada por Pessoa e Hoelzle (2017, p. 785), que retomam as reflexões de Libâneo (2006)
62

 

para destacar o distanciamento entre as questões da prática pedagógica e os discursos de 

qualidade de ensino do Estado e da academia. Por isso, as autoras reforçam o entendimento do 

autor e argumentam que “as políticas educacionais deveriam ser precedidas de políticas para a 

escola e para a aprendizagem das/os alunas/os”. 

Essas necessidades, contudo, fazem parte do cotidiano e das “falas” desses agentes 

da educação. Por isso, advogo em favor da participação ativa dos professores, alunos e outros 

agentes da educação básica na construção dos sentidos de reformas educacionais para esse 

contexto. Acredito que a melhoria da qualidade do ensino de línguas estrangeiras na educação 

básica ou da educação, como argumentei anteriormente ao discutir a reforma em curso do 

EM, exige muito mais que padronização de conteúdos, requer a problematização dessa 

política centralizadora de currículo e investimentos permanentes em infraestrutura, na 

formação e melhoria das condições de trabalho docente etc. É preciso que a educação passe a 

ser vista como um investimento, e não como um gasto a ser diminuído. A educação deve ser 

parte de uma proposta política para o país, e não estar subjugada às políticas de governos que 

se sobrepõem umas às outras constantemente, como as que temos vivenciado, e só 

desqualificam a educação. Assim, orientada por essas compreensões, passo então às reflexões 

finais desse capítulo. 

 

3.4 A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E AS NECESSIDADES LOCAIS: TECENDO ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

As reformas curriculares recentes, como argumentei, não somente são produzidas 

fora das escolas de educação básica, mas também não analisam as demandas e necessidades 

locais ou contam com as contribuições de seus agentes – professores, alunos, coordenadores 

etc. Desse modo, as suas demandas e necessidades muitas vezes não são atendidas nas 

reformas. A relevância que atribuo à participação dos professores e de outros agentes da 

educação básica na construção das propostas curriculares e nas propostas de reforma não se 
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deve a uma visão polarizada da produção de saberes locais (documentos curriculares da 

escola) e da produção de saberes globais (documentos curriculares governamentais). 

Compreendo que a discussão global e local é bastante complexa e tem motivado muitas 

propostas curriculares no mundo todo, na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido e 

também no Brasil, como demonstra Duboc (2011). Neste estudo, compartilho do 

entendimento de Duboc (2011), que embasada nos estudos de Snyder (2008)
63

, argumenta que 

a globalidade bem como a localidade do saber está para além de uma questão geográfica, ou 

seja, do espaço onde é produzido, pois  

 

(...) uma proposta elaborada numa escala mais ampla (assumida aqui como 

global, independentemente de referir-se ao globo, ao planeta) poderá 

constituir-se curiosamente como mais local do que uma proposta produzida 

em um âmbito geograficamente mais restrito. Assim, o que caracteriza uma 

proposta curricular como local ou global já não são mais suas disposições 

espaciais, numa relação lógica simplista em que estados são mais locais do 

que a nação, municípios são mais locais do que estados e assim por diante, 

mas, sim, suas bases epistemológicas. (DUBOC, 2011, p. 738). 

 

Desse modo, as vozes dos professores e de outros agentes da educação básica não 

são aqui valorizadas por representarem um espaço geográfio, mas por serem eles produtores 

de saberes, por vezes, desvalorizados e por partilharem de um conhecimento privilegiado das 

demandas e necessidades locais por sua atuação cotidiana nesse contexto. Por isso, seja a 

proposta curricular de âmbito global ou local, essas vozes precisam ser consideradas e 

participar da construção ou seleção das bases epistemológicas que orientarão as suas práticas. 

Essa relevância já era destacada na perspectiva crítica de currículo, que antecede as 

discussões pós-críticas mais recentes, pois como destacam Moreira e Candau (2007, p. 19), na 

visão curricular crítica, 

 

[o] papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um 

dos grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos que se 

materializam nas escolas e nas salas de aula. Daí a necessidade de constantes 

discussões e reflexões sobre o currículo, tanto o currículo formalmente 

planejado e desenvolvido quanto o currículo oculto. Daí nossa obrigação, 

como profissionais da educação, de participar crítica e criativamente na 

elaboração de currículos mais atraentes, mais democráticos, mais fecundos.  
 

Duboc (2011) também reforça a importância da participação docente tendo em vista 

a sua ação direta na transposição das propostas curriculares para as práticas pedagógicas. E, 
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conforme abordei no Capítulo 2, Duboc (2011) discute os desafios da transposição dos 

conceitos das propostas curriculares na prática pedagógica escolar mostrando que, por vezes, 

propostas pedagógicas inovadoras se perdem. A não implementação dessas propostas está 

relacionada a elementos tais como os mencionados pela autora: necessidade de formação 

docente, condições de trabalho, acompanhamento do trabalho de implementação da proposta. 

A meu ver, contudo, isso se deve principalmente a essa lacuna existente entre a produção da 

proposta ou das políticas curriculares e o contexto de sua implementação, pois os agentes da 

escola básica, professores, alunos etc. em geral, não participam dessas construções, como 

vimos.  

A participação mais ativa do professor do ensino básico na discussão para a 

construção das propostas curriculares de seu contexto contribui para que as demandas da 

prática pedagógica e da escola, de modo geral, sejam também temas das reformas 

educacionais. Ademais, a interação com outros professores da área, a discussão dos conceitos 

pertinentes a serem adotados bem como as condições de ensino de cada contexto propiciaria 

também preciosos momentos de formação, problematização e construção de sentidos. Dessa 

maneira, acredito que o processo de implementação da proposta curricular também seria 

facilitado, pois tendo participado de sua construção, os professores ou outros agentes 

escolares estariam mais conscientes e engajados com a proposta curricular. O currículo, como 

tenho discutido, é um documento basilar na orientação das práticas pedagógicas, sendo 

relevante tanto nas políticas curriculares quanto na prática escolar; desse modo, é urgente que 

trabalhemos para ao menos estreitar essa lacuna. A distinção de propostas das políticas 

curriculares e das práticas pedagógicas são, por vezes, tão grandes que Lima (2016) 

argumenta que esses representam dois currículos, respectivamente, um “morto” e outro, 

“vivo”. Por isso, na esteira de Mateus (2013), argumento que os professores da educação 

básica precisam “falar” nas propostas e reformas curriculares para os seus contextos, e, assim, 

motivada por essa proposta, passo às considerações finais deste estudo. 
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O CURRÍCULO DE LÍNGUA INGLESA DO EMI DO IFB: 

SENTIDOS, POSSIBILIDADES E PROPOSTAS DE AÇÃO 

NO CONTEXTO ATUAL 
 

 

 
 

A experiência não é algo que sucede, é o que 

nos sucede, nos “implica”, portanto, nos 

afeta, nos toca, nos mobiliza e também nos 

impõe, nos compromete. A experiência nunca 

nos deixa indiferentes. 

 (MACEDO ET AL., 2014, p. 1561)
64

. 

 

   

 

O desenvolvimento desta pesquisa se constituiu em uma experiência desafiadora, de 

vivência dos processos hegemônicos de construção de sentidos curriculares da educação 

básica brasileira. Iniciei este estudo em 2014, motivada pelos desafios pedagógicos de meu 

contexto de atuação profissional, e assim me propus a problematizar o currículo de língua 

inglesa dos cursos de Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Brasília. Naquele 

momento, eu buscava conhecer melhor os pressupostos que orientavam as nossas práticas de 

sala de aula, problematizar as possibilidades de agência que eu e outros professores de língua 

inglesa desse contexto tínhamos na construção dos sentidos curriculares da instituição, e, 

assim construir, juntamente com os outros professores da instituição, (res)significações para o 

currículo de inglês que possibilitassem atender melhor às demandas de formação de nossos 

alunos. Ao longo desta pesquisa, entretanto, o panorama do ensino de línguas estrangeiras e a 

educação básica brasileira, de modo geral, sofreram mudanças profundas que trouxeram 

implicações diretas para o contexto deste estudo, pois em dezembro de 2016 foi exarada uma 

proposta de reforma do ensino médio, a MP 746 (BRASIL, 2016), que foi logo em seguida 

instituída em lei em fevereiro de 2017 – lei 13.415 (BRASIL, 2017). 

Ao longo deste estudo, portanto, estamos experienciando um momento de instituição 

e implementação de uma nova proposta curricular para o ensino médio, e tais acontecimentos 

precisavam ser aqui problematizados. Assim, por entender a relação direta entre a nova 

reforma e o meu contexto de estudo, reestruturei a minha proposta de análise a fim de discutir 

a organização e os pressupostos curriculares de língua inglesa do EMI do IFB à luz das 
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normativas da lei 13.415 (BRASIL, 2017), já que quaisquer (res)significações deste estudo se 

dariam no contexto dessa nova orientação curricular. Assim, o processo de desenvolvimento 

deste estudo me possibilitou vivenciar na pesquisa a fluidez pós-moderna dos conhecimentos 

e das disputas por construção de sentidos hegemônicos curriculares, e assim, repensar não 

somente os meus objetivos de estudo, mas também o meu papel como professora-

pesquisadora nesse contexto. Tal experiência foi, portanto, bastante desafiadora para mim, 

mas também motivadora, pois buscava refletir sobre os processos de construção de sentidos 

que apresento nesta tese, articulando-os aos sentidos educacionais oficiais em disputa ou 

instituídos. Mas afinal, hoje, considero que isso seja pesquisa, e é nosso desafio como 

professores-pesquisadores problematizar os variados sentidos que permeiam ou embasam a 

nossa ação pedagógica, e assim nos compremetermos com a formação de nossos alunos.  

