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ComuniCação individual

CONTINUIDADE E RUPTURA NA EDUCAÇÃO DO SUJEITO 
SURDO

JOSé EDmIlSON FElIPE DA SIlvA (UFRN)1

Introdução

Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, 
mas terás temor do teu Deus: eu sou o Senhor.

Pentateuco de Moisés

Neste texto, objetivamos descrever como se materializou e, ainda, se materia-
liza os saberes, - as ideias pedagógicas - os fundamentos (socioeconômicos e po-
líticos) na prática educativa para os sujeitos surdos. Contribuiu para isto as falas 
dos colegas, alunos e professores da pós-graduação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte com destaque para os do Ateliê de Pesquisa: Saberes e Práticas Edu-
cativas, os do seminário História de Ideias Pedagógica e, por último, mas não menos 
importante, os colegas da componente curricular Fundamentos Socioeconômicos 
da Educação. Com esse objetivo em mente, fizemos o levantamento bibliográfico 
e documental, seguido da análise, dialogando, assim, com diversos autores, mas 
consciente de que cada um deles fala de algum lugar, e que esses lugares moldam 
suas falas, pois são construções teóricas, epistemológicas, subjetivas, que refletem 
e refratam o dito e o não dito, o lugar da fala, o negado e o assumido.

Nosso achado, entre outros, foi evidenciar a existência de continuidade e, ao 
mesmo tempo, de rupturas na história da educação do sujeito surdo quanto as suas 
abordagens. Rupturas que ainda nos parece periféricas e continuidades centrais.  
Rupturas quanto aos meios para se atingir os fins da educação, mas não quanto 
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aos fins da educação: o ordenamento, o controle, a normalização, a “cura”, parece 
nortear, ainda no presente, as políticas educacionais.  

As rupturas, quanto aos meios, materializam-se nas propostas de integração, 
de inclusão, no uso da oralidade, no uso dos sinais, no implante coclear, etc., obje-
tivação das filosofias educacionais. Não percebemos uma proposta de educação 
emancipadora – oficializada, cidadã (que se opusesse a lógica do mercado), embora 
tenha ficado notório para nós a resistência “aos meios”, a ausência de consenso, 
por isso, as rupturas, mas não, reafirmamos aqui, quanto aos fins da educação dos 
surdos. Esta é a nossa conclusão. Um texto sobre textos que reflete e refrata o lugar 
de onde falamos.

Nas últimas décadas, mas com maior ênfase nesta última, a educação dos sur-
dos no Brasil e no mundo, juntamente, com a educação indígena e quilombola têm 
sido a que mais se distancia dos parâmetros anteriores que nortearam as políticas 
nacional, estaduais e municipais de educação pensadas para essas comunidades. 
Contribuiu para este feito à emergência das Teorias do Currículo, os Estudos Femi-
nistas, Surdos, Indígenas, Afros - os estudos sobre a negritude, etc., que beberam na 
fonte dos Estudos Culturais (de orientação marxista). “Os Estudos Surdos se cons-
tituem enquanto um programa de pesquisa em educação, onde as identidades, as 
línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas 
surdas são focalizados e entendidos a partir da diferença, a partir do seu reconhe-
cimento político”. (SKLIAR, 2011, p. 5).

A seguir, faremos uma retrospectiva, mesmo que breve, dessas políticas, situ-
ando historicamente o leitor com relação ao nosso objeto de estudo que é a confi-
guração da educação de pessoas com deficiência (s) e, particularmente, a educação 
dos surdos. Adotaremos a linha de argumentação no texto de Veiga-Neto (2001) 
que ver a escola como uma “máquina de governamentalização” mais poderosa do 
que outras instituições. E que “isso faz da escola”, segundo suas próprias palavras: 
“um lugar privilegiado para se observar, por exemplo, tanto as transformações que 
já aconteceram quanto as que ainda estão acontecendo na lógica social”.

Partindo da premissa de que é na escola moderna que se dá de forma mais 
coesa, profunda e duradoura a conexão entre poder e saber. E que isto faz dela 
“um lugar atraente para implementar mudanças sobre essa lógica social, que se 
pretendam necessárias, seja no plano político, cultural ou econômico”, objetivamos 
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descrever como se materializa os saberes, - as ideias pedagógicas - os fundamen-
tos socioeconômicos e políticos na prática educativa desses sujeitos no decorrer da 
história.

Giroux (1995, p. 99) em obra organizada e traduzida por Tomaz Tadeu da Sil-
va - como uma introdução aos Estudos Culturais em educação, nos orienta sobre a 
“importância de se analisar a história não como uma narrativa linear, vinculada de 
forma não-problemática ao progresso, mas como uma série de rupturas e deslo-
camentos”. Desejamos e esperamos que o leitor tenha em mente esta proposição 
durante a leitura, pois

A aprendizagem histórica, neste sentido [como uma série de rupturas e 
deslocamentos], não está preocupada em construir uma narrativa line-
ar, mas em abrir a história, rompendo seus silêncios, sublinhando seus 
desvios e organizando seus limites dentro de uma preocupação aberta 
e honesta para com os sofrimentos e valores humanos e para com o 
legado daquelas pessoas e grupos que, com frequência, tem sido sub
-representado ou mal representado. (GIROUX, 1995, p. 99-100).

A surdez e o sujeito surdo como uma “reinvenção” da 
modernidade

Costa (2010, p. 77-78) declara que “até o século XVI, a posição do sujeito sur-
do era a de não humano, não falante, incapaz de aprender, sem possibilidade de 
desenvolvimento moral e intelectual” e que só após este período, “com o início da 
sua educação, sua posição passa a ser a de apto para à linguagem, à comunicação” 
e, segundo esta mesma autora, apto para os “pensamentos”, os “sentimentos” e a 
“moral”, portanto, conclui: o sujeito surdo “não é mais rudimentar”, e sim, “humano”.

Mas ela afirma, igualmente, que “esta condição de humanização [este ordena-
mento] foi condicionada ao ensino e a cristianização, [...]”. Segundo Sánchez (1990), 
pesquisador espanhol, conhecido no círculo dos Estudos Surdos: “Todas lãs expe-
riencia pedagógicas de esta época se limitaron a La atencion de uno o de unos 
poços niños o jóvenes sordos, com quines los maestros actuaban em funcion de 
preceptores”.
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Eram pouquíssimos os privilegiados. Aqueles que os pais ou responsáveis po-
diam pagar pelos serviços ou aqueles que eram alvo de alguma ação benevolente. 

Cabem aqui as palavras de Veiga-Neto (2001, p. 25-26):

A inclusão pode ser vista como o primeiro passo numa operação de 
ordenamento com o outro, pois é preciso a aproximação com o outro 
para que se dê um primeiro (re)conhecimento, para que se estabeleça 
algum saber, por menor que seja, acerca desse outro. Detectada alguma 
diferença, se estabelece um estranhamento, seguido de uma oposição 
por dicotomia: o mesmo não se identifica com o outro, que agora é um 
estranho.

Um novo parâmetro: da negação da vida para a negação da 
morte.

A surdez sendo vista como uma anomalia, uma patologia, uma doença, e, igual-
mente, o Ser Surdo, no seu modus vivendi, na sua subjetividade foi razão suficiente 
para uma intervenção para a “cura”. Se para muitos a morte foi a “solução”, agora a 
manutenção da vida parece ser a melhor alternativa. O mundo moderno, pré e pós 
iluminado, reinventou a surdez e o sujeito surdo. 

A educação concebida para eles, a partir de então, foi corretiva, normalizadora 
e, vista com bons olhos, já que representava o marco inicial no atendimento a es-
ses sujeitos. Era a resposta do mundo moderno diante a realidade vivenciada. Uma 
clara mudança de paradigma. Esta concepção de sujeito surdo, surdez e educação 
para surdos, evidenciada na gênese da história das ações para a inserção social 
desses sujeitos é visível ainda hoje, pois, na contemporaneidade continua a se ma-
terializar por meio das políticas governamentais de integração e inclusão. 

Embora a preocupação em normalizar os sujeitos surdos-mudos (como eram 
denominados na época), se tornasse dia a dia mais consensual, a maneira como se 
daria isso sempre foi motivo de discussão acaloradas entre os especialistas. Nunca 
houve consenso entre eles, ficando evidente, já no início da proposta, a relação de 
poder e a polarização entre os oralistas e os gestualistas. 

Os primeiros – os oralistas - acreditavam que a opção adotada para socializar 
os surdos deveria ser o uso da oralidade, como primeiro recurso e, para muitos que 
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abraçaram esta corrente, como único recurso (oralismo puro); por sua vez, o segun-
do grupo – os gestualista -, defendia o uso dos gestos/sinais e outros recursos a eles 
associados (método combinado). 

Nota-se que uma das correntes excluía o uso dos sinais como opção e a outra 
o uso da oralidade como primeira opção. É notório que, historicamente, oralistas 
e gestualistas estavam quase sempre em lados opostos, se gladiando na presença 
dos surdos. Os surdos, “sem voz”, assistiam a tudo sem o direito de opinar. 

Os pioneiros: pela fé e pela ciência (médica)

Destacaram-se, nesta época, ente outros nomes, Pedro Ponce de Leon (1510-
1584), monge beneditino que viveu em um monastério na Espanha, em 1570, e que 
usava uma “linguagem de sinais” rudimentar para se comunicar, devido ter adotado 
o voto de silêncio; o nome do padre espanhol Juan Pablo Bonet (1579-1633), respon-
sável por publicar o primeiro tratado para o ensino dos surdos: “Relação das Letras 
e Artes de Ensinar os Mudos a Falar”, publicado na França, em 1620. 

É atribuída a Bonet, também, a concepção e desenho do primeiro alfabeto ma-
nual ou alfabeto datilológico. Este alfabeto, com pequenas variações nas configura-
ções, foi trazido para o Brasil pelo surdo Hernest Huet, pela ocasião da fundação do 
Instituto Imperial, por Don Pedro II. As duas obras de Bonet põem em relevo a sua 
opção teórica e prática com relação aos sujeitos surdos e os fins de sua educação. 

Posteriormente, destacaram-se, também, os nomes do abade Francês Char-
les-Michel de L̀ Epée (1712-1789) e do Thomas Gallaudet (1787-1851), batista nor-
te-americano. A contribuição de religiosos, na construção das narrativas, sobre os 
sujeitos surdos e sua influência no território nacional, já foi objeto de pesquisa da 
antropologia brasileira. Pesquisas destacam a influência das denominações cristãs 
católicas e evangélicas. O padre Eugenio Oates e o pastor John Everett Peterson com 
sua esposa Jean (Iva) Peterson são os nomes que nos vem à mente.

Estudos recentes levam-nos a acreditar que o uso dos sinais, na educação dos 
surdos, tenha sido possível quando monges sinalizadores como Pedro Ponce de 
Leon foram encarregados de educá-los. Até, então, não era um recurso utilizado 
para este fim. Conforme podemos ler em Reily (2007, [S. p.]) Pedro Ponce de Leon, 
reconhecido como o primeiro professor de surdos
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Envolveu-se com a educação de surdos depois que foram enviados ao 
mosteiro de São Salvador os irmãos Francisco e Pedro Fernández de 
Velasco y Tovar, filhos de um casamento consanguíneo da nobreza espa-
nhola. O casal teve pelo menos nove filhos, entre os quais quatro eram 
surdos. [...] Entre eles provavelmente se havia desenvolvido uma sina-
lização caseira, que encontrou eco nos sinais beneditinos. O monge 
Ponce de León foi designado “anjo da guarda” dos meninos e foi aí que 
se deu o cruzamento histórico dos sinais monásticos com os sinais dos 
surdos (negrito nosso e aspas do autor).