Com base nessa experiência e na tese deste estudo de que o currículo de língua 

inglesa do Ensino Médio Integrado do IFB, orientado por uma concepção moderna de 

conhecimento, requer ressignificações, no Capítulo 2, discuti as teorias de currículo no ensino 

de língua inglesa dos cursos de EMI do IFB. Primeiramente, tratei dos sentidos curriculares 

brasileiros e das compreensões de linguagem de alguns estudiosos para problematizar os 

sentidos ou teorias curriculares que embasam o currículo de língua inglesa do IFB – tema de 

minha primeira pergunta de pesquisa. Nesse intuito, discuti os seguintes documentos 

curriculares desse contexto: o Regulamento dos Cursos Técnicos de Educação Profissional 

Técnica Integrados ao Ensino Médio do IFB (REMI), Planos de Curso, Planos de Ensino; e 

também as percepções de professores e alunos participantes referentes ao currículo de língua 

inglesa do EMI. 

A discussão desse material empírico, na esteira de Lopes (2015), não teve o intuito 

de estabelecer julgamentos de valor acerca das concepções curriculares ali presentes, mas de 

compreender as vozes e sentidos que ali ecoam e, assim, refletir sobre suas implicações. 

Nessa análise, pude notar que tanto os documentos curriculares do IFB quanto as percepções 

dos docentes e discentes sobre o currículo de língua inglesa não trazem traços de apenas uma 

teoria curricular, mas são perpassados por traços de sentidos curriculares das teorias 

tradicionais, críticas e pós-críticas de currículo (SILVA, 2014). Assim, percebo que o material 

empírico analisado ecoa sentidos curriculares diversos, que não se contrapõem ou substituem 

uns aos outros, mas se hibridizam (LOPES, 2006). Esse hibridismo de sentidos curriculares 

destaca a fluidez pós-moderna de conhecimentos e também a complexidade das questões e 

políticas educacionais (MAINARDES, 2006), permeadas por disputas e conflitos dos contextos 

de elaboração e de implementação do currículo. Essas ações, infelizmente, ainda parecem ser 
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realizadas em contextos diferentes e por sujeitos diferentes, não contando, muitas vezes, com 

a participação ou representação dos docentes que fazem uso e constroem saberes sobre tal 

currículo. Nesse modo de produção de conhecimentos, percebemos, então, traços de um 

entedimento moderno, separando a teoria acadêmica da prática, o agente que produz o 

conhecimento do agente que faz uso de tal conhecimento, como se tais ações pudessem ser 

dissociadas. Assim, reforça-se uma compreensão hegemônica de conhecimento como o 

conhecimento acadêmico. Como argumento ao longo do trabalho, as políticas curriculares 

bem como os currículos institucionais devem contar com a participação dos agentes 

educacionais, que constroem conhecimentos sobre os seus contextos, a fim de responder às 

demandas e necessidades locais de formação. 

No Capítulo 3, dedico-me, então, ao tema de minha segunda pergunta de pesquisa 

acerca das possíveis (res)significações de sentidos para o ensino de inglês no EMI do IFB no 

contexto atual – que, como disse no começo deste capítulo, levou-me a problematizar a 

recente reforma do ensino médio, lei 13.415 (BRASIL, 2017). Para desenvolver as reflexões 

desse capítulo, inicialmente discuti o ensino médio brasileiro, abordando brevemente seus 

papeis e reformas desde a sua instituição como etapa final da educação básica na LDB 

(BRASIL, 1996). Em seguida, tratei do ensino médio na perspectiva da nova lei de reforma, lei 

13.415 (BRASIL, 2017), refletindo sobre os seus sentidos de qualidade da educação bem como 

sobre o esvaziamento desses sentidos, que contribui para a hegemonização de um conceito. 

Posteriormente, focalizei o contexto mais específico desse estudo, problematizando os 

sentidos da lei 13.415 (BRASIL, 2017) para o Ensino Médio Integrado, e para o ensino de 

inglês no EMI. Para discutir os efeitos da reforma nesses contextos, analisei proposições 

constantes do texto da lei e informações acerca do novo ensino médio, constantes do sítio do 

MEC, à luz das considerações de professores e alunos participantes deste estudo e de outros 

estudiosos da área.  

Ao problematizar especificamente as normatizações da lei 13.415/2017, noto que, no 

que se refere ao EM, em geral, essa lei traz uma proposta de formação por itinerários 

formativos adicionados a conteúdos da BNCC. Assim, com base em suas propostas de 

certificação modular, que reduz a formação básica e objetiva a melhoria dos índices de 

avaliação nacional, a formação de EM assume um caráter mais utilitarista, e se volta para um 

fazer mais prático e operacional (MOURA; LIMA-FILHO, 2017), que objetiva atender, o quanto 

antes, às demandas do mercado de trabalho. Tal formação fragmentada e aligeirada, como 

vimos ao discutir a reforma, interfere não somente no processo de formação básica do aluno, 

pois a redução de suas possibilidades de aprendizagem e formação nesse nível também 
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restringe as suas possibilidades de ingresso e formação na educação superior. Com isso, a 

reforma retoma a dualidade de formação do ensino médio, predominante no contexto 

educacional da década de 1990, e, desse modo, voltamos à perspectiva de um EM para 

formação propedêutica, que prepara os alunos para o ensino superior; e outro EM para 

formação profissional, que se volta para a inserção do aluno no mercado de trabalho.  

A formação propedêutica, ou seja, a formação básica, como discuti, é reduzida na lei 

13.415/2017. Logo, tendo em vista a restrição orçamentária da educação básica pública, 

acredito que a formação básica mais ampla apenas será possível na rede privada. Desse modo, 

a reforma nos impõe uma padronização de conteúdos que reproduz desigualdades sociais e 

reforça hegemonias, pois distancia ainda mais a qualidade da educação básica pública e 

privada. Assim, aqueles que dependem da educação básica pública, de formação reduzida, 

serão os mais atingidos, tendo seus direitos, de acesso à educação superior, limitados. 

Dualidade essa que vínhamos buscando superar, por meio de propostas de formação como a 

do EMI – contexto desta pesquisa.  

No que se refere ao EMI, por sua vez, a retomada dessa dualidade normatizada pela 

lei 13.415/2017 representa uma “ponte para o passado” (OLIVEIRA; COSTA, 2017), pois 

reforça desigualdades sociais, instituindo a formação das classes menos favorecidas para o 

mercado de trabalho e das mais favorecidas para a educação superior. A lei de reforma traz, 

assim, um descompromisso com a formação integral do aluno pressuposta no EMI. A 

formação integrada não é completamente apagada na nova lei, mas a ela é atribuída um 

caráter secundário, pois é colocada como um dos possíveis itinerários formativos, que, 

conforme o parágrafo terceiro, do artigo quarto da lei, fica a critério do sistema de ensino. O 

descompromisso com o EMI na lei se relaciona à visão eficientista e mercantil de educação 

que lá ecoa, e que, para Ribeiro da Silva (2017), consiste, na verdade, em um projeto para 

impossibilitar o EMI, no intuito de reforçar a formação dual lá instituída.  

O EMI, entretanto, tem se consolidado como uma alternativa de educação pública de 

qualidade, principalmente a partir de 2008, quando houve considerável expansão da Rede 

Federal de Ensino Técnico e Tecnológico, que hoje conta com aproximadamente 644 

unidades de ensino no país, aumentando consideravelmente a oferta dessa modalidade de 

ensino, para a qual deve se dedicar ao menos 50% das vagas ofertadas por cada unidade, 

conforme previsão legal anteriormente discutida. É importante também ressaltar que 

estudiosos como Moura e Lima-Filho (2017, p. 123) defendem que o EMI é a proposta mais 

consistente de formação integral humana, pois “remete ao mesmo tempo ao sentido de 

compreender como unidade a relação das partes no seu todo, a relação entre os diversos 
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conhecimentos, quebrando falsas dicotomias como as que se referem ao geral e ao específico, 

bem como a integração entre agir e conhecer, teoria e prática”. A proposta de formação do 

EMI não tem por objetivo uma formação utilitarista voltada somente para as demandas de 

mercado e, portanto, não se coaduna ao caráter mercantil da reforma, que reproduz 

desigualdades. O EMI almeja, sobretudo, uma formação integral dos alunos, 

independentemente de suas condições sociais ou econômicas, a fim de que possam intervir e 

transformar suas realidades. Desse modo, ao problematizar a formação para o trabalho, neste 

estudo, objetivo chamar a atenção para o entendimento de trabalho como mão-de-obra, que 

orienta as propostas que são permeadas por uma visão mercantil de educação, limita a 

formação do aluno e, por conseguinte, a sua possibilidade de agir no mundo, reproduzindo 

desigualdades. 

Em seguida, ao tratar do currículo e do ensino de língua inglesa, a lei 13.415/2017 

traz outro retrocesso – a instituição da língua inglesa como única língua estrangeira 

obrigatória no EM. A imposição do estudo da língua inglesa novamente restringe e reduz a 

formação básica do aluno, principalmente na rede pública. Esse se torna, então, outro fator 

diferencial da educação básica privada, que, por dispor de recursos, poderá ofertar outros 

idiomas como elementos diferenciais e que favorecem a formação mais ampla de seus alunos. 

A instituição de tal obrigatoriedade, como discuti, foi amplamente criticada por estudiosos da 

Linguística Aplicada por desconsiderar, entre outras coisas, o multilingualismo do contexto 

brasileiro. Ademais, compreendo que essa obrigatoriedade é contraditória a uma das 

justificativas centrais da reforma curricular – a flexibilização, já que, ao invés de ampliar, 

restringe tanto as possibilidade de formação quanto as de escolha dos alunos. Assim, a lei 

13.415/2017 se institui não como um instrumento para a flexibilização, mas para o controle 

social, curricular e educacional.  

Essa estratégia de controle, que permeia as proposições da reforma, coaduna-se 

também com o modo impositivo de instituição da reforma, efetuada por medida provisória, a 

MP 746 (Brasil, 2016) e instituída posteriormente em lei. Logo, não acredito ser possível 

sustentar a argumentação do governo, reafirmada nas vozes de representantes do MEC, acerca 

do seu caráter aberto e consultivo, por meio da justificativa de que a reforma representa as 

reflexões tecidas anteriormente por agentes educacionais e representantes da sociedade geral. 

Como vimos, tanto a MP quanto a lei motivaram manifestos e notas de repúdio de diversas 

instituições de representação educacional, tais como: ANPED (Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Educação), CEDES (Centro de Estudos Educação e Sociedade), 

FORUMDIR (Fórum Nacional de Diretores das Faculdades de Educação), ANFOPE 
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(Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação), Sociedade Brasileira de 

Física, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ANPAE (Associação 

Nacional de Política e Administração da educação), CONIF (Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica), e também 

manifestações estudantis por meio de ocupações de cerca de mil e quatrocentas  escolas, como 

ressaltam Ferreira e Silva (2017). Diante de tamanha manifestação, não é possível considerar 

que tais vozes foram ouvidas. Esses movimentos não se encerraram ali; a nova reforma do 

ensino médio continua sofrendo várias críticas e questionamentos, tanto pelas suas 

proposições quanto pelo modo antidemocrático em que foi instituída; dando origem, assim, a 

dossiês de discussão e contestação da reforma. 

Ao problematizar a reforma, argumento acerca da qualidade de ensino da educação 

básica ofertada na Rede Feral de Ensino, pois, como vimos neste estudo, as justificativas das 

reformas educacionais das últimas duas décadas se embasaram na falta de qualidade da 

educação básica pública. Qualidade essa que resulta de um esvaziamento de sentido do termo, 

como demonstram Matheus e Lopes (2014), e que contribuem para a hegemonização de um 

sentido único, ao qual se opõe apenas a ideia de não-qualidade ou fracasso. Essa 

compreensão, em minha opinião, orienta também as concepções da lei 13.415 (BRASIL, 2017), 

em que o esvaziamento do sentido de qualidade auxilia no processo de hegemonização de 

uma proposição de padronização curricular nacional, representada pela BNCC, que é colocada 

como único meio para a melhoria da qualidade educacional almejada. Qualidade essa que, na 

visão mercantil de educação que orienta a lei, é colocada como sinônimo de melhorias de 

índices nos exames nacionais de avaliação dos alunos e do processo de ensino.  

Ciente disso, discuti a qualidade do EMI não no intuito de destacar a sua 

superioridade e, por conseguinte, inferiorizar outros contextos, mas para refletirmos sobre os 

fatores que contribuem para a formação de qualidade que oferta. Os cursos de EMI, como 

mencionei, não possuem tal proposta dual de formação, mas atendem até mesmo aos 

princípios eficientistas objetivados na lei, ou seja, bons resultados nos exames nacionais, 

como no ENEM, por exemplo. Isso me leva, então, a problematizar a compreensão 

hegemônica de fracasso da educação pública que permeia as reformas. Para isso, acredito que 

precisamos questionar as concepções que têm orientado as nossas reformas, pois, como 

demonstrou Jordão (2013), ao discutir a comparação feita entre o ensino de inglês na 

educação básica e nos cursos de idiomas, não podemos nos valer de análises comparativas 

superficiais, ou seja, que desconsiderem as condições e objetivos gerais de cada contexto, tais 
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como: proposta de formação do aluno, condição de trabalho e formação docente, 

infraestrutura da escola etc. 

Essa comparação superficial, a meu ver, ocorre também ao tratar da educação básica 

pública e da privada, e até mesmo da educação básica pública estadual e municipal e da 

educação básica pública federal. Nesta última, estão os Institutos Federais, responsáveis hoje 

pela ampla oferta do EMI, e, como ex-aluna e hoje professora desse contexto, gostaria de 

destacar, orientada por Jordão (2013), elementos que, em minha opinião, estruturam e 

diferenciam a formação ofertada pela Rede Federal de Ensino. Nesse contexto, a carga horária 

do professor é constituída por horas para ensino, pesquisa e extensão, o que nos possibilita 

desenvolver pesquisas com alunos, participar de cursos de capacitação docente, tal como os 

de pós-gradução e desenvolver atividades de extensão com a comunidade local. As escolas, 

que agora têm sofrido grande corte do repasse de verbas, contavam até então com a 

manutenção de estrutura física de qualidade, com quadras poliesportivas, laboratórios 

diversos, bibliotecas, refeitórios ou lanchonetes. Os alunos podem também contar com um 

auxílio financeiro – a assistência estudantil – para custear seus gastos com transporte e 

alimentação. Essa organização escolar precisa também ser considerada se buscamos 

compreender o contexto de ensino como um todo. 

Por isso, na esteira de Jordão (2013), considero que as reflexões sobre a qualidade da 

educação básica ofertada por instituições públicas estaduais e municipais; públicas federais; e 

privadas, bem como as suas reformas, não podem se restringir à padronização de conteúdos 

ou à reestruturação do currículo. Essa estabilização de sentidos que permeia a lei 13.415 

(BRASIL, 2017) e que tem o currículo como instrumento que regula a transmissão de 

conhecimento com vistas a obter bons resultados, reverbera compreensões modernas do 

currículo bem como do processo de ensino-aprendizagem, desconsidendo que a aprendizagem 

é também uma resposta (BIESTA, 2006) e, logo, a prática pedagógica é conflituosa e instável. 

Dessa maneira, a definição de contéudos mínimos não tem como garantir aprendizagem e 

nem bons resultados.  

Por fim, as reflexões feitas acerca do material empírico deste estudo reforçam os 

traços modernos de conhecimento que orientam o currículo de língua inglesa do Ensino 

Médio Integrado do IFB bem como o hibridismo e a fluidez que constituem os processos de 

construção de sentidos curriculares, educacionais ou quaisquer outros na Pós-Modernidade. 

Os documentos bem como as percepções dos professores ressaltam um hibridismo de sentidos 

das teorias tradicional, crítica e pós-crítica de currículo, as quais se orientam por 

compreensões distintas de conhecimento. As teorias pós-críticas, por exemplo, se embasam 
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em compreensões pós-modernas que problematizam as estruturas fixas ou estabilizações. 

Desse modo, não se acredita que haja um conhecimento ou conteúdo determinado a ser 

ensinado, mas conhecimentos socialmente validados, estabilizados e hegemonizados. A 

estabilização moderna de sentidos, como vimos, não é característica única do currículo 

analisado, por outro lado, os professores-participantes do estudo, por vezes, não se 

reconhecem como produtores de conhecimento, ecoando assim uma compreensão moderna de 

conhecimento. Por isso, acredito que o currículo de inglês do EMI do IFB é, assim como as 

concepções curriculares que o embasam, perpassado por sentidos modernos e pós-modernos. 

Essas reflexões mostram como se estruturam os complexos processos de construções 

sentidos e principalmente de hegemonias, em que as disputas de sentido se dão não 

necessariamente por embates diretos e lutas de grupos, mas por apagamentos de visões 

antagônicas decorrentes de esvaziamentos de sentidos – tal como ocorreu na lei 13.415 

(BRASIL, 2017), em que os saberes e vozes dos agentes da educação básica e de outros 

contextos da educação não foram considerados. Com isso, todos esses elementos que 

contribuem para a boa educação pública da rede federal e limitam o ensino nos outros 

contextos também foram apagados da reforma, pois, o sentido de qualidade que lá predomina 

não os leva em consideração.  

Logo, tendo em vista as normatizações da lei 13.415/2107, concluo que o objetivo da 

reforma não é a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e de formação do aluno no 

nível médio, mas dos índices obtidos em provas nacionais, que se embasarão nos conteúdos e 

propostas da BNCC. Por isso, na esteira de Arelaro (2017) e outros estudiosos aqui 

mencionados, vejo a lei 13.415/2017 como grave “retrocesso” diante da possiblidade de 

formação ampla objetivada no EMI, cujo valor é desconsiderado na lei, a fim de priorizar uma 

formação reducionista, fragmentada e abreviada, de cunho utilitarista. A preocupação central, 

portanto, é reduzir investimentos públicos na educação básica, e, para isso, são criadas novas 

formas de governança do setor público (BALL, 2008), transferindo recursos públicos e a 

responsabilidade pelo EM para a iniciativa privada, retomando a dualidade de formação no 

EM e, novamente, colocando a educação em função dos interesses de mercado.  