Com a morte de Pedro Ponce de Leon, em 1584, Juan Pablo Bonet se destaca 
no ensino de surdos, mas não prossegue com a abordagem anterior adotada por 
Leon, por se aproximar de Ramirez de Carrión, tutor do Marquês de Priego (este 
último era surdo). Como observa Reily (2007): “Tanto Bonet quanto Carrión enfati-
zavam uma pedagogia ouvinte [oralista], tendo como objetivo a fala, ao passo que 
Ponce de León trabalhou com sinais [gestualista] para chegar na escrita, enfrentan-
do a articulação da fala como etapa final”.

Resta-nos, agora, entre os nomes que destacamos logo acima, descrever um 
pouco sobre quem foi Charles-Michel de L̀ Epée e, em seguida, Thomas Hopkins 
Gallaudet. 

O Abade Charles-michel de l̀ Epée (1712-1789)

L̀ Epée é destacado, na história da educação dos surdos, por ter reconhecido a 
necessidade de usar sinais como ponto de partida para o ensino, se não como uma 
língua de sinais autônoma e língua de instrução, no mínimo como uma linguagem 
de sinais útil para a instrução dos surdos. Sua preocupação era com a educação re-
ligiosa dos sujeitos surdos, com o ensino da doutrina cristã (católica). 

Com a morte de um padre chamado Vanin, ele assume, em 1760, a responsabi-
lidade de doutrinar duas irmãs surdas que estavam sob os cuidados do falecido sa-
cerdote. Percebendo a ineficácia do método adotado pelo colega que consistia em 
apresentar imagens e pronunciar palavras correspondentes em seguida, optou por 
relacionar coisas reais às palavras escritas. Logo mais acrescentou ao seu método o 
uso do alfabeto manual. 
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O grande achado de L̀ Epée se deu quando ele percebeu a fluência na comu-
nicação por sinais entre suas alunas surdas e “concluiu que [ele mesmo] deveria 
aprender a gramática com os sinais de suas alunas para então lapidá-los, desenvol-
vendo um método para aproximar os sinais à língua francesa (REILY, 2007, [S. p.])”. 
Esta visão dos sinais, por L̀ Epée, mesmo limitada, por não reconhecer o status da 
“linguagem de sinais” como língua autônoma, independente das línguas orais audi-
tivas (e em sua forma visualmotora), possibilitou uma mudança profunda na educa-
ção dos surdos naquele tempo. 

O amor e a dedicação de L̀ Epée aos surdos, cremos que fruto de sua experiên-
cia religiosa, o levou a convidar pessoas influentes da sociedade a conhecerem seus 
métodos, sua instituição e sua experiência exitosa no ensino dos surdos. O fato de 
não guardar segredo de seus métodos, como era comum naqueles dias, permitiu 
que o Brasil adotasse o sistema francês de sinais e não o oralismo em uso na Ale-
manha e na Inglaterra. 

É como egresso de um dos Institutos fundados por L̀ Epée, na França, que vem 
para o Brasil, o surdo Hernest Huet responsável pela fundação do instituto brasilei-
ro e pelo uso do método gestualista ou método combinado.

 Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851)

Thomas Gallaudet foi o personagem responsável pela fundação das primeiras 
escolas para surdos nos Estados Unidos de orientação gestualistas, assim como 
Hernest Huet no Brasil. Sobre ele, escreveu Sánchez(1990, p. 69) em La Increible y 
Triste História de La Sordera:

Em 1815, Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) fue comissionado a Eu-
ropa por um grupo de interessados em fundar una escuela de sordos 
em los Estados Unidos, com La mission de informarse de los métodos 
más modernos em la matéria. [...] Alli [em Paris] permaneçió estudiando 
por el lapso de algunos meses, al cabo de los cuales acordo regresar a 
los Estados Unidos acompañado de un maestro sordo, Laurent Clerc, 
que habia perdido La audición a raiz de um accidente em La infancia. 
Clerc colaboro com La fundación de La escuela de Hartford em 1817, y 
difundió amplamente lãs ideas de Ĺ Épée y de Sicar em La joven nación. 
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Ainda não se sabe, seguramente, o que possibilitou o clima de tolerância para 
com a “linguagem de sinais”, nos Estados Unidos, sem o status de língua - o que só 
vai acontecer, no século seguinte, com os estudos de Williams Stokoe e a publicação 
do Sign Language Structure, em 1960 - e a fundação de diversas escolas de orienta-
ção gestualista. 

Verdade é que este clima de tolerância não permaneceu por mais de cinco dé-
cadas. A ofensiva oralista teve início com os discursos acalorados de um cidadão de 
nome Milligan a favor da adoção da filosofia oposta ao gestualismo. Escolas foram 
fundadas sob a nova orientação (oralista) e mesmo as escolas gestualista, após a 
morte de Thomas Gallaudet, em 1851, vão se aproximado do oralismo, mas sem, 
jamais, abraçá-lo como única opção. 

Os historiadores destacam o nome de Alexandre Graham Bell – a quem por 
muito tempo se atribuiu a invenção do telefone - como fundamental para a com-
preensão da mudança que ocorreu, nos Estados Unidos, após o falecimento de 
Gallaudet. Representante máximo do oralismo norte-americano, embora de origem 
escocesa, Alexandre Graham Bell mudou-se para os Estados Unidos e, em 1872, 
capacitava professores das escolas Clarke e da American School for the Deaf para o 
uso do método oralista. Sua influência no Congresso de Milão, anos depois, foi deci-
siva para a consolidação da hegemonia do oralismo em todo o mundo.

A Gallaudet School, fundada em 1857, deu origem à Universidade Gallaudet, 
localizada na capital norte americana e que, hoje, ainda é a melhor referência como 
instituição de estudos superiores do mundo para pessoas surdas. Abraçando a co-
municação total e, posteriormente, o bilinguismo, essa instituição tornou-se um 
centro de influência mundial para a comunidade surda. Foi no contexto de ascensão 
da comunicação total, nos Estados Unidos, que vieram para o Brasil o padre mis-
sionário norte americano Eugênio Oates e o casal de missionários batista, também, 
norte americano, John e Jean Perteson, que assim como Oates, são nacionalmente 
conhecidos pelo registro e divulgação da “linguagem de sinais do Brasil” quando 
ainda também era denominada mínima.
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A configuração da educação de surdos no brasil

No Brasil, a educação dos surdos, sob a responsabilidade governamental, teve 
início com a fundação do Instituto Imperial dos Surdos-Mudos, no dia 26 de setem-
bro de 1857. Antes, o atendimento se dava, unicamente, nas instituições religiosas, a 
exemplo do que, também, ocorreu em outros países. O surdo francês Hernest Huet, 
já mencionado acima, foi o principal responsável, junto ao Imperador Dom Pedro II, 
pela fundação do Instituto. Sabe-se que Hernest Huet foi apresentado ao Marquês 
de Abrantes como sendo um hábil professor e, também, como ex-diretor de um 
instituto para surdos na França, sendo, em seguida, levado pelo próprio Marquês de 
Abrantes à presença do imperador. 

 A matriz francesa molda a concepção de surdo, surdez e educação de 
surdos do Brasil

Da França herdamos, por meio de Hernest Huet, não só o alfabeto manual e 
sinais da língua de sinais francesa – LSF -, mas igualmente a concepção de educa-
ção, de educação de surdo, de surdo e de surdez da época. Sabemos que a edu-
cação francesa influenciou a educação no Brasil, colocando-a em uma posição de 
vanguarda em alguns contextos geográficos e sociais. Esta influência com relação a 
educação dos surdos também ocorreu. 

Quanto ao método adotado para a educação dos surdos pelo Instituto Impe-
rial, a matriz francesa influenciou na escolha, pois o método combinado foi a opção 
adotada inicialmente. Pois sabemos que após o famoso Congresso de Milão, em 
1880, as relações de poder, no instituto, mudaram e o currículo também. Em con-
sonância com as decisões tomadas durante o referido congresso, o uso de sinais é 
banido das escolas para surdos e o “oralismo” é adotado como a única alternativa 
para o ensino. Essa filosofia educacional só vai ter sua hegemonia abalada um sécu-
lo depois com a emergência da “comunicação total” e do “bilinguismo”.
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 O Instituto Imperial de Surdos-mudos na capital do império

No mês de abril do ano 1856, o Marquês de Abrantes foi incumbido por Dom 
Pedro II para supervisionar os trabalhos de Hernest Huet e organizar uma comissão 
com a finalidade de fundar o instituto para a educação de surdos. Sobre a referida 
comissão sabe-se que tinha como presidente o próprio Marquês de Abrantes e que 
era formada por membros do mais alto nível social. Funda-se, assim, o Instituto Im-
perial dos Surdos-mudos no Brasil. 

Mas, como comenta Soares (1999, p. 107) fundamentada na premissa de Con-
dorcet de que um povo esclarecido seria um povo livre, “nem por um instante, essa 
escola idealizada, para possibilitar a igualdade e a liberdade foi confundida com a 
instituição de surdos-mudos”.

Soares (1999), conforme podemos ler no prefácio de seu livro, “mostra-nos que 
o eixo propulsor dessa educação”, no decorrer da história “tem sido a caridade obti-
da através dos apelos em que se ressalta, de um lado, o infortúnio de quem recebe 
e, de outro lado, a existência privilegiada do doador”, e que o resultado esperado é, 
“no máximo, a preparação do surdo para as atividades manuais mais simples”.

Percebemos, por meio da leitura empreendida, que a concepção de sujeito 
surdo, língua (de sinais), recursos metodológicos e os fins da sua educação, forja-
dos, inicialmente, no contexto europeu e depois no norte americano, influenciaram 
a educação dos surdos no Brasil. E que embora os modelos didáticos pedagógicos 
adotados tenham sido os “melhores” da época, nunca foram suficientes, tanto na 
quantidade de beneficiados quanto na qualidade do benefício. Isto porque o Ins-
tituto sempre atendeu um número limitado de alunos, sendo o único em todo o 
território nacional. 
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Conclusão

A educação dos surdos, talvez por ter se dado tardiamente, fez-se moderna, 
mas, ao mesmo tempo, seletiva, reducionista e limitada quanto ao alcance numéri-
co e aos seus fins. 

Soares (1999) ver a participação dos médicos na gênese da educação dos sur-
dos a explicação para a adoção de uma “pedagogia corretiva” com reflexos ainda na 
atualidade. 

Eles [os médicos] inicialmente atuaram como preceptores e, no momen-
to que foram criadas as instituições de surdos, alguns passaram a reali-
zar seus trabalhos nesses estabelecimentos. Exemplo disso é o trabalho 
de Itard, (1775-1838), no Instituto Nacional de Surdos-mudos, de Paris, 
e o de Bezolt (1842-1908), no Instituto de Surdos-mudos, de Monique, 
cujas participações foram decorrentes das investigações médicas que 
tinham realizados em relação à surdo-mudez.

A autora aponta contradições no fazer pedagógico naqueles dias, pois ao fazer 
referência ao também médico Gerolano Cardano (1501-1576), diz que ele “já havia 
afirmado que a surdo-mudez não era impedimento para o surdo aprender e que 
o melhor meio para isto seria através da escrita”. Diante este fato perguntamos: O 
que levou os médicos educadores e os educadores não médicos contemporâneos 
de Cardano e, também posteriores a ele, a ignorarem essas informações? Como en-
tender as proposições contrárias do congresso de Milão, em 1880, ao que Cardano 
afirmou em séculos anteriores? 