Ciente, portanto, da complexidade dos sentidos hegemônicos bem como das forças 

assimétricas que os permeiam, advogo pela participação mais direta de professores, alunos e 

outros agentes da educação básica na produção dos sentidos curriculares. Essa defesa não se 

embasa no entendimento de que as políticas curriculares são simplesmente imposições de 

sentidos produzidos pelo governo, pois, retomando Ball (2008), compreendo que as políticas 

educacionais não são simplesmente implementadas, mas são “colocadas em cena”, pois são 
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traduzidas e interpretadas por meio das leituras que esses sujeitos fazem dos textos oficiais, 

valendo-se de suas subjetividades. Reconheço, assim, o grande valor dessas ações e acredito 

que nós, estudiosos da área de Linguística Aplicada, temos usado dessas estratégias em busca 

de um ensino de línguas estrangeiras que contribua para a ação e intevenção social do aluno. 

Desse modo, temos atuado nas brechas do currículo (DUBOC, 2011), em seus espaços 

intermediários ou lapsos (JORDÃO, 2010), em seu 3º espaço (BHABHA, 1994 apud JORDÃO, 

2010), buscando espaços de agenciamento e resistência aos sentidos hegemônicos. Acredito, 

portanto, que precisamos continuar nos valendo desses espaços, mas também buscar ampliar 

nosso âmbito de ação.  

Defendo essa ação mais ampla, pois, embora saibamos que a implementação ou 

encenação das políticas educacionais, como vimos, não se dá por meio de uma atuação 

submissa ou passiva nas escolas, a assimetria das relações de poder, imbricadas propostas 

hegemônicas, como a dos documentos oficiais; se destaca também nas ações realizadas para 

favorecer a adesão e o fortalecimento de tal sentido hegemônico. A lei 13.415 (BRASIL, 2017), 

por exemplo, foi fortemente criticada por estudiosos da educação tanto por seu modo de 

instituição quanto por suas propostas, mas essas vozes conseguiram modificações tímidas no 

texto da lei. Assim, diante da instituição de tal fragmentação do currículo e da formação do 

aluno do EM, e tendo em vista formação humanista e integral propiciada pelo EMI, Silva 

(2017) argumenta que se valendo da condição de autarquias, que contam com independência 

administrativa, financeira e didático-pedagógica etc., os Institutos Federais têm mais 

condições para resistir às proposições hegemônicas da lei.  

Em certo sentido, concordo com o pensamento da autora e endosso que devemos nos 

valer dessa condição para resistir. Entretanto, percebo o quanto as estratégias para 

manutenção de tal hegemonia curricular se fortalecem por meio de ações de grande 

abrangência, tais como o lançamento do programa Mediotec – uma proposta de ensino técnico 

de nível médio, na modalidade concomintante. Essa proposta que teve início em 2017, 

antecendendo a lei de reforma, a meu ver já preparava as proposições da lei de 

enfraquecimento do EMI e de fortalecimento da proposta dual de formação no EM. Entre as 

normatizações do Mediotec, ressalta-se que seus cursos podem ser ofertados pela Rede 

Federal de Educação Profissional, pelas Redes Públicas Estaduais e Distrital de Educação e 

também por instituições privadas de nível médio. Assim, em um cenário de amplo corte de 

verbas, como a suspensão por vinte anos dos investimentos públicos em saúde, assistência 

social e educação, instituída em 2016 pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241/55 

(FERREIRA E SILVA, 2017), é que se propõe o Mediotec. Esse programa, que reforça a 
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formação educacional validada na lei, veio acompanhado de altos e garantidos investimentos 

financeiros, pois, ao seu primeiro edital em 2017 já foram destinados 700 milhões. Desse 

modo, a proposição desse programa contribuiu para a sua entrada/oferta na Rede Federal, que 

se destaca pelo EMI ofertado, programa esse que, conforme proposta divulgada no sítio do 

Pronatec
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, antecipava a reforma do ensino médio exarada na MP 746 (BRASIL, 2016). O 

processo, como vemos, é bastante complexo e permeado por jogos de poder, e, por isso, 

precisamos ampliar nossos espaços de atuação.  

Assim, como professora da educação básica que teve o direito de, como aluna, se 

valer de uma formação pública de nível básico e superior, que me possibilitou ser hoje 

docente efetiva de uma instituição federal de ensino, convido a todos os professores, dos mais 

diversos contextos e níveis educacionais, a se engajarem na problematização da lei 

13.415/2017. Por isso, digo, principalmente aos professores da educação básica, que se ainda 

não “falamos” (MATEUS, 2013) nos documentos curriculares, que “falemos” em nossas salas 

de aula, em grupos de estudo, em reuniões de sindicatos, em artigos, na transposição dos 

documentos legais para a nossa prática pedagógica etc, mas que “falemos”, até que nossas 

vozes sejam tão altas que passemos a “falar” as políticas curriculares de nossos contextos e 

assim possamos (res)significar de maneira mais ampla o ensino de nossos contextos. De modo 

que nossas “falas”, entendidas como práticas e ações discursivas, possam desestabilizar as 

relações de poder vigentes. Por hora, o que não podemos é nos calar diante de tamanha 

diminuição de direitos instituída na nova lei. 

E é assim, por meio das falas e sentidos que contruo, reconstruo e desconstruo neste 

estudo, retomando teorias e estudiosos diversos, que o interrompo, ciente de que há muito a 

ser discutido, pois estamos lidando com sentidos fluidos de currículos e de políticas 

curriculares resultantes de relações sócio-históricas moventes. Por isso, busquei refletir e 

problematizar os sentidos do currículo de inglês do EMI do IFB até onde eu os alcancei; 

sabendo, portanto, da situacionalidade e das limitações de minhas reflexões, e na expectativa 

de que essas motivem diversas outras problematizações e significações possíveis, já que os 

sentidos nunca se findam. E no intuito, principalmente, de que nossos jovens possam 

experienciar a educação básica pública de qualidade, comprometida com a formação integral 

do ser humano, que merecem e a que têm direito. Por isso, na esteira de Biesta (2015), que 

ressalta que um dos problemas das políticas e pesquisas educacionais está no entendimento do 

professor como o “fator” primordial que pode tornar o processo o mais bem sucedido e eficaz 
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possível, desconsiderando que esse fator, o professor, é um ser humano, concluo que no 

contexto da educação básica brasileira, professores e alunos são vistos como “fatores” 

responsáveis por bons ou maus índices educacionais, o que pode contribuir para uma 

educação “eficaz”, mas não para uma “boa” educação. A educação que almejamos, como 

educadores, objetiva muito mais que a melhoria de índices em avaliações nacionais e a 

definição e domínio de conteúdos mínimos, e tem como prioridade a formação humana, 

integral e crítica dos alunos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR (QI-P) 

 

 

 

1- Informações sobre o(a) participante: nome, idade, formação educacional, experiência 

profissional (tempo de atuação em outras instituições e no IFB, níveis escolares em que já 

atuou). 

2- O que entende você entende por ...? 

- formação de professores  

- ensino-aprendizagem de inglês 

- sujeito, sociedade e conhecimento 

- currículo 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (QI-A) 

 

 

 

 

 

 

 

1- Nome: ___________________________________________________________________ 

2- Nome a ser usado na pesquisa(codinome): _______________________________________ 

3- Idade: _________________   

4- Turma/Curso: ____________________________________ 

5- Cursou o ensino fundamental majoritariamente em (    ) escola pública  (    ) escola privada 

6- Tempo aproximado de estudo da língua inglesa: ____________ anos  

7- O que você consegue fazer em língua inglesa? 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM PROFESSORES (EP) 

 

 

 

 

1- Como é organizado/elaborado o currículo de inglês para os cursos técnicos integrados em 

seu campus (procedimentos para construção do documento)?  

2- Quem participa da organização/elaboração do currículo de inglês?  

3- Como são definidos os conteúdos a serem abordados em cada curso?  

4- Os documentos oficiais sobre currículo embasam essas escolhas? Em caso afirmativo, dê 

exemplos de orientações que seguem desses documentos, se possível. 

5- Quais os objetivos e propostas do currículo de língua inglesa (proposta de formação do 

aluno, conhecimentos relevantes, etc.)?  
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APÊNDICE D – SESSÃO REFLEXIVA COM ALUNOS (SR-A) 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS  

 

 

a- Para que serve a língua inglesa para vocês? Quando vocês utilizam a língua inglesa? 

b- Quais as contribuições desse curso de inglês para a sua formação pessoal ou profissional? 

c- O que vocês aprenderam no curso? O que mais gostariam de ter aprendido? O que acham 

que não foi importante para vocês?  

d- Que tipos de avaliações são feitas? Você tem alguma sugestão de avaliação? Por quê? 

e- Como é a sua participação nas aulas? 

f- Como são as atividades da aula de inglês?  O que vocês mudariam nas aulas? Por quê? 

g- Quantas aulas de inglês vocês têm por semana? E quantas gostariam de ter? Por quê? Se 

vocês fossem planejar/organizar o curso de inglês, como ele seria?  

h- Se pudesse optar, escolheria estudar inglês ou outro idioma? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

APÊNDICE E – SESSÃO REFLEXIVA COM PROFESSORES (SR-P) 

 

 

 

 

Para refletir: 

 

1- Quais os impactos da nova Lei de Reforma do EM e da proposta de BNCC em elaboração 

para o nosso contexto de EM Integrado e para o ensino de inglês especificamente? 

 

Discuta: A lei de Reforma do EM e seus impactos em nosso contexto.  

2- O currículo do EM 

§ 7o Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 

maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua 

formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. 

  

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. 

 

3- A organização do EM 

"Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem 

do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas 

do conhecimento: 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas. 

 

4- O ensino e a formação do aluno 

§ 8o Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão 

organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e 

escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o 

educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem." 

 

5- O ensino de inglês 

§ 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. 
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6- Qual a sua opinião sobre a(s)...? 

• necessidades de mudanças no EM 

• lei de reforma do EM 

• proposta de uma base nacional comum 

 

7- Em sua opinião, a criação da BNCC contribui para a construção de uma sociedade mais 

justa, democrática e inclusiva? Por quê? 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Aplica-se à 

educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e indica conhecimentos e competências que se 

espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Orientada pelos 

princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva (grifo no original).  

** Texto retirado da 3a versão da BNCC para a educação infantil e fundamental, p. 7. 

 

Propostas e possibilidades de ação em nosso contexto de EMI 

8- Tendo em vista a nova lei de reforma do EM e a condição de ensino de inglês que 

vivenciamos, discuta: 

a- São necessárias mudanças? Quais? O que é necessário e o que é possível em nosso 

contexto na realidade atual?  

b- Quais suas propostas para o currículo de inglês? Em sua proposta de currículo, qual a 

proposta de ensino de inglês, a proposta de formação do aluno e o papel do professor?  
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM PROFESSOR (EP): TRECHO DE TRANSCRIÇÃO 

 

 

 

Participante: Nome  

Nome na pesquisa: Paula 

Data: 16 de outubro de 2015 

Eu: Como é organizado/elaborado o currículo de inglês para os cursos técnicos integrados em 

seu campus (procedimentos para construção do documento)?  

 

Paula: Existia uma comissão que construiu o Plano de Curso todo. E em um determinado 

momento essa comissão se subdividiu para construir as ementas. O que aconteceu foi que na 

subdivisão eu sentei junto com a professora de espanhol. Porque eu não tinha na época outro 

professor de inglês com quem eu pudesse trocar figurinha. Porque o outro professor de inglês 

que era o X estava na coordenação, então eu sentei junto com a professora de espanhol e nós – 

meio que fizemos um acordo. A gente pensou em um pequeno itinerário para o (ensino) 

médio que seria o mesmo itinerário para inglês e para espanhol.  

 

Eu: Então vocês têm o inglês e o espanhol todos os anos? 

 

Paula: O currículo lá, ele é diferente. Ele foi construído com uma base em semestralidade. 

Então os meninos vêem durante um ano e meio inglês e depois durante um ano e meio, 

espanhol. E aí, a gente aumentou a carga horária por semestre. 

 

Eu: Como é a sua carga horária lá? 

 

Paula: Com as turmas eu tenho quatro aulas de cinquenta minutos por semana, e a gente 

costuma fazer duas aulas de 1h40. 

 

Eu: E foi quanto tempo, Paula? Você tem ideia? 

 

Paula: Que a gente levou pra construir o Plano de Curso? 

 

Eu: A ementa. 

 

Paula: A ementa, assim, numa tarde. Na verdade, eu comecei uma conversa com ela 

(professora de espanhol), a gente marcou –. Sentou e foi concatenando o que a gente achava 

que era possível, o que era razoável. A gente sabe que por mais que os alunos sejam expostos 

ao inglês a partir do 5º ano do Fundamental, eles chegam com muitas lacunas, então a gente 

considerou que seria o início. Mas a construção do Plano de Curso em si, eu acho que foram 

bem:: uns dois, três meses. Porque a gente fez um processo que começou, assim, de nos 

questionar: Que escola queremos? Que professor queremos? Como que a gente espera que o 

aluno saia daqui (do curso, da escola)? Então a gente passou por questões muito 

fundamentais. Foi um contexto muito particular, porque foram duas comissões que 

começaram ao mesmo tempo: a do Ensino Médio Integrado e a do PROEJA, por isso que nós 

optamos por tratar primeiro dessas questões fundamentais, para daí em diante construir o 

Plano de Curso. 
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Eu: E isso consta no Plano de Curso? Isso foi documentado de alguma forma?  

 

Paula: Existe, isso foi colocado depois no PPP do câmpus, foi revisto e colocado no PPP do 

câmpus. Eu não lembro de ter colocado no Plano de Curso [...], porque fui eu que escrevi o 

Plano de Curso. Eu não lembro de ter colocado especificamente, mas eu lembro que quando a 

gente fala em perfil de egresso – foi com base nessas coisas. Foi uma discussão bem:: longa. 

A gente teve muita sorte de construir o Plano de Curso naquele momento, porque os 

professores da educação geral tinham chegado. Nós já tínhamos praticamente todo o corpo 

docente da educação geral no câmpus, eles estavam com a carga horária baixa e estavam 

super interessados. Então, nós conseguimos fazer uma discussão que realmente incluiu as 

pessoas.  

[...] 

Eu: A outra pergunta talvez você já tenha até mencionado, mas é só pra destacar: Quem 

normalmente participa da organização/elaboração do currículo de inglês?  

 

Paula: O que eu tenho visto, mas eu só posso falar da minha experiência, né? É que 

geralmente fica muito na mão do professor. Porque nós temos vivido uma realidade nos 

campi, com raríssimas exceções, nós:: somos os únicos professores e por isso que eu resolvi 

sentar com a professora de espanhol. Primeiro::, porque é uma grande amiga, eu tenho muita 

afinidade com ela, e porque é alguém que é da área de língua estrangeira, que entende o 

processo de aquisição – que tem também uma noção do trabalho que dá, das dificuldades 

enfrentadas, de como esses meninos chegam, da experiência prévia que eles tiveram com a 

língua ou não. Inclusive, depois – quando foi feita a construção do Plano de Curso do 

Tecnólogo em X que também tem componente curricular de língua estrangeira. Aí sentamos, 

eu, ela e uma outra professora de espanhol que já estava no câmpus. Aí nós decidimos sentar 

as três para tentar fazer a mesma coisa [...]. Pra pensar que de alguma maneira, as 

componentes de língua estrangeira estariam estruturadas dentro de uma mesma proposta 

formativa. 

 

Eu: É no meu câmpus acabou acontecendo a mesma coisa, eu trabalhei com a professora de 

espanhol também. E como são definidos os conteúdos a serem abordados em cada curso? 

Nesse curso, Paula, como que vocês definiram? Você comentou que pensou na formação do 

aluno, que apesar de ele ter uma experiência a gente saber que ele não traz muito 

conhecimento pro Ensino Médio. Daí como é que vocês definiram esses conteúdos? 

 

Paula: Primeiro::,  a gente deu uma avaliada do que normalmente se vê nos currículos de 

Ensino Médio em geral, mas existe uma variedade enorme. A gente pensou primeiro, quais 

eram as habilidades e competências que a gente gostaria de desenvolver. E como um dos 

cursos é o Técnico em x e eles precisam sim em alguma medida de ser capaz de se 

comunicar minimamente em língua estrangeira, a gente colocou isso como um dos objetivos. 

Então – um era uma comunicação mínima, uma coisa assim meio que de sobrevivência às 

vezes, mas que eles fossem capazes de se comunicar e que eles tivessem ferramentas pra lidar 

com textos. E [...] nesse cenário, considerando as lacunas que nós estávamos esperando – nós 

definimos que nós pensaríamos em temas, então pra primeira série do Ensino Médio o tema 

seria escola e casa – e a gente trabalharia com aspectos gramaticais de presente simples, 

adjetivos, ordem frasal, essas coisas. Pra segunda série do Ensino Médio, a ideia seria tratar 

bairro e cidade.[...] 
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APÊNDICE G – SESSÃO REFLEXIVA COM ALUNOS (SR-A):  

TRECHO DE TRANSCRIÇÃO DO CÂMPUS A 

 

 

 

Eu: Para que serve a Língua Inglesa para vocês? Quando vocês utilizam a língua inglesa? 

 

Caio Castro Castro: Eu imagino que a função da língua inglesa na minha vida atenderia para o 

quesito da globalização. Por exemplo – eu que quero fazer medicina depois que sair daqui. – 

Provavelmente, juntando um pouco de grana daqui e dali gostaria de conhecer o exterior. E no 

exterior com inglês, você consegue falar em qualquer lugar, assim::, na teoria. E se você, por 

algum motivo, comprar alguma coisa de fora, muitos não entendem português, então tem que 

falar. É a maior potência econômica ainda. E por ser isso, tem uma influência enorme:: no 

mundo inteiro. Além de que conhecimento de qualquer coisa é sempre bom. 

 

Eu: E hoje já serve pra vocês pra alguma coisa? 

 

Flávia: Sim, serve pra gente programar no curso, por exemplo, a programação em java é em 

inglês.  

 

Eu: Quais as contribuições desse curso de inglês para a sua formação pessoal ou profissional? 