A explicação de Soares (1999) é a de que os participantes do congresso, com 
a “subordinação da instrução escolar” à aquisição da linguagem oral, “confundiram 
atividade de preparação para a aquisição da fala como atividade pedagógica pre-
ponderante” e, com isto, “desconsideraram o que deveria ser sua principal função, a 
de fornecer instrução”. Se no contexto europeu não havia consenso entre os profis-
sionais contemporâneos ou não, o que dizer do Brasil como país colonizado, rural e 
sincrético no contexto da fundação do Instituto? 

No Brasil, a situação foi ainda mais delicada, segundo Soares (1999, p. 7):



14

XXVI Jornada do Gelne

[...] as adaptações dessas ideias fez evidenciar as contradições das me-
didas tomadas por uma elite que introduzia os ideais do liberalismo, num 
país em que o poder estava nas mãos de uma oligarquia latifundiária, 
que havia concebido uma relação de trabalho baseada na escravatura 
(itálico nosso).
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OS mANUAIS DE REDAÇÃO OFICIAl: UmA ANÁlISE 
SOB A PERSPECTIvA DA POlÍTICA lINGUÍSTICA

lIlIA DOS ANJOS AFONSO1 (NEPEl/UFPB)
AlExANDRA PEREIRA DIAS2 (ATA/UFPB)
EDIvâNIA lUIz DE AlmEIDA3 (ATA/UFPB)

Introdução

No contexto dos estudos sobre os gêneros textuais, devido a sua relativa es-
tabilidade (BAKHTIN, 2012) e sua regular inserção nas práticas sócio-comunicativas, 
faz-se necessário refletir sobre aspectos que estão atrelados à dinâmica dos usos 
da linguagem nas variadas esfera de comunicação. 

Para Bhatia (1999) os variados usos sociais da linguagem têm fortalecido os 
núcleos de comunidades discursivas, e assim ampliado às variadas formas de se 
pensar o gênero. Além disso, a multiplicidade dos gêneros e os seus diversificados 
estilos, atrelados às variadas práticas e usos de letramentos, nos insere em deter-
minados domínio discursivos, os quais nos permitem, numa dada comunidade, o 
direito de apropriar-se das formas do gênero, de construir, interpretar e usá-las, 
bem como controlar as respostas dos que estão fora das comunidades.

Nesta perspectiva, o Manual de Redação Oficial é um gênero que objetiva nor-
tear a escrita de documentos normativos e atos de comunicação na esfera do ser-
viço público. Ademais, esse gênero propõe que a linguagem utilizada nos documen-

1. Mestranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING/UFPB). Mem-
bro do Núcleo de Estudos em Política e Educação Linguística (NEPEL/UFPB).

2. Mestranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING/UFPB). Mem-
bro do Ateliê de Textos Acadêmicos (ATA/UFPB).

3. Mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING/UFPB). Membro do 
Ateliê de Textos Acadêmicos (ATA/UFPB).
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tos seja objetiva, concisa, impessoal e que privilegie o padrão da norma culta; bem 
como a formalidade e uniformidade desses documentos. Além disso, a linguagem 
proposta pelos manuais deve permitir uma única interpretação, disto decorre a ne-
cessidade de que sejam documentos formais e padronizados. 

Todavia, ao usar uma linguagem específica, os sujeitos compartilham não ape-
nas o código e formas discursivas, mas também diferentes propósitos de comunica-
ção. Então, para Bhatia (2009) o excessivo uso dessas formas discursivas confere a 
esses membros, uma poderosa arma, capaz de manter membros de comunidades 
estranhas, a uma distância segura. Nesse caso, a linguagem proposta nos manuais 
indica que a os textos que partem da esfera pública devem evitar rebuscamentos 
desnecessários, bem como vocábulos da área que possam ser de difícil compreen-
são para quem não estejam por eles familiarizados.

As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser 
compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse 
objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados 
grupos. Não há dúvida que um texto marcado por expressões de circu-
lação restrita, como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão 
técnico, tem sua compreensão dificultada. (BRASIL, 2002, p. 5)

Nesse sentido, a linguagem desses documentos deve ser utilizada, não como 
uma ferramenta que propõe uma nova forma de linguagem, mas como ponte de 
acesso entre os órgãos públicos e sociedade. Para isso, é necessário compreender 
que os textos públicos sejam formalizados, e assim pretendem comunicar com cla-
reza, concisão, esses manuais objetivam nortear a escrita desses gêneros de modo 
a facilitar para que todos compreendam. Pois, a linguagem dos documentos nesses 
ambientes discursivos, deve privilegiar a todos sem exceção, de modo a contribuir 
para melhoria do serviço público nas sociedades. Além disso, a linguagem acessível 
nesses documentos pode contribuir para que o conteúdo veiculado seja compreen-
dido por todos, de modo a evitar danos ao público. 

Lembre-se que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de ex-
pressão, desde que não seja confundida com pobreza de expressão. De 
nenhuma forma o uso do padrão culto implica emprego de linguagem 
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rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem 
próprios da língua literária. (BRASIL, 2002, p. 5)

No entanto, a não utilização de termos rebuscados, ou contorcionismo sintá-
ticos, como propõem os manuais oficiais, não significa a ausência de boas expres-
sões. Ao contrário, o padrão culto da linguagem requer desses documentos uma 
linguagem formal adequada tanto à situação de comunicação, quanto a função so-
cial do gênero.    

  
Manual de Redação Oficial da Presidência da República: 
um gênero em definição

Os manuais de instruções são gêneros textuais necessários aos usuários quan-
do eles precisam de orientação para saber o “como fazer” algo para usar/produzir 
algum produto. Esse gênero textual tem cunho instrucional e tem como finalidade 
orientar e instruir o usuário. É muito comum encontrar nesse tipo de gênero textual 
uma linguagem prescritiva e com verbos no imperativo com a intenção de conduzir 
o interlocutor a fazer algo que está prescrito nele. 

Essa é uma forma de persuadir o interlocutor no processo de aprendizagem do 
“como fazer”. A linguagem proposta nele tem uma função apelativa e precisa ser ob-
jetiva e clara, considerando que precisa alcançar usuários de várias classes sociais 
e níveis de escolaridade. A proposta do manual é que o interlocutor compreenda o 
que é instruído nele e por isso os textos, geralmente, são informativos. Isso corro-
bora com o que diz Almeida (2011)

A literatura proposta pela redação oficial (manuais, livros de ensino ins-
trumental etc.), muitas vezes, sugere uma escrita reduzida a receitas for-
mais estáticas, ensinadas à maneira prescritiva, remanescente do ensi-
no baseado na abordagem tradicional com ênfase no produto.

Neste trabalho analisamos alguns aspectos constitutivos do manual de Reda-
ção da Presidência da República e a sua influência na linguagem dos documentos 
da comunicação nos órgãos públicos, cujo mesmo foi criado com o intuito de pa-
dronizar e unificar a forma de escrita dos documentos na esfera pública. Esse ma-
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nual tem duas edições publicadas, sendo: impressa e eletrônica nas datas de 1991 e 
2002, respectivamente. Para esse Manual, a redação oficial é “o ato pelo qual a ad-
ministração pública redige atos normativos e comunicações” (2002, p. 4). O objetivo 
para o qual foi elaborado é o seguinte: 

Espera-se que esta nova edição do Manual contribua, tal como a pri-
meira, para a consolidação de uma cultura administrativa de pro-
fissionalização dos servidores públicos e de respeito aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência, com a conseqüente melhoria dos serviços prestados 
à sociedade. (2002, p. VIII) (grifo nosso).

Considerando que a elaboração desse documento tem o desejo de contribuir 
com a cultura administrativa dos profissionais servidores públicos, espera-se que 
ele alcance a proposta para o qual foi criado. Porém, em algumas instituições o 
mesmo já se encontra esquecido e muitos profissionais usam outros materiais de 
auxílio à escrita ou modelos de documento prontos e, muitas vezes, escrevem os 
documentos conforme a regra institucional, por motivos culturais da organização 
ou por desconhecimento. 

Essa prática tem sido constante e corrobora para uma não organização da 
padronização documental dentro de algumas repartições públicas, pois a elabora-
ção dos documentos é convencionada entre os setores das repartições públicas e, 
dessa forma, a escrita dos documentos foge da proposta desse manual, pois não 
é considerada por muitos servidores sendo evidenciado na elaboração de alguns 
documentos. 

Nesta pesquisa, buscamos observar nos documentos oficiais de algumas Insti-
tuições Federais de Ensino Superior (IFES) se neles há o cumprimento do que pede 
o Manual da Redação da Presidência a respeito do uso da linguagem cumprindo os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência com 
intuito de manutenção da língua utiliza nesse domínio discursivo, conforme cons-
tam nos princípios propostos no art. 37, da CF/1988 que diz



19

XXVI Jornada do Gelne

Esses mesmos princípios (impessoalidade, clareza, uniformidade, conci-
são e uso de linguagem formal) aplicam-se às comunicações oficiais: elas 
devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente 
impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. 
(BRASIL, p. 4) (Grifo nosso).

Considerando a flexibilidade no uso dos gêneros textuais com intuito de alcan-
çar a praticidade e vencer a disfunção da burocracia, essa pode ser a intenção na 
elaboração de alguns documentos nas repartições públicas: vencer a burocracia e 
tornar a comunicação objetiva.

A Política Linguística no contexto das comunicações oficiais

O campo de investigação de Política Linguística ainda está em expansão, sobre-
tudo no Brasil. Existe uma inconsistência terminológica, sendo muitas vezes deno-
minado de Planejamento Linguístico (Cooper, 1989), Cultura Linguística (Schiffman, 
1996) ou até mesmo Política e Planejamento Linguístico. De acordo com Ribeiro da 
Silva (2013) a terminologia Política Linguística é a mais recorrente e abrangente na 
atualidade. Sendo assim, adotada no presente trabalho.

Adotando algumas noções específicas ao campo teórico de Política Linguística, 
partimos da visão ampliada de Spolsky (2004, 2009, 2012) que desenvolve uma noção 
a partir de três diferentes dimensões que estão relacionadas: as práticas, crenças e 
gestão da língua. Nesse sentido, as práticas consistem na “Política Linguística real”, ou 
seja, parte da comunidade, das escolhas realizadas pelos falantes de um grupo em 
seus respectivos contextos, demarcando um papel social. 

A dimensão das crenças que também pode ser denominada como ideologia está 
relacionada com os valores dados às variantes linguísticas, que podem ser prestigia-
das ou discriminadas de acordo com as crenças dos membros de uma comunidade 
linguística. Para Spolsky 2009) “O status de uma variante ou variedade deriva de quan-
tas pessoas a usam e a importância de seus usuários, e os benefícios econômicos e 
sociais que um falante pode esperar usando-a.” 4 (SPOLSKY, 2009, p. 04).

4. No original: “The status of a variant or variety derives from how many people use it and the impor-
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Por sua vez, o componente denominado por Spolsky como gestão representa 
os esforços de uma pessoa, grupo, governo, ou quem se julgue no papel de autori-
dade para modificar as ações em torno dos dois primeiros componentes (práticas e 
crenças) em um dado domínio social, como, família, escola, trabalho, igreja, etc. Aqui 
podemos agregar a perspectiva de domínio de Fishman, que envolve um espaço so-
cial, os participantes, ou seja, a comunidade linguística envolvida, o local e o que é 
considerado como apropriado em um dado contexto de fala dentro de cada domínio.