 

Iago: Eu acho que – aqui o nosso curso, está mais voltado pro mercado de trabalho, não é 

tanto:: de preparar pro vestibular. Pelo menos, eu aprendi mais na parte de leitura de coisas, 

de sites, do que questões pra vestibular. Eu não desenvolvi tanto a fala, quanto eu acho que 

deveria aprender.   

 

Flávia: Eu acho que tudo foi importante, mas tinha umas atividades para casa que você se 

perguntava qual:: a utilidade disso.  

 

Caio Castro: É tinha umas coisas que assim, mesmo que seja vocabulário, você pensa onde eu 

usaria esse vocabulário. Por exemplo, a gente fez uma atividade onde tinha um tal de 

conhecimento “docha” lá: vata, pata etc. Esse eu achei o mais sem sentido. Porque teve o da 

family tree, mas esse – você aprende a caracterizar seus parentes, beleza. E vai pesquisar 

sobre a sua história. Mas esse do docha, eu nunca tinha nem ouvido falar nisso. 

 

Flávia: É, teve o da autobiografia que foi legal e você pode usar depois – pra emprego. Nesse 

outro, era pra você falar se você era vata, pita. 

 

Caio Castro: Tudo bem, que a gente aprendeu o vocabulário lá. [...] Você é uma pessoa 

energética. Mas acho que poderia ter sido feito isso num texto qualquer. 

 

Flávia: Outra coisa que eu acho que a gente podia ter explorado mais – tudo bem que no 

primeiro ano a turma era muito maior, é que o professor escrevia no quadro e falava tudo em 

português, nada em inglês. E ano passado, eu via que ele tentava colocar algumas palavras em 

inglês, mas como o pessoal acostumou que era português no primeiro ano, aí:: , ele voltava 

pro português. Aí, só nesse ano que ele começou a falar inglês com a gente.  
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Caio Castro: Aí também, a turma diminuiu muito e a galera que passou já tinha pelo menos 

uma noção de inglês, aí ele começou a falar inglês. Isso aí é importante, acho que tinha que 

ter começado antes.  

 

Flávia: Agora que ele começou a falar que todo mundo tem que falar inglês.  

 

Caio Castro: Ele tentou fazer antes, só que a galera não aceitou. Você lembra? A culpa não foi 

dele, ele tentou. Ele foi tentar conversar só em inglês, ele falou conversem, usem as palavras-

chave, tem que se apresentar, falar quantos anos tem e onde mora. E aí a galera::  não fez. Foi 

uma das primeiras aulas, eu lembro porque eu tinha acabado de chegar. 

 

Iago: Tinha apresentação de música também, no primeiro ano, tivemos que cantar em inglês.  

 

Caio Castro: É, a gente não fez ainda, mas eu sugeri e o professor achou interessante, mas isso 

depende da galera aceitar. Eu sugeri de a gente fazer apresentações teatrais, principalmente 

porque os livros têm aqueles vocabulários mais robustos que a gente não conhece. Mas:: a 

galera tá querendo tirar pra colocar feira de comida.  

 

Flávia: É um projeto assim, a gente vai pegar os lugares que falam inglês e falar da cultura 

deles, costumes e comidas.  

 

Eu: Que tipos de avaliações são feitas? Você tem alguma sugestão de avaliação? Por quê? 

 

Caio Castro: Tem oral e escrita, tem as duas. Tem as apresentações.  

 

Grupo: É. 

 

Flávia: Antes foi mais escrita, era mais prova e dever. Mas do meio do ano pra cá a gente fez 

mais apresentações que tinha que falar em inglês. E uma coisa que nós pensamos – o Caio 

Castro que sugeriu da gente fazer, foi, fala aí.  

 

Caio Castro: É algo que nós fazíamos na escola que eu estudava, era uma escola particular, 

com uns cinquenta alunos na sala. Então tirávamos as carteiras, passávamos fita no chão e 

cada quadrado era um lugar da cidade. E você tinha que passar uma semana naquela cidade 

sem falar português. E fazer tudo que uma pessoa normal fazia, você tinha que fazer o seu 

trabalho, alguma coisa manufaturada normalmente, aí você tinha que comprar o pão, comprar 

a flor porque era aniversário de casamento. E aí:: como era em inglês, às vezes a gente fingia 

que estava no Velho Oeste. Tinha cadeia –  aí, passava bandido correndo. Era interessante.  

 

Eu: Como é a sua participação nas aulas? 

 

Iago: Eu gosto muito de ser uma pessoa participativa, eu realmente só não participo muito 

quando não consigo. Eu conheço um pouquinho só, algumas frases – comparado a vocês dois. 

Mas eu queria conversar mais. E o que impede um pouco é não saber, porque eu até me acho 

um pouco exibido, de ficar participando o tempo todo. 

 

Flávia: Mas uma coisa que ajuda muito é que se o professor vê que você quer falar, mas não 

sabe a palavra. Aí ele meio:: que te leva na palavra e se você não consegue, ele fala a palavra 

pra vocês. 
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APÊNDICE H – SESSÃO REFLEXIVA COM PROFESSORES (SR-P): 

TRECHO DE TRANSCRIÇÃO 

 

 

Para refletir:  

1- Quais os impactos da nova Lei de Reforma do EM e da proposta de BNCC em 

elaboração para o nosso contexto de EM Integrado e para o ensino de inglês especificamente? 

 

Sarah: Eu acho que virou uma completa confusão, porque o que está lá de forma suscinta na 

lei é que o inglês é obrigatório no ensino médio, mas não diz se é só em um ano, se é nos três. 

A língua portuguesa tá lá – ela é obrigatória nos três anos. No inglês não – e aí a interpretação 

vai ficar pra cada instituição, só em um ano, em dois e um ano de espanhol, porque o espanhol 

vai ser optativo.  

 

Eu: Mas o espanhol mudou de fato, né? Antes precisava ter e agora nao mais. Antes a 

instituição tinha que ofertar, e o aluno podia ou não fazer. 

 

Paula: Isso, a oferta era obrigatória, mas o cumprimento poderia ser uma opção do aluno. E 

agora:: não é mais. 

 

Sarah: Então – eu acho que o impacto é uma grande confusão. E é o que a gente tá 

conversando aqui. Espera aí, eu li assim, eu li assado. Eu estou fazendo parte da reformulação 

do ensino médio porque nem chegou no terceiro ano, mas a gente já chegou a conclusão que 

tem que mudar. E aí tá uma grande confusão, porque parece que cada um está interpretando a 

lei de um jeito e a gente não chega a lugar nenhum.  

 

Paula: Eu vejo muitos desafios no processo de negociação dos professores para a organização 

do currículo porque a lei coloca que 40% da carga horária vai ser BNCC e 60%, o itinerário 

formativo que é o conteúdo específico, que no nosso caso é a formação profissional. E hoje – 

possivelmente – nós temos um cenário invertido, em que a formação profissional ocupa um 

percentual menor e mesmo assim, nesse cenário é difícil o processo de negociação. Então, eu 

imagino, que esse quebra-cabeça vai ser bem difícil de montar. Além disso, quando a gente 

faz os cálculos das 3100 horas a serem inicialmente cumpridas com as cargas horárias da 

formação profissional que nós temos no catálogo hoje, tem uma carga horária que tá:: no 

limbo. Por exemplo, com os cursos de 800 horas, você cumpre as 800 horas mas não atinge os 

60% e aí tem um percentual que não pode ser da formação geral, porque tá escrito que não 

pode ser da formação geral. Mas vai ser de onde? Teria de ser do itinerário específico, mas a 

gente vai ter que ir tão além do que o catálogo me coloca? O catálogo tá [...] colocando 800 

horas, será que eu vou ter que fazer 1200? E eu diria que em relação as outras escolas que 

não trabalham com formação profissional, a gente tem uma vantagem. Nós já temos a 

vivência de um itinerário formativo associado a uma formação integral. Então, a gente já tem 

uma bagagem, uma experiência, mas vai ser bem complicado. 

 

Eu: O que me surpreende é que nós temos uma bagagem e isso nos demonstra os desafios que 

estávamos passando até agora para tentar orientar e melhorar o trabalho que havíamos 

proposto. E se a gente pensar naquele contexto do professor que comentou que nem com essa 

carga horária mais significativa ela conseguia ter voz, diminuindo então, como ter voz 

naquele contexto de formação? Não só pelo meu espaço, da minha disciplina, mas:: pensar na 
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formação do aluno em si. 

 

Paula: Eu tenho uma desconfiança, eu imagino que nesses processos de negociações, um 

caminho que as pessoas achem pra que outras componentes não suas, é colocar a língua 

estrangeira muito associada à formação profissional. Então – o que passa a aparecer no 

currículo é o inglês para a formação profissional.  

 

Eu: Porque aí ela conta como técnica.  

 

Sarah: Mas:: pode também gerar um problema que é, por exemplo, você coloca pra 

informática, é claro que esse curso precisa, mas vai suprir a necessidade? 

 

Paula: Não, mas eu acho que a gente vai ganhar carga horária por causa desse limbo de carga 

horária que ninguém sabe onde está. Mas eu imagino que no nosso cenário de formação geral 

associada à formação profissional. Eu acho que esse é o cenário da língua estrangeira, não só 

o inglês, o que a gente vier a oferecer vai estar ligado a caixinha da EPT. Pra abrir as 

negociações, pra abrir espaço para outras componentes que não estejam tão claramente 

ligadas à formação profissional.  

 

Sarah: Mas aí::  o meu medo é querer tampar um buraco e dizer, ah, aqui, você vai ganhar 

quarenta horas porque tem uma necessidade e naquelas quarenta horas eu não vou suprir a 

necessidade do curso. Ou às vezes o aluno vai ser obrigado a fazer uma disciplina que ele nem 

tem necessida, só pra completar a carga horária. E a gente pode até gerar um problema de 

ganhar carga horária, mas sem a devida necessidade. 

 

Eu: Eu entendo, é como se a gente ao invés de pensar na formação, a gente tá pensando nela 

em função de carga horária. 

 

Sarah: Isso.  

 

Eu: Ao invés de a gente pensar no que é necessário pra aquela formação e como a gente vai 

organizar isso, a gente foca na carga horária. E haveria grande problema de um curso destoar 

do outro desde que ele esteja dentro do mínimo como a gente tem agora no catálogo? Mas a 

gente coloca a formação do aluno em função de carga horária[...]? 

. 

Sarah: Isso, aí:: eu acho que seria um problema. No ensino médio até que toda carga horária é 

bem vinda. Eu falei tudo isso porque eu dou aula em um curso tecnólogo, por exemplo, de 

instrumental, e os alunos já tem domínio da língua, mas eles têm que fazer. O inglês tá sendo 

empurrado por um currículo que diz que inglês é importante, e eu não duvido, mas para 

esse curso, nem tanto.   

 

Paula: Mas eu tenho impressão que nesse cenário a língua estrangeira vai acabar sendo 

muito::  mais associada a formação profissional como um meio de fazer alguns ajustes no que 

nos for colocado pra cumprimento de carga horária  e de currículo. 

 

Eu: E pelo que parece, mais a língua inglesa, não é gente? Não vai ser a língua estrangeira no 

geral. 

 

Paula: Sim, o inglês.  
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 Discuta: 

 

A lei de Reforma do EM e seus impactos em nosso contexto: 

§ 7o Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 

maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua 

formação nos aspectos físicos, cognitivos e sócio emocionais. 

 "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. 

Eu: Eu coloquei isso aqui pra gente pensar nessa proposta de itinerário formativo, a ideia é 

atender um projeto de vida e de formação do aluno. E aí o que eu queria que a gente pensasse 

é: Qual a possibilidade de isso ser implementado e quais as possibilidades disso? E o que 

precisaria ser feito pra ser implementado? – Até que ponto será uma opção de fato esse 

itinerário formativo? E a questão da avaliação do aluno –  do que ele deveria aprender, por 

competências e habilidades. O que vocês acham disso? 

Paula: Então – o que a lei prevê é que a instituição tem que ofertar um itinerário e um 

segundo se houver condições. Minha opinião é que o instituto tem que trabalhar em um 

itinerário que é formação técnica e profissional que é o que a gente faz, e a gente faz bem no 

integrado. Nós temos vários::  desafios, nós temos muita coisa a melhorar, a aprimorar, mas é 

o nosso diferencial. É o diferencial da rede, inclusive os nossos cursos integrados, hoje, não 

contradizem a legislação. Eles vão precisar ser ajustados nos percentuais de carga horária, 

mas eles não contradizem. Eles já atendem. Então::, eu não sei se nós temos condições de nos 

enveredar nos outros itinerários formativos que [...] ainda são um grande mistério. Ninguém::  

sabe exatamente o que vai balizar esses outros itinerários, mas de novo, opinião pessoal. E a 

questão da avaliação por competências e habilidades, eu acho que é algo que a gente ainda 

está aprendendo a fazer, e tá aprendendo:: a fazer porque a gente trabalha com a formação 

técnica e profissional que está estruturada em cima de competências e habilidades. Não sei 

como isso seria feito em larga escala, sei que é:: um desafio pra mim hoje em sala de aula 

avaliar competências e habilidades. E aí entra no que o Zabala coloca de ir além de avaliar 

procedimentos factuais, avaliar atitudes que é uma coisa que eu não sei fazer ainda. 

[...] 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE): 

ALUNOS MAIORES DE 18 ANOS 

 

   

Você está sendo convidado/a a participar como voluntário/a da pesquisa intitulada “O 

currículo de Língua Inglesa no Instituto Federal de Brasília: reflexões e propostas 

orientadas por uma ecologia de saberes”, sob a responsabilidade da pesquisadora Jane 

Beatriz Vilarinho dos Santos, e a orientação da pesquisadora Dra. Rosane Rocha Pessoa.  

 

Este estudo, orientado por uma perspectiva crítica que tem por base a problematização 

dos princípios que orientam a prática docente, visa promover reflexões acerca do currículo de 

inglês de cursos técnicos integrados ofertados pelo Instituto Federal de Brasília. Assim, com 

base em princípios das teorias pós-moderna e pós-colonial de conhecimento e currículo, em 

que a preocupação central é a conexão feita entre saber, identidade e poder, eu me proponho a 

problematizar o currículo de inglês desse contexto de educação profissional. Espero que este 

estudo contribua para um entendimento mais crítico do currículo de língua inglesa, já que esse 

é um instrumento de representação social e cultural, um sistema de significação em que são 

produzidas identidades e subjetividades e que é permeado por relações de poder (SILVA, 

1999). Acredito que a problematização das relações de poder e das escolhas do conteúdo 

contribui para uma formação docente mais crítica.  

No que se refere à participação na pesquisa, entregarei pessoalmente ou por e-mail o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a você participante, a fim de que possa 

manifestar formalmente seu acordo em colaborar com o estudo. Você participará de uma ou 

mais entrevistas ao longo da pesquisa, na(s) qual(is) discorrerá sobre a organização curricular 

de língua inglesa nos cursos técnicos integrados de seu campus, analisando a seleção de 

conteúdos, a teoria do currículo que orienta a sua prática de sala de aula, a produção, escolha 

ou adaptação de materiais e outros elementos curriculares.  

É importante também destacar que em nenhum momento da pesquisa você será 

identificado/a. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas a sua identidade será 

preservada, pois serão utilizados codinomes. Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro 

por participar da pesquisa. Um possível risco relacionado à sua participação seria ter algumas 

das respostas concedidas na entrevista analisadas de maneira que não fosse de seu agrado. No 

entanto, esse risco será minimizado, pois disponibilizarei a você não apenas a transcrição da 

entrevista, tão logo ela seja feita, mas também a versão final do estudo antes da defesa para 

que você tenha acesso aos trechos de falas utilizados na tese e à análise feitas sobre eles.  

  Quanto aos possíveis benefícios, destaco a oportunidade de refletir acerca da 

estruturação do currículo de língua inglesa no ensino profissionalizante de nível médio, a qual 

será problematizada e discutida neste trabalho, por meio da contribuição de cada participante. 

Desse modo, você poderá não somente refletir acerca de suas concepções sobre currículo, mas 

também conhecer e refletir sobre as concepções de outros colegas que participarão do estudo 

por meio da leitura do texto final deste estudo. 

Ainda no que se refere à sua participação, reforço que você é livre para deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. A sua 

participação será confirmada, por meio da assinatura deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, impresso em duas vias originais. Uma via deste Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável – Jane Beatriz 

Vilarinho dos Santos.  

E caso haja qualquer dúvida a respeito da pesquisa ou de seus direitos como 

participante, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável por meio dos 

telefones (61) 8352-2122 ou (61) 3297-0457 (autorizo ligação a cobrar em ambos os 

telefones) ou pelo e-mail: <jbvilarinho@gmail.com>. Você poderá também entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Goiás (CEP/UFG), Rodovia 

Goiânia/Nerópolis, Km. 2, Câmpus Universitário II, Samambaia. O CEP/UFG está localizado 

no prédio da reitoria, piso 1,  Goiânia–GO, 74001-970; (62) 3521-1075 ou (62) 3521-1076. 

Caixa Postal 131. Email: cep.prppg.ufg@gmail.com. 

Eu, ___________________________________________________________________, 

inscrito/a sob o CPF_______________________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “O currículo de Língua Inglesa no Instituto Federal de 

Brasília: reflexões e propostas orientadas por uma ecologia de saberes”. Informo ter mais de 18 

anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado/a e esclarecido/a pela pesquisadora responsável Jane Beatriz 

Vilarinho dos Santos sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo em participar do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Brasília, ___________ de _________________________________ de 2015. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Jane Beatriz Vilarinho dos Santos (Pesquisadora responsável) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 
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APÊNDICE J – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE): 

ALUNOS MENORES DE 18 ANOS 

 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Reflexões e ressignificações do currículo de Língua Inglesa do Ensino Médio Integrado do 

Instituto Federal de Brasília”. Meu nome é JANE BEATRIZ VILARINHO DOS SANTOS, 

sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Estudos Linguísticos e Ensino de 

língua inglesa. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo 

que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de 

recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) 

responsável(is), via e-mail (jbvilarinho@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (61) 3297-0457 e (61) 98352-2122. 

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: O título da pesquisa que desenvolvo é 

“Reflexões e ressignificações do currículo de Língua Inglesa do Ensino Médio Integrado do 

Instituto Federal de Brasília” e o seu objetivo é analisar e elaborar propostas para o currículo 

de língua inglesa do Ensino Médio Integrado do IFB. Acredito que a análise desse currículo 

com base nos documentos e visões dos professores e alunos da instituição pode contribuir 

para a organização de um currículo mais voltado às necessidades do IFB e de seus alunos. 