Posteriormente, Johnson (2013) apresenta uma concepção teórica de Política 
Linguística como um mecanismo político que afeta a estrutura, função, uso e aqui-
sição da língua e inclui regulamentos oficiais, mecanismos ocultos, envolvendo cren-
ças e práticas, documentos e diversos discursos, influenciados por ideologias. O au-
tor afirma que “diante de conceitos, fenômenos e processos considerados dentro da 
Política Linguística, então, o que não é Política Linguística? ” (JOHNSON, 2013, p.9). 
Para o autor, o processo de desenvolvimento dessas políticas é denominado como 
Top-down, a partir do momento que as decisões são tomadas em níveis majoritários, 
como através de uma decisão governamental que influencia toda a comunidade. 
Por outro lado, o processo denominado de Bottom-up envolvem as ações de uma 
comunidade em torno de uma dada política imposta, adotando-a ou modificando-a 
a partir dos próprios interesses deste grupo. Johnson amplia o desenvolvimento 
desses processos através dos tipos de Políticas Linguísticas, envolvendo a gênese 
ou origem da política, a forma como esta política se desenvolve, e, através de quais 
documentos, leis e práticas estas políticas são estabelecidas no meio social, como é 
possível observar na descrição do quadro a seguir.

Quadro 1: Tipos de Política Linguística

Gênese

Top-down: política em 
nível macro desenvol-
vido por algum órgão 
ou pessoa que rege ou 
de autoridade

Bottom-up: política em nível micro baseada 
em decisões geradas pela comunidade e 
para a comunidade. 

tance of the users, and the social and economic benefits a speaker can expect by using it”. (SPOLSKY, 
2009, p.4)
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Meios e 
Metas

Ostensiva: Abertamen-
te expresso em textos 
políticos escritos ou 
faladas

Encobertas: intencionalmente escondido no 
nível macro (de conluio) ou no nível micro 
(subversiva)

Documento

Explícita: Oficialmente 
documentado em tex-
tos de políticas escri-
tas ou faladas

Implícita: ocorrendo sem/ou apesar de 
textos de política oficiais

Na lei e na 
prática

De jure: Política "na 
lei"; oficialmente docu-
mentadas por escrito

De facto: Política "na prática"; refere-se a 
ambas as políticas produzidas localmente 
que surgem sem/ou apesar das políticas 
de jure e das práticas de linguagem locais 
que diferem das políticas de jure; as práti-
cas de facto pode refletir (ou não) as políti-
cas determinadas

Fonte: Johnson (2013). Tradução própria

No que diz respeito à linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais, como no 
caso do Manual de Redação Oficial da Presidência, temos um tipo de política linguís-
tica Top-down através do documento normativo Manual elaborado pela comissão 
oficial do gabinete da Presidência da República. 

Concomitantemente trata-se de uma política ostensiva e explícita, pois, se apli-
ca a todas as instituições públicas que tem acesso ao documento. Por fim, consti-
tui uma política De Jure, oficial e documentada como um parâmetro a ser seguido. 
“Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem 
regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos pú-
blicos, o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem ade-
quada”. (BRASIL, 2002, p.5).

Por outro lado, observando o caráter prático do Manual, o próprio texto re-
comenda “as comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser 
compreendidas por todo e qualquer cidadão. Para atingir esse objetivo, há que evi-
tar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos”. (BRASIL, 2002, p.5). 
Isso representa um paradoxo, dado que o padrão normativo ao mesmo tempo que 
estabelece um parâmetro a ser seguido, necessita ser claro e acessível ao público. 
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No processo decisório das Políticas Linguísticas, a linguagem dos Manuais re-
presenta um grupo que considera os formatos recomendados como certo e assim 
impõem de acordo com uma crença, tal padronização. No entanto, os gestos dos 
grupos que utilizam este Manual nem sempre adotam a rigidez imposta pelo docu-
mento normativo e praticam uma Política Linguística reversa, Bottom-up, ou seja, de 
baixo para cima, adequando de acordo com os interesses pertinentes ao grupo ou 
comunidade linguística que atuam a partir de tal política.

 
metodologia e análise dos dados

Considerando o corpus que temos para analisar, podemos observar, a partir 
de excertos dos documentos, que as evidências na escrita e uso dos documentos 
para a comunicação oficial têm peculiaridades não encontradas no referido Manual. 
Observando o excerto abaixo tirado de um documento oficial Memorando da Sub
-Reitoria de Graduação da UERJ, de 29/09/2008, cujo assunto é “Felicitação – Trote 
Solidário”, direcionado ao CAENG – Centro Acadêmico de Engenharia: 

Excerto 1

Em uma sociedade em que a maioria dos jovens, cada vez mais, se coloca à mar-
gem dos problemas sociais, privilegiando marcas, shopping, barzinhos, merece 
destaque a atitude de solidariedade que o CA da Faculdade de Engenharia as-
sumiu, em especial nas pessoas de Rafael Amorim dos Santos e Rafael Ferreira 
Nogueira. Sem dúvida, foi uma bela demonstração de que “brincadeira” também 
pode ser coisa séria.

Fonte: MEMORANDO 285 SR. 1 – Gab/2008 UERJ, de 29/09/2008.

Ao observar o excerto 1, vimos que de acordo com a proposta do uso da língua 
no Manual de Redação, o trecho não apresenta o princípio da impessoalidade ou seja, 
o distanciamento daquele que escreve o texto. Temos demarcado o uso das pala-
vras empregadas com juízo de valor, por exemplo, “privilegiando marcas, shopping, 
barzinhos (...) sem dúvida, demonstra de que ‘brincadeira’ também pode ser coisa séria”, 
referindo-se aos alunos do curso de Engenharia quanto ao trote solidário daquela 
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instituição. Para um documento oficial, portanto, essa marca de pessoalidade não se 
apresenta como adequada, pois aquele que escreve o texto fala pela instituição e 
não por si mesmo.  

Diante disso, observamos que, no contexto da Política Linguística, no que tra-
ta da linguagem que deveria ser empregada nos documentos oficiais, tal como no 
excerto do memorando acima, os termos utilizados não condizem com o que pro-
põe o Manual de Redação. Neste sentido, aquele que escreveu o texto, utilizou do 
formato proposto pelo Manual, ou seja, o memorando. No entanto, concomitante-
mente, adequou a linguagem oficial para um contexto particularizado, adaptando 
o texto e rejeitando a Política Linguística imposta de acordo os preceitos dos docu-
mentos oficiais. 

Excerto 2

Reitero pedido de providência urgente par dar fim às baratas que infestam esse 
Gabinete, em especial a copa e a máquina de café expresso, fazendo ninho, inclu-
sive, no interior das ações de trabalho, nos armários e nos aparelhos de telefone, 
e passeando de maneira tranquila e impune pelas coisas e pessoas, trabalhadores e 
visitantes. 
Faz-se necessário esclarecer que, não obstante serem baratas insetos de hábitos 
noturnos, mas ativas à noite, quando saem do abrigo para comer, copular e botar 
ovos, as que aqui transitam não têm o menor constrangimento em desenvolver suas 
atividades também durante o dia, o que tem chamado a atenção, até mesmo do pró-
prio Ministro, que vem dividindo com elas, diuturna, democrática e insalubremen-
te, o ambiente de trabalho.

Fonte: Ministério das cidades – Gabinete do Ministro – Memorial 6714 – 2011

O segundo exemplo analisado segue o padrão de formalidade exigido pelo 
Manual de Redação a respeito dos memorandos. No entanto, a pessoa que redige o 
texto adota de forma implícita o aspecto de ironia, fugindo, portanto, do padrão de 
linguagem imparcial que deveria estar presente no texto. Neste sentido, a Política 
Linguística adotada é do tipo Encoberta ou Implícita, pois, ainda que siga o padrão 
norteador para o documento memorando, alguns termos empregados fogem da 
linguagem esperada, como é possível notar através das expressões “passeando de 
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maneira tranquila e impune pelas coisas e pessoas, trabalhadores e visitantes” (...) “as 
que aqui transitam não têm o menor constrangimento em desenvolver suas atividades 
também durante o dia” (...) “até mesmo do próprio Ministro”. 

Considerando o aporte teórico de Johnson (2013) a Política Linguística adota-
da nos textos analisados é modificada de acordo com o interesse do público que 
elabora tais documentos nas mais diversificadas instituições que adotam o padrão 
normativo imposto pelo Manual de Redação. Explicitamente, temos o Manual como 
o documento norteador que deveria ser seguido, ou seja, aceitando uma política 
Top-Down, proveniente de instâncias superiores responsáveis pela elaboração do 
texto normativo. No entanto, implicitamente, uma política reversa, Bottom-Up, é 
adotada a nível micro, atendendo aos propósitos comunicativos de uma comuni-
dade de fala específica.

Considerações Finais

Finalizando este trabalho, considerando a proposição inicialmente apresenta-
da sobre como é representada a linguagem dos Manuais de Redação Oficial através 
do gênero memorando, analisamos dois excertos de textos que circulam na esfera 
pública. A partir desta observação, foi possível identificar que embora os autores, 
ou seja, aqueles que redigem os textos da esfera pública obedeçam a estrutura do 
gênero; a linguagem apresentada nesses documentos são condizem com a lingua-
gem proposta nos Manuais Oficiais da Presidência. 

Além disso, percebemos ainda que, quanto a Política Linguística adotada nes-
ses manuais e a Política adotada nos gêneros da esfera pública, e nesse caso, os Me-
morandos analisados, percebemos que há certa resistência daqueles que redigem 
esses textos, uma vez que demonstram por meio dos textos que a linguagem, uma 
vez que pretendem comunicar, deve cumprir seus propósitos de comunicação, ou 
seja, suas necessidades enquanto comunidade discursiva. 

Outro aspecto, e não menos emblemático, está em acreditar que os Manuais 
Oficiais, ao padronizar a linguagem desses documentos respondam as expectativas 
dessas comunidades. Isso estaria atrelado a questões estritamente políticas, uma 
vez que esses Manuais pretendem, por meio da linguagem, estabelecer uma rela-
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ção de poder e hierárquica ao propor uniformidade, embora deixando transparecer 
que esses manuais são apenas norteadores.      

Assim, esperamos que esse trabalho fomente reflexões sobre o uso da lingua-
gem por meio desses gêneros que circulam na esfera pública, e assim, podemos 
discutir como essas relações de poder são estabelecidas.
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Anexo - memorandos utilizados para a análise
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SimpóSio TemáTiCo

POlÍTICAS lINGUÍSTICAS DE ENSINO: FORmAÇÃO 
INICIAl, CRENÇAS E EmOÇÕES DE PROFESSORES DA 
REDE PÚBlICA DE ENSINO

FlÁvIA mARINA mOREIRA FERREIRA (UFv)

Introdução

As Políticas linguísticas de Ensino é um tema que vem sendo abordado com 
bastante entusiasmo dentro da área da Linguística Aplicada (doravante, LA), desde 
os anos sessenta (MACIEL, 2013; SILVA, 2013; CORREA, 2014; PRADO, 2014; RAJA-
GOPALAN, 2014), porém, pode-se perceber que o tema ainda se configura como 
um campo inovador dentro da LA, possivelmente pelo pouco referencial teórico 
embasado na área da linguagem. Ao se falar de politica linguística, frequentemente 
observamos referencias a trabalhos da área da educação, sociologia, dentre outras.

Outra lacuna presente nesta área de ensino se refere às pesquisas que obser-
vem as reais aplicações das políticas linguísticas de ensino (PLE) em seus contextos 
práticos. Muitos pesquisadores se ocuparam em estudar as diretrizes de ensino 
formuladas pelo Governo, outros estudam as políticas em si, mas pouco tem se ob-
servado como as PLE são aplicadas na prática e os enlaces existentes dentro deste 
processo de recebimento das políticas em seus contextos reais de aplicação. 

Ao se pensar nas diretrizes formuladas para o sistema de ensino, têm-se os 
professores como um dos agentes principais de ação das políticas, por ser o pro-
fissional que as colocam em prática. Corroborando Mainardes (2006), acredito que 
este processo de implementação de políticas não é neutro e se baseia nas crenças, 
emoções e experiências do agente, no caso em questão, do professor. 

As crenças foram estudadas de acordo com o aporte teórico desenvolvido por 
Barcelos (2006), e as emoções tiveram como base principal os trabalhos desenvolvi-
dos por Humberto Maturana (2005), onde propus um diálogo com outros estudio-
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sos da área da LA que detêm suas atenções para as emoções presentes no processo 
de ensino de LE. 

Neste trabalho considero a formação inicial como um importante marco de 
experiência na vida profissional do professor que pode vir a influenciar no modo em 
que ele entende, reconfigura e aplica as PLE nas escolas e se coloca como profissio-
nal, construindo sua identidade. 

Na próxima seção apresento o referencial teórico utilizado para a análise dos 
dados que trago ao longo deste trabalho. 

Referencial Teórico

Nesta seção apresento com maior ênfase alguns estudos sobre as PLE sob a 
perspectiva de autores da área da LA (MACIEL, 2013; ROJO, 2013; RAJAGOPALAN, 
2014; GIMENEZ E PASSONI, 2016) e discorro brevemente sobre o conceito de Cren-
ças, Emoções e Formação de professores em uma única subseção, com o objetivo 
de dialogar com os dados trazidos na seção subsequente. 

As Políticas linguísticas de Ensino

Ao falar teoricamente sobre as PLE, comumente as defino, com base em minhas 
leituras, como normas e diretrizes relacionadas ao processo de ensino e aprendiza-
gem de línguas, que podem surgir por intermédio do Governo ou órgãos superio-
res, ou até mesmo, dentro das próprias instituições de ensino, como sugerido por 
Mainardes (2006) e Rojo (2013). Ou seja, considero como PLE as políticas que emer-
gem a nível micro macro político-social. 

Além do mais, as entendo como parte um processo dinâmico e interpretativo 
que não se resume a apenas documentos escritos. Corroborando Mainardes (2006), 
defendo que não necessariamente o que é dito como política por um Governo é 
cumprido, de fato, no contexto prático de aplicação. Segundo o autor (ibid, p.52), “a 
política não é feita e finalizada no momento legislativo e os textos precisam ser lidos 
com relação ao tempo e ao local específico de sua produção.” Desta forma, conside-
ro o agente aplicador da política, como um participante ativo que interpreta e aplica 
as leis de acordo com suas ideologias. 
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Gimenez e Passoni (2016, p.117) ao discorrerem sobre o “A abordagem do 
Ciclo de Políticas” descrita por Stephen Ball, afirmam que as pessoas que traba-
lham com as políticas “fazem suas interpretações e atribuição de significados de 
acordo com as suas visões de mundo” (p.118), evidenciando o papel das crenças, 
emoções, bem como das experiências dos professores perante o processo de im-
plementação das PLE.

E como pode ser imaginado, entre o que é proposto em forma de PLE e o que 
realmente ocorre na prática de sala de aula, existem alguns descompasses, como 
aponta Gimenez (2009). Correa (2014) discorre em um dos seus trabalhos sobre 
os problemas que podem ser ocasionados pelo não diálogo entre as diretrizes de 
ensino e a prática docente dos professores e Rajagopalan (2014) fala sobre a impor-
tância dos profissionais da área da educação estarem em acordo com as diretrizes 
de ensino para que não ocorram forças de sentidos contrários dentro do sistema 
de ensino. 

Deste modo, entendendo as PLE como um processo dinâmico que não está 
restrito a apenas formulações de leis e normas (MAINARDES, 2006) mas que depen-
de consideravelmente de quem irá executá-la e suas crenças, emoções e experiên-
cias (GIMENZES, 2006; GIMENEZ; PASSONI, 2016), apresento na próxima subseção 
os outros três conceitos teóricos que dialogam com este trabalho. 

Crenças, Emoções e a Formação de Professores

Nesta subseção apresento inicialmente um panorama geral dos estudos so-
bre crenças dentro da área da LA e apresento uma breve definição do termo com 
base em Barcelos (2006). Logo em seguida, apresento a definição de emoção que 
utilizo neste trabalho, com base em Humberto Maturana e falo um pouco sobre o 
Amor, temática abordada pelo autor, a qual acredito que dialoga com este trabalho. 
Por fim, falo brevemente sobre a Formação de professores, com base em Gimenez 
(2004) e Silva (2011). Inicio com os trabalhos acerca das crenças.

Os estudos sobre crenças tem se desenvolvido cada vez mais no Brasil e no ex-
terior (Kalaja & Barcelos, 2003; Finardi 2004;), tornando-se tema de diversas pesqui-
sas científicas, dissertações de mestrado (Coelho 2005; Lima, 2005; Luvizari, 2007) 
teses de doutorado (Conceição, 2004), artigos e livros (Barcelos e Vieira-Abrahão, 
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2006) que contribuem cada vez mais para a área de ensino-aprendizagem e suas 
diversas ramificações dentro do campo da linguagem.

A definição de Crença utilizada como base para este estudo, e que outros pes-
quisadores renomados como Barcelos & Kalaja (2003) utilizam, é que crença é um 
complexo cognitivo feito de elementos individuais, sociais e universais (DUFVA, 
2003), entendendo que as crenças são construídas através das experiências viven-
ciadas ((in) diretamente) e são analisadas de acordo com cada contexto e experiên-
cia, não sendo passível a generalizações. 

Barcelos (2006) afirma que as crenças são: dinâmicas, emergentes, socialmen-
te construídas, situadas contextualmente, experienciais, mediadas, paradoxais e 
contraditórias, relacionadas à ação de uma maneira indireta e complexa e não facil-
mente distintas do conhecimento. 

Com relação ao entendimento sobre emoções, neste trabalho adoto a pers-
pectiva da Biologia do Conhecer formulada por Humberto Maturana (2005). Segun-
do o autor, as emoções são disposições corporais dinâmicas que atuam sobre nosso 
domínio de ação. Entendendo as emoções como reações biológicas, acredito que as 
emoções que vivenciamos em determinado momento e/ou ambiente moldam nos-
sas ações, nos levando a agir de determinadas maneiras em detrimento de outras. 

Além disso, Maturana (2005) coloca que o Amor é a emoção base para a exis-
tência do Ser Humano. Segundo o autor, quando o Homem é negado, não é aceito 
em sua totalidade, não se senti acolhido no meio em que vive, ou vive em um am-
biente hierárquico onde não possui autonomia, ele não vivencia a emoção do Amar, 
fazendo com que não exista uma relação social no meio em que habita, como pode-
rá ser observado no relato das participantes deste trabalho. 

O interesse pelo entendimento acerca da Formação de professores neste tra-
balho se dá por acreditar que é por meio da formação inicial que o professor traça o 
seu perfil profissional, vivencia experiências como professores e alunos, constroem 
e fortificam suas crenças e emoções, e vão atuar nas salas de aulas “reais”. 

Dentre os recentes estudos sobre formação inicial de professores, existe uma 
crescente demanda de trabalhos que apontam para a necessidade de pesquisas 
que abordem o próprio ponto de vista do professor, seja por meio de narrativas, 
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biografias ou diários, a fim de alcançar uma perspectiva reflexiva de pesquisa den-
tro da área. Esta linha de pesquisa ganhou ênfase nos últimos anos pelo fato de ser 
entendido que, ao entrar em sala de aula, o professor carrega todas as suas crenças 
e experiências advindas ao longo de sua formação acadêmica e de sua prática do-
cente (SILVA, 2013).

Tendo discorrido brevemente sobre Crenças, Emoções e Formação de profes-
sores, apresento na próxima seção os dados que analiso neste trabalho.

Discussão dos dados

Neste trabalho trago por meio de excertos de narrativas orais, além de consi-
derar os dados de um questionário aberto, a fala de três professores atuantes na 
rede pública de ensino do estado de Minas Gerais. Paula (56 anos), Julie (42 anos) e 
Mel (28 anos), com o objetivo de perceber um pouco mais sobre a FI das participan-
tes com relação a formação e conhecimento sobre as PLE, e suas crenças e emoções 
acerca da implementação das políticas em seus trabalhos.

Ao falarem sobre a formação inicial que as participantes tiveram, que inclusive 
ocorreu na mesma Universidade Federal, as professoras apresentam visões dife-
rentes acerca de suas graduações. Mel, diferentemente das outras professoras, não 
apresentou aspectos negativos de sua formação, já que se formou recentemente no 
curso de Letras e afirma acredita ter tido uma formação de qualidade. Menciona ter 
estudado as diretrizes de ensino durante a graduação. Em contrapartida, Julie acre-
dita ter sido lesada em sua formação por não ter contado com disciplinas como a 
Linguística Aplicada e afirma não ter estudado nada sobre as PLE, bem como Paula. 
Abaixo apresento a fala de Julie acerca do tema,

EXCERTO [1]
Pesquisadora-. Durante a sua formação acadêmica ou durante a sua 
carreira profissional você já estudou as diretrizes de ensino propostas 
pelo Governo?... Na formação acadêmica ou aqui na escola já teve algum 
momento assim: “vamos estudar, vamos saber o que que é isso”?
Julie- Ah, eu acho que não, não lembro não. Acho que não. Porque na 
época que eu estudei era assim: a gente estudava ali as linhas de pen-
samento né, as metodologias diferentes e eu acho que ainda era um 
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pouco de tentar ver qual que daria para você aplicar em sala. E aí agora 
assim com Linguística Aplicada que vê mais assim o que está acontecen-
do e tudo, então parece que abriu mais a visão, mas eu acho que eu pe-
guei essa fase ainda que a gente ficava meio tentando achar uma receita 
pronta, sabe?   (E2, Julie, 30/04/2016)

A participante não estudou ou conheceu o tema “Políticas Linguísticas” durante 
a graduação e também não teve um espaço de reflexão sobre temas semelhantes 
em sala de aula, de acordo com o seu relato. Julie ainda relata ter realizado um curso 
com uma visão mais fechada, onde os professores e alunos tentavam “achar uma 
receita pronta” para a sala de aula, deixando pistas em seu relato de que não existia 
espaço para discussões criticas acerca do processo de ensino e aprendizagem de LE 
nas escolas regulares.

Como mencionado por Julie, Paula também afirma não ter tido uma experiên-
cia de formação inicial interessante, como pode ser verificado no excerto abaixo,

EXCERTO [2]
Pesquisadora- Para iniciarmos, eu gostaria que você me falasse um 
pouco sobre sua experiência na graduação. Que experiências de estu-
dos você teve sobre políticas linguísticas? O que você entende sobre este 
assunto? Pensando na graduação.
Paula- Na minha graduação praticamente posso dizer que nada. Era só 
conteudista mesmo. Estudava as matérias, linguística, inglês, né? Litera-
tura... Mas nada que abordasse o tema. Eu formei há muitos anos tam-
bém, tem essa questão. Né? (E1, Paula, 23/03/2016)

A professora afirma que se formou em um curso mais conteudista, formação 
esta que, em meu ponto de vista, pode influenciar consideravelmente a sua visão 
acerca do processo de ensino e aprendizagem. Paula menciona apenas disciplina 
mais teóricas como linguística, literatura, evidenciando a falta de diálogo com ques-
tões metodológicas e politicas acerca do processo de ensino e aprendizagem de LE.