  

1.1 Para coletar informações dos(as) alunos(as) participantes e desenvolver o estudo, você 

será convidado a responder por escrito a um questionário de identificação (nome, 

codinome de pesquisa, idade etc) e a participar de uma reunião para discutir em grupo 

(alunos(as) e pesquisadora) sobre o ensino de inglês no Ensino Médio Integrado do IFB. 

A conversa da reunião será gravada em áudio (gravador), transcrita (passada da forma oral 

para a forma escrita) pela pesquisadora e, em seguida, o áudio será apagado. Desse modo, 

a gravação de áudio de nossa conversa não constará na pesquisa. Você não será 

identificado em nenhum momento do estudo, e as suas informações coletadas em áudio 

não serão arquivadas para estudos futuros. A sua opinião constará no estudo apenas por 

meio de trechos escritos de sua fala, identificados por meio do seu nome falso (codinome), 

escolhido por você para constar na  pesquisa. Ciente disso, declaro que:  

 

(                                         ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados 

publicados da pesquisa; 

 

(                                   ) Não permito a publicação da minha opinião nos resultados 

publicados da pesquisa. 

 

(Favor rubricar dentro do parêntese da proposição escolhida) 

 

1.2 Um possível risco relacionado à sua participação na pesquisa é o de não se sentir 

confortável ou satisfeito com as análises feitas de suas opiniões. Para evitar isso, os temas 
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abordados no estudo são gerais e unicamente relacionados ao ensino de inglês de modo a 

não causar nenhum desconforto ao aluno em sua participação, já que os temas são 

impessoais. E, além disso, você e seus pais/responsáveis terão acesso aos trechos de suas 

falas utilizados e discutidos na versão final do texto, antes da data da defesa ou de sua 

publicação. E, por outro lado, você poderá se sentir bastante realizado e motivado por ter a 

oportunidade de discutir o ensino de língua inglesa em sua escola e ainda apresentar 

propostas para esse ensino, o que traz grandes contribuições para o estudo e possibilita 

que você seja ainda mais participativo em seu contexto escolar. 

 

1.3 Você não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa, o nosso encontro será 

realizado na escola, durante o horário regular de aula, conforme permissão da 

coordenação do curso. Caso seja necessário o seu comparecimento na escola em outro 

horário, fora da grade, para tratar de assuntos da pesquisa, as suas despesas de transporte e 

lanche serão custeadas pela pesquisadora. 

 
1.4  O seu nome não será divulgado em nenhum momento da pesquisa. Os trechos de suas 

falas utilizados no texto do estudo serão referidos por meio de seu codinome (nome falso). 

Logo, a sua participação na pesquisa é sigilosa e anônima e lhe garante total privacidade, 

pois o seu nome verdadeiro nunca é mencionado no estudo. 

. 

1.5 Você tem total liberdade para participar ou não da pesquisa. E também é livre para desistir 

de sua participação a qualquer momento da pesquisa, retirando o seu consentimento, sem 

qualquer penalização ou constrangimento; 

 

1.6 Ao aceitar participar da pesquisa, você não está obrigado a responder a todas as questões 

feitas pela pesquisadora. Você tem total liberdade para se recusar a responder a 

questionamentos que possam lhe causar desconfortos emocionais ou constrangimentos, 

sejam eles do questionário de identificação ou da discussão em grupo (sessão reflexiva) 

sobre as aula de inglês.  Desse modo, é garantido a você o direito ao silêncio em qualquer 

etapa da pesquisa em que não se sinta confortável para dar a sua opinião para assegurar o 

seu bem estar. 

 
1.7 Você tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), 

garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa; 

 

1.8 Essa pesquisa não armazenará os dados coletados em banco de dados pessoal ou 

institucional. O material coletado será usado na construção da tese sobre o currículo de 

inglês do Ensino Médio Integrado do IFB, da pesquisadora JANE BEATRIZ 

VILARINHO DOS SANTOS. 

 
  

1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

inscrito(a) sob o RG/CPF______________________________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Reflexões e ressignificações do 

currículo de Língua Inglesa do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Brasília”. 

Destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável JANE BEATRIZ VILARINHO 

DOS SANTOS sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 
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possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

 

Brasília, ________ de ______________________________ de _____________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE K – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE): 

PAIS E/OU RESPONSÁVEIS POR ALUNOS 

 

 

 

 

  O seu/sua filho(a) _______________________________________________ está 

sendo convidado/a a participar como voluntário/a da pesquisa intitulada “Reflexões e 

ressignificações do currículo de Língua Inglesa do Ensino Médio Integrado do Instituto 

Federal de Brasília”, sob a responsabilidade da pesquisadora Jane Beatriz Vilarinho dos 

Santos, e a orientação da pesquisadora Dra. Rosane Rocha Pessoa.  

Este estudo, orientado por uma perspectiva crítica que tem por base a problematização 

dos princípios que orientam a prática docente, visa promover reflexões acerca do currículo de 

inglês dos cursos de Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Brasília, por meio da 

discussão das teorias curriculares que embasam o documento. Espero que este estudo 

contribua para um entendimento mais crítico do currículo de língua inglesa, já que esse é um 

instrumento de representação social e cultural, um sistema de significação em que são 

produzidas identidades e subjetividades e que é permeado por relações de poder (SILVA, 

1999).  

No que se refere à participação do(a) aluno(a) na pesquisa, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido será enviado aos pais/responsáveis por e-mail, pelo aluno(a)-participante, 

ou será entregue pessoalmente pela pesquisadora, a fim de que os pais/ responsáveis possam 

manifestar formalmente seu acordo com a colaboração do filho(a) com o estudo. Seu(sua) 

filho(a) responderá um questionário de identificação do participante com informações 

pessoais e participará de uma sessão reflexiva (discussão em grupo – pesquisadora e alunos) 

sobre o ensino de língua inglesa em seu curso no IFB.  

É importante também destacar que em nenhum momento da pesquisa o(a) seu(sua) 

filho(a) será identificado(a). Os resultados da pesquisa serão publicados, mas a identidade 

dele(a) será preservada, pois serão utilizados codinomes (nomes falsos escolhidos para 

identifica-los no estudo). Seu(sua) filho(a) não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por 

participar da pesquisa. Um possível risco relacionado à participação dele(a) seria ter algumas 

das respostas, concedidas na sessão reflexiva, analisadas de maneira que não fosse de seu 

agrado. No entanto, esse risco será minimizado, pois disponibilizarei aos pais/responsáveis e 

aos alunos a versão final do estudo antes da defesa para que tenham acesso aos trechos de 

falas utilizados na tese e às análises feitas de cada um deles. 

  Quanto aos possíveis benefícios, destaco a oportunidade de refletir acerca da 

estruturação do currículo de língua inglesa no ensino profissionalizante de nível médio, a qual 

será problematizada e discutida neste trabalho, por meio da contribuição de cada participante. 

Desse modo, o(a) aluno(a) poderá não somente refletir sobre seu contexto de 

ensino/aprendizagem de língua inglesa, mas também contribuir com propostas para a 

ressignificação desse currículo. 

Ainda no que se refere à participação de seu(sua) filho(a), reforço que ele(a) é livre 

para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. A 

participação dele(a) será confirmada, por meio da assinatura dos senhores pais/responsáveis 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e também da assinatura do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) pelo(a) aluno(a)-participante. Esses documentos 

são impressos e assinados em duas vias originais. Uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido ficará com os pais/responsáveis e a outra com a pesquisadora responsável 

– Jane Beatriz Vilarinho dos Santos. E caso haja qualquer dúvida a respeito da pesquisa ou 

dos direitos de seu(sua) filho(a) como participante, você poderá entrar em contato com a 
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pesquisadora responsável por meio dos telefones (61) 98352-2122 ou (61) 3297-0457 

(autorizo ligação a cobrar em ambos os telefones) ou pelo e-mail: <jbvilarinho@gmail.com>. 

Os senhores poderão também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – 

Universidade Federal de Goiás (CEP/UFG), Rodovia Goiânia/Nerópolis, Km. 2, Câmpus 

Universitário II, Samambaia. O CEP/UFG está localizado no prédio da reitoria, piso 1,  

Goiânia–GO, 74001-970; (62) 3521 – 1075 ou (62) 3521 - 1076. Caixa Postal 131. Email: 

cep.prppg.ufg@gmail.com. 

Eu, ___________________________________________________________________, 

inscrito/a sob o CPF_______________________________________, abaixo assinado, 

concordo com a participação de meu(minha) filho(a)  

____________________________________________________ (nome) no estudo intitulado 

“Reflexões e ressignificações do currículo de Língua Inglesa do Ensino Médio Integrado do 

Instituto Federal de Brasília. Declaro estar ciente de que a  participação de meu(minha) 

filho(a) nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a 

pela pesquisadora responsável Jane Beatriz Vilarinho dos Santos sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da participação de meu(minha) filho(a)  no estudo. E foi garantido a mim e a 

ele(a) que podemos retirar os nossos consentimento e assentimento de participação na 

pesquisa a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que 

concordo com a participação de meu(minha) filho(a) no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Brasília, ____________ de _______________________________ de 2017. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Jane Beatriz Vilarinho dos Santos (Pesquisadora responsável) 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso (Pais/responsáveis do(a) aluno(a)-participante)  
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