No excerto abaixo é possível observar a participante Mel, que se formou re-
centemente, relatando sua experiência de conhecimento acerca das PLE durante a 
formação inicial, 
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EXCERTO [3]
Pesquisadora- Hum, entendi. Bacana. Então tá, e durante algum mo-
mento em seu processo de formação acadêmica ou na sua carreira pro-
fissional mesmo, aqui na escola, você já estudou as diretrizes de ensino 
propostas pelo Governo? 
mel- Durante a graduação sim. Vi o CBC, os PCNs... 
Pesquisadora- Você estudou. Mas assim, como que foi esta leitura? Por 
vontade própria, sob recomendação de professor?
mel- Recomendação de professor. 
Pesquisadora- E você consegue lembrar do que estava neste documen-
to que dá para você aplicar aqui? Ou não, foi uma leitura assim...
mel- Foi só uma leitura ...
Pesquisadora- Passada mesmo?
mel- Sim (E2, Mel, 27/04/2016)

A participante afirma que estudou as diretrizes de ensino sob recomendação 
de um professor, alegando que foi apenas uma leitura superficial, não conseguindo 
falar muito bem a respeito dos documentos mencionados em sua fala. 

Por fim, através dos excertos acima é possível perceber que nenhuma das três 
professores entrevistadas tiveram acesso a discussões criticas e reflexivas acerca 
das PLE durante suas formações iniciais, já que Mel afirmou apenas ter feito “uma 
leitura”. 

Nos excertos abaixo apresento as crenças e emoções das professoras perti-
nentes ao tema. É possível verificar no relato das professoras emoções negativas 
com relação a hierarquia que vivenciam dentro do sistema, onde se sentem “obri-
gadas” a obedecer normas dentro um sistema que elas não aceitam como válido. 
E com relação as crenças, é possível observar que as participantes enxergam as di-
retrizes de ensino e, geralmente tudo que é proposto pelo Governo, como políticas 
irreais e sem credibilidade para com as escolas.  

No excerto abaixo Julie comenta sobre as PLE propostas pelo Governo, citando 
o CBC (Currículo Básico Comum), diretriz de ensino utilizada no estado de Minas 
Gerais,
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EXCERTO [4]
Ah porque é uma coisa meia importa né? O Governo exige que a gente 
faça o planejamento em cima do CBC, que a gente coloque lá quais são 
as habilidade né que os meninos vão ver durante cada semestre, então 
todo mundo meio que faz assim, mas que na prática nunca ninguém 
sentou com a gente pra ver como na prática seria isso, nunca ninguém 
esclareceu isso pra gente. Fica uma coisas assim, entendeu? Jogada. Tem 
que fazer então a gente faz, a gente reconhece, tenta trabalhar. Igual eu 
te falei, ne? Aquelas coisas, eu pego de quais habilidades eles tem que 
ver, eu pego do mais simples que eu vejo que eles vão dar conta de fazer, 
de acordo com a situação que é a escola, coloco no meu planejamento 
que eles vão ver aquilo, e eu tento fazer aquilo, mas eu não fico pensan-
do, não fico olhando toda hora meu planejamento vendo se eu estou fa-
zendo ou não estou fazendo não. Ninguém nunca me cobrou, ninguém 
nunca falou onde eu estava, ninguém sabe nada.  (E1, Julie, 17/03/2016)

A participante Julie demonstra através de seu relato que as PLE impostas pelo 
Governo, por meio das diretrizes de ensino, tal como o CBC, são muitas vezes “joga-
das” para os professores e eles apenas tem que seguir o que é mandado. É possível 
observar que a professora utiliza as diretrizes de ensino de modo mecânico, ape-
nas cumprindo ordens. Nota-se que não há espaço para a voz do professor, para 
a reflexão. E Julie reclama também do não olhar, não acompanhamento dentro da 
escola. As emoções que podem ser percebidas por meio do relato da professora 
dialoga com a teoria de Humberto Maturana (2002), em que o autor fala da convi-
vência não-social onde a Ser Humano não possuí espaço para dialogar, expor ideias 
e apenas tem que viver em um ambiente hierárquico onde alguém manda (no caso, 
o Governo) e o outro obedece (no caso, de acordo com o relato, os professores).

No excerto abaixo, Paula demonstra ter uma consciência critica com relação ao 
processo de ensino e aprendizagem e afirma não cumprir metas apenas por cum-
prir, como mencionado por Julie,
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EXCERTO [5]
Pesquisadora- E como que você se sente em não conseguir cumprir o 
que é proposto totalmente? 
Paula- Ah, claro que frustrada. Mas se eu fizesse ao contrario eu iria me 
sentir muito mais lesando o aluno, eu iria me sentir péssima se eu atro-
pelasse o aluno, sabe? Se eu atropelasse o ritmo do aluno sendo que o 
nosso público alvo aqui é bem especifico. A gente tem o X (mencionado 
uma escola), como que chama aquele outro? O X (mencionado uma es-
cola) e tinha outros colégios aqui, então cada colégio tem um público 
alvo específico. O nosso público alvo é outro, então se eu for dar aula em 
outra escola eu tenho que ver qual a necessidade, qual que é o ritmo de-
les. Eu conheço os meus alunos, sabe? Então... eu sinto frustrada, né? A 
gente quer cumprir uma meta, mas cumprir só porque tem que cumprir, 
sem levar em consideração todo o processo. Eu não vou chegar lá se não 
houver um processo e chegar lá sem um processo eu vou estar lesando 
mais o aluno do que tudo.  (E3, Paula, 08/06/2016)     

Paula afirma trabalhar em sala de aula com os seus alunos de acordo com o 
ritmo deles (como sugerido nas diretrizes de ensino), conhecendo suas necessida-
des e especificidades, porém, afirma se sentir frustrada em não conseguir o é pro-
posto pelo Governo, já que são metas que não dialogam com o seu real contexto 
de ensino, principalmente com o ritmo de aprendizagem de seus alunos. Ou seja, 
é possível observar a frustração da professora com relação as PLE propostas pelos 
órgãos superiores.

Julie também expõem a sua opinião sobre as diretrizes de ensino em si, 

EXCERTO [6]
Pesquisadora- é, Como você se sente com relação as diretrizes de ensi-
no? Como você acha que elas podem contribuir para a prática docente? 
Por quê?
Participante- então parece que é aquilo que eu te falei, parece que é o 
ideal versus o real né? O ideal, maravilhoso, só que no dia a dia você não 
consegue fazer um speaking na sala com eles, você não consegue fazer 
um listening, e eles não tem a postura de ficar em silencio para ouvir, 
para prestar atenção. É igual assim, às vezes eu levo para a sala de infor-
mática mas não tem fone de ouvido para eles todos ouvirem, sabe? Na 
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escola já teve, mas o que acontece: eles sumiram com os negócios, os 
meninos somem, catam, levam, e aí então a escola falou: “não adianta 
repor, porque vai sumir de novo” então, assim, você não consegue fazer 
muito, não tem uma estrutura, as vezes fala: “ ah! Tem que trabalhar 
listening, tem que fazer isso...” só que é muito complicado você fazer na 
prática, sabe? (E1, Julie, 17/03/2016)

Julie demonstra suas crenças acerca das diretrizes de ensino como algo irreal, 
que não dialoga com o trabalho que é realizado em sala de aula, colocando a rela-
ção entre a teoria, por meio das diretrizes de ensino, e a prática, por meio das aulas, 
como uma relação fantasiosa. É possível notar a crença já estabelecida da professo-
ra de que as PLE não possuem relação com a sua prática docente. Apesar da profes-
sora não ter falado sobre suas emoções acerca das diretrizes de ensino, é possível 
compreender que talvez para ela não seja algo positivo ou motivador trabalhar com 
diretrizes que, de acordo com o seu relato, não dialoga com o seu texto; é como se 
a professora tivesse que seguir normas irreais.  

Apesar de ser uma professora que está sempre buscando apoio para realizar 
um bom trabalho por meio da formação continuada, Paula também relata no ex-
certo abaixo sua desmotivação com o sistema de ensino, que envolve as PLE, como 
pode ser observado,

EXCERTO [7]
Preciso de pensar positivo porque o que eu queria quando eu voltei da-
quele curso nos Estados Unidos que você me substituiu, o meu sonho 
era dar aula, montar um cursinho aqui igual tem no colégio A. O Estado 
nunca iria me pagar, nunca iria me permitir, nunca iria contratar pessoas 
para dar suporte porque eu conseguiria pegar uma escola inteira e dar 
um cursinho, só se eu ficasse de manhã, de tarde e de noite, sexta, sá-
bado e domingo, então aí você fala assim: “Poxa vida, que pena né? Que 
pena!” E eu não poderia trabalhar só com quem gostaria de fazer inglês, 
porque eu sou professora de todos os anos, então a própria estrutura 
é errada, né? em termos de ensino de idiomas. (E2/I, Paula, 20/04/2016)

   



37

XXVI Jornada do Gelne

A professora fala sobre as PLE que não lhe dá suporte para realizar o que gos-
taria dentro da escola. Apesar de ter ideias legais, inclusive provenientes de um cur-
so de Formação Continuada, que é também uma política linguística de ensino, Paula 
afirma não ter a estrutura que necessita para oferecer um ensino de qualidade e 
critica o sistema. É possível observar por meio do discurso da professora uma emo-
ção negativa, da falta de credibilidade com relação ao sistema público de ensino. 
Partindo do pressuposto de que as emoções influenciam o domínio de ação (Matu-
rana, 2005) é possível imaginar que a professora realiza o seu trabalho em uma rede 
de ação que não a possibilita inovar muito o ensino, criar coisas novas para as suas 
aulas, já que a professora já apresenta essa forte crença de que nada é possível nas 
escolas públicas. No excerto abaixo, Julie parece corroborar com Paula,

EXCERTO [8]
Participante- Não, eu não me sinto mal não. Não me sinto porque são 
coisas assim surreal. Eles só fazem o negócio mas não tem noção do 
que se passa em sala de aula, sabe? Não vou te falar que eu sou perfeita 
não, mas assim, eu tento fazer o meu melhor. Tem gente que... eu não 
sei se tem professor que fica enrolando assim né, sei lá também, porque 
ninguém sabe o que esta acontecendo dentro da sala de aula, nem a 
própria supervisão eu acho que sabe porque não acompanha. Mas eu 
não me sinto culpada por isso não, sabe? Porque eu sei da minha reali-
dade, eu sei o que está acontecendo, eu se do que eu estou fazendo, do 
que eu estou tentando fazer, você entendeu? Então isso aí não me pesa 
mais assim.. “Ah, quer que faça isso!... ah! Quer que o menino não sei o 
que...”  não, não...   
Pesquisadora- Você tenta cumprir o que você consegue ali o seu me-
lhor?
Participante- Isso, isso... (E3, Julie, 20/06/2016)

No relato acima, Julie também demonstra não se abater por não conseguir 
cumprir o que é proposto pelo Governo pelo fato de acreditar que simplesmente 
se trata de algo surreal que não poderá ser alcançado e afirma fazer o seu melhor 
dentro de suas limitações. 

Abaixo apresento as considerações finais acerca dos dados apresentados e su-
giro possíveis temas de pesquisa na linha de estudo trabalhada ao longo do texto.
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Considerações finais e indicações de pesquisas futuras

Através dos dados expostos foi possível perceber que as professoras demons-
tram certa descrença com relação às PLE e afirmam continuamente que as propos-
tas do Governo não dialogam com suas práticas pedagógicas. Pode ser percebido 
ao longo de todas as entrevistas, as participantes afirmarem que as políticas não 
funcionam para as escolas públicas e para nenhuma escola, inclusive as particula-
res. Observa-se então as crenças de que as PLE são irreais, descontextualizadas e 
que todas as propostas do Governo são incabíveis para o sistema de ensino como 
um todo. 

Observei também as relações hierárquicas, como apontado por Maturana 
(2005), que os professores vivem dentro das escolas. As professoras afirmam emo-
ções como desmotivação e desânimo em ter que “obedecer” normas prescritas para 
os seus trabalhos. 

Outra consideração importante acerca dos dados que pode ser feita é o fato de 
que as três professoras afirmaram não terem tido uma formação inicial que as des-
sem espaço para reflexão sob a perspectiva de um ensino crítico e não estudaram 
as PLE, com exceção de Mel que afirma ter feito “uma leitura” em algumas diretrizes 
de ensino. 

Como sugestões para pesquisas futuras, sugiro pesquisas que investiguem a 
formação inicial dos professores de LI que estão se formando atualmente, verifican-
do qual formação que estes profissionais estão recebendo acerca das PLE e contras-
tar com suas práticas de ensino.
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SimpóSio TemáTiCo

POlÍTICAS lINGUÍSTICAS DE FORmAÇÃO DE 
PROFESSORES DE lÍNGUA INGlESA: O CASO DO 
GOvERNO DO ESTADO DE PERNAmBUCO

EzEqUIAS FElIx DE ANDRADE (UFPB)

Considerações Iniciais 

A Política Linguística é um ramo da Linguística Aplicada, no entanto seu campo 
de investigação está mais direcionado à Ciência Política do que a Ciência da Lingua-
gem, propriamente dita, tendo em vista a necessidade de engajamento e participa-
ção da sociedade nas decisões sobre a gestão da linguagem. De acordo com Raja-
gopalan (2013, p.23) “[...] a política linguística não tem nada a ver com a linguística; 
ela tem tudo a ver, isto sim, com a política, entendida como atividade na qual todo 
cidadão – todos eles, sem exceção – tem o direito e o dever de participar em condi-
ções de absoluta igualdade...”.

Em vista disto, devemos entender a Política Linguística como uma área de co-
nhecimento que atua diretamente com mecanismo de gestão da língua, diz respeito 
às decisões, principalmente, governamentais de propor normas de uso e funciona-
mento da língua, determinando qual língua ou quais línguas devem ser aprendidas 
e ensinadas, qual a variedade da língua deve ter mais valoração na sociedade, de-
finindo metodologias, conteúdos e formas de avaliação do ensino da língua social-
mente prestigiada.

A implementação de gestão da língua não ocorre de forma consensual, os dife-
rentes grupos sociais usuários da língua também podem interferir nesse processo 
de gestão, visto que são os falantes do idioma que fazem suas escolhas, que optam 
por este ou aquele dialeto, por esta ou aquela variedade da língua, nesse aspecto a 
Política Linguística abrange três componentes independentes e inter-relacionados 
que são: as práticas, as crenças e a gestão da língua. Posteriormente, esses com-
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ponentes foram categorizados por Bonacina-Pugh (2012) como políticas linguísticas 
praticadas, políticas linguísticas percebidas e políticas linguísticas declaradas, con-
forme (Sousa & Soares, 2014, p. 103).

Portanto, esclarecendo um pouco cada uma dessas dimensões, podemos 
acrescentar que as políticas linguísticas praticadas se referem às práticas desempe-
nhadas pelos falantes em contexto de uso da língua, tais como: a escolha de uma 
variedade em detrimento de outra, a adequação da fala em relação ao interlocutor, 
a língua como representação de identidade.

Já as políticas linguísticas percebidas estão relacionadas às crenças, também 
chamadas de ideologias, diz respeito aos valores atribuídos a determinadas línguas 
ou variedades, representa, sobretudo as crenças que uma comunidade de fala tem 
sobre a importância dessa língua. Spolsky (2009) apud Sousa & Soares (2014, p. 
104) coloca que “O status de uma variante ou variedade deriva de quantas pessoas 
a usam e a importância de seus usuários, e os benefícios econômicos e sociais que 
um falante pode esperar usando-a.”.

Por outro lado, as políticas linguísticas declaradas são definidas como o empe-
nho de uma liderança, de um grupo de lideres, ou mesmo de um sistema de gover-
no para modificar ou até mesmo eliminar as práticas e as crenças de uma determi-
nada comunidade de fala. 

Um exemplo desse tipo de gestão da língua foi a reforma pombalina1 no século 
XVIII que imponha a língua portuguesa como língua oficial do Brasil, proibindo qual-
quer outro tipo de manifestação linguística, inclusive indígenas. 

Enfim, a gestão da língua é um fato marcante e recorrente em todo grupo so-
cial, a escolha de uma variante ou variedade linguística está diretamente relaciona-
da a esses três componentes da Política Linguística, as práticas, as crenças e a ges-
tão da língua. Segundo Spolsky (2009) apud Sousa & Soares (2014, p. 105), cada um 
desses componentes é importante, contudo o mais forte de todos são as práticas.

Entretanto, as políticas linguísticas declaradas através de diversos mecanismos 
de gestão da língua têm se mostrado bastante eficientes na imposição de regras e 
na promoção de certas variedades linguísticas.

1. A reforma pombalina é atribuída ao Marquês de Pombal, líder da coroa portuguesa no século XVIII.
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A título de ilustração, podemos comentar uma realidade de política linguística 
declarada que aconteceu nos Estados Unidos:

“Em junho de 1998, uma proposição controversa na Califórnia chamada 
‘Inglês para as Crianças’ (Proposição 227) tornou-se lei depois de ter sido 
aprovado por 61% dos eleitores do estado. Ela foi elaborada para limitar 
a educação de crianças em línguas minoritárias para o ensino só em In-
glês.”. (Arias & Wiley, 2013 p.85).2 

Essa lei também incluía uma metodologia específica para o ensino da língua 
inglesa para essas crianças falantes de línguas minoritárias e um treinamento rígido 
para os professores que iriam ensinar a essas crianças.

A escola, o ensino e o professor também são agentes de Políticas Linguísticas 
que podem contribuir de forma positiva ou negativa no processo de aprendizagem, 
tratando-se mais especificamente do ensino de língua inglesa (LI) nas escolas da rede 
estadual de ensino em Pernambuco, vamos verificar que a pouca qualificação do 
professor de LI contribui para um ensino de pouca qualidade, no qual após doze 
anos de estudo os estudantes não conhecem a língua. 

É justamente o professor que é tido como um agente de políticas linguísticas, 
através de uma atitude positiva no desempenho de seu papel em sala de aula e de-
vidamente qualificado que vai fazer a diferença em sua prática docente.

Em vista disso, a proposta deste trabalho é justamente analisar a formação con-
tinuada dos professores de língua inglesa na rede estadual de ensino em Pernambu-
co, estabelecendo uma relação com o Programa Ganhe o Mundo (PGM).

Na segunda parte deste trabalho vamos apresentar alguns dados sobre formação 
de professores de língua inglesa no âmbito da rede estadual de ensino em Pernambu-
co a partir de uma pesquisa3 e mais detalhes sobre o Programa Ganhe o Mundo.

2. In June of 1998, a controversial proposition in California called “English for the Children” (Proposition 
227) became law after it had been approved by 61% of the state’s voters. It was designed to limit the 
educacional options of language minority children to English-onlly instruction.

3. Trata-se de uma pesquisa de mestrado realizada no programa de pós-graduação do Mestrado Pro-
fissional em Linguística e Ensino da UFPB, sob o título: O Ensino de Língua Inglesa em Escolas Públicas: 
um diálogo possível. 
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E na terceira parte vamos apresentar algumas propostas que possam alavan-
car a qualidade do ensino de língua inglesa nas escolas públicas da rede estadual 
em Pernambuco.

A Formação do Professor de língua Inglesa: algumas 
considerações

A pesquisa citada anteriormente apresenta subsídios que nos permite afirmar 
que a formação inicial dos professores de língua inglesa não assegura a esses profis-
sionais a habilidade necessária para exercer a função.  Leffa (2008, p. 362) afirma que 
“as universidades, até agora, não tem sido capazes de formar profissionais competen-
tes e suficientes para suprir as necessidades do mercado de trabalho”.

Em vista disso, torna-se nítida a necessidade de uma preocupação maior com 
esse futuro professor que sai da universidade com diploma que o habilita a ensinar 
um idioma que não conhece, ou pelo menos, não tanto quanto deveria. Como poderá 
ensinar inglês se o próprio professor não sabe falar a língua inglesa, como poderá 
motivar o estudante, mostrar-lhe a importância de se conhecer este idioma.

Observamos, portanto, que a devida formação do professor para exercer o ma-
gistério passa, sobretudo, pela sua formação em serviço, proporcionando-lhe opor-
tunidades de desenvolvimento de sua própria habilidade comunicativa. Segundo Oli-
veira (2009, p. 28), o elemento mais sério a dificultar o ensino/aprendizagem de língua 
estrangeira nas escolas públicas no Brasil é o professor, ele ainda afirma que a grande 
maioria dos professores de línguas estrangeiras nas escolas públicas fala muito pouco 
ou não fala a língua estrangeira que leciona.

Portanto, a formação em serviço desses profissionais torna-se fundamental para 
a melhoria do ensino de língua inglesa nas escolas públicas. Em Pernambuco, os pró-
prios Parâmetros para Educação Básica do Estado corroboram com essa afirmação.  

“[...]ficou igualmente estabelecido que o docente deva ter um acompa-
nhamento permanente e atualizado em relação às políticas educacio-
nais (GUEDESPINTO et al., 2005). Ao mesmo tempo, há que salientar que 
a formação continuada deve ser vista como um direito que lhe assegure 
o aprimoramento de sua prática.”. (Parâmetros de Formação Docente, 
2014, p.125).
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Ainda norteado pelos Parâmetros para Educação Básica do Estado de Pernam-
buco, mas precisamente os Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa Ensino Fun-
damental e Médio, observamos um aporte teórico voltado para uma abordagem 
comunicativa de ensino língua inglesa, numa perspectiva interacionista e interacio-
nista sociodiscursiva, contemplando o desenvolvimento das quatro habilidades co-
municativas.

 
“Optou-se pela estruturação em eixos, indicando que a organização e a 
sistematização do trabalho com a linguagem na escola devem conside-
rar o compromisso da aula de Inglês com o desenvolvimento das habili-
dades linguísticas de leitura, escrita e oralidade (fala/escuta).”.
...
“[...] articulando atividades que contemplam o uso da língua com ativida-
des de reflexão sobre esses usos, em cada um dos eixos, consolidando 
um processo de letramento crítico, a partir de uma abordagem comu-
nicativa, interacionista e interacionista sociodiscursiva, considerando a 
linguagem como um instrumento de desenvolvimento, na concepção de 
Vygotsky, e como instrumento libertador, segundo a teoria freireana.”. 
(Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental 
e Médio, 2013, p. 17).

Assim para se pôr em prática esses parâmetros para o ensino de LI na rede 
pública de ensino do Estado de Pernambuco será necessário um investimento em 
larga escala na formação inicial do professor, e principalmente na formação con-
tinuada dos professores que já atuam na rede estadual, uma vez que o nível de 
fluência desses docentes ainda não permite o ensino de língua estrangeira nessa 
perspectiva.

Dados da pesquisa referida anteriormente demonstraram que uma boa parte 
dos docentes participantes da investigação declarou que após a graduação o nível 
de fluência em inglês ainda era muito baixo. 60% dos participantes afirmaram não 
ter condições de estabelecer uma comunicação básica em inglês, língua que se pro-
põe a ensinar.

Outro dado significativo se refere às formações continuadas, boa parte dos 
participantes declarou que participa das formações em serviço e que a participação 
nas formações ajuda a melhorar o desempenho em sala de aula, no entanto tam-



46

XXVI Jornada do Gelne

bém afirmaram que esses encontros muitas vezes não atende aos diferentes níveis 
de fluência no idioma. Como podemos observar na resposta de P3 (professor três, 
um dos participantes da pesquisa):

(P3) – “Existem vários fatores, o primeiro deles seria condições de traba-
lho, isto é, mais recursos, material adequado. Outras coisas seriam: tur-
mas pequenas (estilo curso de inglês), interesse do próprio aluno, aulas 
de no mínimo (1h e 15 min.) duas ou três vezes por semana; professores 
com dedicação exclusiva e poucas turmas, no máximo 5 turmas, mas 
com salário adequado que ele não precisasse ter que trabalhar em mais 
de uma escola e que o professor recebesse uma formação adequada a 
cada seis meses (uma espécie de reciclagem). As formações oferecidas 
pelas escolas públicas na maioria das vezes, não são  bem planejadas ou 
não atendem, por exemplo, aos professores que tem um nível de inglês 
mais avançado. É preciso que talvez fizesse uma triagem e trouxessem 
pessoas mais capacitadas, quando falo pessoas capacitadas, não estou 
dizendo que nossos formadores são incapazes, eu estou querendo dizer 
que gostaria de ver alguns estudiosos de renome dando as palestras, 
tais como, autores de livros, pessoas com currículo de palestrantes in-
ternacionais, etc.

Deste modo, podemos perceber que é imprescindível uma formação continu-
ada adequada e que atenda às expectativas do professor, preparação específica 
de acordo com nível de fluência do professor que proporcione o desenvolvimento 
das habilidades comunicativas, como também os aspectos didáticos e metodoló-
gicos. 

Não convém apenas oferecer uma formação homogênea, a mesma formação 
para todos os professores. É preciso que seja feito uma triagem que avalie o nível 
linguístico de cada profissional para que ele estude, aprimore seus conhecimen-
tos e avance em sua aprendizagem. Isso fará com que o professor amplie seus 
conhecimentos no idioma, além de proporcionar uma ampliação em suas práticas 
pedagógica.

Após essa triagem, após avaliar o nível linguístico do professor, poder-se-ia 
encaminhar o docente para realizar cursos de inglês em centro de ensino de idio-
mas através de parcerias com alguns desses centros de ensino, com universida-
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des, com embaixadas de países de língua inglesa, dentre outras possibilidades.
Seguramente o investimento nesses convênios ou parcerias proporcionaria 

um nível de formação mais amplo e abrangente com um custo bem menor. Se 
fizermos uma análise com o investimento do Programa Ganhe o Mundo (PGM) o 
custo benefício seria bem significativo.

O PGM é um programa de governo que encaminha estudantes da rede es-
tadual de ensino de Pernambuco para intercâmbio com duração de cinco meses 
em países de língua inglesa e espanhola. Segundo publicação do site da secretaria 
de educação do Estado de Pernambuco4 datada de 09.12.2015, o programa enca-
minhará 20.000 estudantes para intercâmbio, sendo 15.000 para países de língua 
inglesa e 5.000 para países de língua espanhola. 

Em 2016, foram contemplados mil estudantes, sendo 700 para países de lín-
gua inglesa e 300 para países de língua espanhola. Não podemos negar que será 
uma experiência marcante para esses estudantes, conhecer outro país, outra cul-
tura e alcançar fluência em uma língua estrangeira.

No entanto, mesmo que sejam contemplados esses 20.000 estudantes, esse 
número corresponde a menos de 4% do total de estudantes da rede pública esta-
dual em Pernambuco. E os outros 96% como alcançarão a fluência necessária na 
aquisição de uma língua estrangeira? 

As políticas linguísticas para o ensino de línguas estrangeiras implementadas 
pelo Governo do Estado de Pernambuco não condiz com as reais necessidades do 
estado, visto que o PGM só contempla 4% dos estudantes, uma parte significati-
va dos professores não conquistou a fluência necessária para o ensino de língua 
estrangeira (LE) em uma perspectiva interacionista e sociointeracionista discursi-
va como propõe os Parâmetros para Educação Básica em Pernambuco, além do 
mais, o programa de formação continuada em LE não atende às reais necessida-
des e expectativas do professor.

Portanto, se o Governo do Estado de Pernambuco vislumbra cumprir tudo 
que está estabelecido nos Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa para o Ensi-
no Fundamental e Médio, terá que promover de forma bastante abrangente um 

4. www.educacao.pe.gov.br acessado em 01.09.2016.

http://www.educacao.pe.gov.br
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programa de requalificação de todo corpo docente de língua estrangeira. É o que 
tentaremos mostrar nas considerações finais na próxima etapa do texto.

Considerações Finais 

Diante do exposto até o momento, podemos perceber que do ponto de vista 
dos documentos oficiais, digam-se dos Parâmetros para Educação Básica do Esta-
do de Pernambuco e dos Parâmetros Curriculares de Língua Inglesa para o Ensino 
Fundamental e Médio, o Governo do Estado contempla um ensino de LI em uma 
abordagem comunicativa.

Propõe um ensino que contemple o desenvolvimento das quatro habilidades 
comunicativas, leitura, escrita e a oralidade (fala/escuta), sendo essas as principais 
atribuições em qualquer língua que se pretende estudar/aprender.

Entretanto, observamos que do ponto de vista do cotidiano da sala de aula a 
muito a se aprimorar para se conquistar um ensino de LI nessa perspectiva socioin-
teracionista discursiva. Conforme podemos perceber pelas citações dos participan-
tes da pesquisa:

(P1) – “Trabalho a comunicação nas séries menores; à medida que os 
assuntos tornam-se mais complexos, eu utilizo os livros didáticos com 
foco em atividades textuais”.

(P8) – “É difícil trabalhar na rede pública, pois não dispomos de forma-
ção contínua e séria, material didático de apoio, sala com mídias e os 
estudantes chegam ao 6º ano com pouquíssimo conhecimento”.

Verificamos nessas falas que a limitação dos conhecimentos linguísticos do 
professor dificulta o trabalho em uma abordagem comunicativa, além da falta de 
recursos didáticos. 

Para suprir essas limitações no conhecimento do idioma torna-se necessário 
um programa de formação continuada que amplie o nível linguístico na língua in-
glesa, uma vez que existem profissionais com diferentes níveis de conhecimento no 
idioma. Propiciar uma melhora nas habilidades daqueles que estão muito aquém e 
ampliar daqueles que estão mais avançados.
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A formação continuada deve visar esse aspecto, além de ser regular e contínua 
como podemos observar na fala desses mestres; quando foram questionados de 
como poderiam melhorar sua fluência na língua inglesa.

(P1) – “Com formações adequadas ao nível de fluência”.
(P2) – “Através de cursos, formações específicas com nativos”.
(P3) – “Fazendo convênios com cursos de idiomas, dando      oportunida-
des aos professores de fazer intercâmbio e de certa forma melhorar a 
formação destes nas universidades, bem como, tratá-los com dedicação 
exclusiva oferecendo bom salário”.
(P4) – “Mais horas de aulas na escola e reduzir o número de alunos na 
sala de aula”.
(P5) – “Como ex-professora do PGM5, pode sim, mas há vários professo-
res remanejados para a disciplina sem conhecimento”.
(P6) – “Com cursos gratuitos e mais formação continuada”.
(P7) – “Mantendo e incrementando as formações continuadas”.
(P8) – “Com professores com concurso específico, não com professores 
de outra língua como português, chamados ‘tapa buracos’ e com forma-
ções contínuas e sérias”.
(P9) – “Curso de aperfeiçoamento da língua”.
(P10) – “Dando cursos de idiomas”.

 
Percebemos que os docentes sentem que necessitam aprimorar seus conhe-

cimentos e almejam por isso, mas as Políticas Linguísticas Declaradas, ou seja, as 
políticas públicas de gestão da língua que definem as prioridades de uso dos re-
cursos públicos e optam por investir em intercâmbio para um pequeno grupo de 
estudantes e deixam os demais sem acesso à aprendizagem de língua estrangeira. 
Optam por não investir na qualificação dos docentes que poderiam atender melhor 
aos demais alunos que não participarão do PGM.

Além dos aspectos relacionados à formação inicial e continuada do professor 
outros detalhes devem ser observados, tais como: estrutura física das escolas para 

5. PGM (Programa Ganhe o Mundo) Programa do Governo do Estado de Pernambuco que realiza inter-
câmbio com estudantes da rede estadual e contrata professores de cursos de idiomas para ministrar 
aulas a esses estudantes.
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o ensino de idiomas, uma vez que uma aula de língua estrangeira numa perspectiva 
sociointeracionista discursiva não deve ser abordada do mesmo modo que uma 
aula de língua materna ou mesmo de outras disciplinas.

Podemos mencionar ainda o quantitativo de estudantes em sala de aula, os re-
cursos didáticos e tecnológicos disponíveis, ampliação de carga horária, livros e ma-
teriais didáticos adequados e professores de inglês que sejam professores de inglês 
por opção e não apenas por complementação de carga horária.

Não podemos afirmar que o Programa Ganhe o Mundo não é um projeto ou-
sado e inovador, mas também não podemos esquecer que ele não pode nem vai 
atender a todos os estudantes da rede estadual de Pernambuco. Por isso, é preciso 
ter o discernimento de que os que estarão de fora do PGM também deverão ter seu 
direito de aprendizagem de língua estrangeira assegurado.

Esse direito poderá ser assegurado a partir de Políticas Linguísticas simples e 
que não requerem investimentos tão audaciosos, por exemplo: a ampliação do nú-
mero de NEL6 possibilitaria complementar seus estudos de idiomas, inclusive estu-
dar outras línguas além do inglês.

Poderíamos propor também a criação de centros de estudos de línguas nas pró-
prias escolas, onde se poderia atender além dos estudantes a própria comunidade.

Os estudantes participantes do PMG poderiam ser convidados a participar de 
um treinamento no qual aprimorariam o conhecimento na língua e aprenderia sobre 
metodologia e poderiam eles mesmos ensinar aos estudantes das séries iniciais.

Para se ampliar o número de NELs ou mesmo para criar centros de ensino na 
própria escola é necessário um quantitativo maior de professores com nível linguís-
tico mais elevado, portanto é preciso identificar na própria rede de ensino os profes-
sores com esse potencial, estabelecer um programa de preparação e oferecer estas 
opções de inglês e/ou de outras línguas aos estudantes e às comunidades onde as 
escolas estão inseridas.

Como se pode observar tudo passa pela formação e requalificação dos profes-
sores, para se ensinar inglês em uma abordagem comunicativa ou interacional ou 

6. NEL (NÚCLEO DE ENSINO DE LíNGUA). Atualmente existem 33 núcleos em todo estado, onde são 
ensinadas as línguas inglesa, espanhola, francesa e alemã. Os núcleos atendem a estudantes e a popu-
lação em geral.
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sociointeracionista discursiva, precisa-se de professores com alto nível de fluência 
que tem bom desempenho nas quatro habilidades da comunicação e assim, fazer 
um trabalho ainda com mais qualidade.

É, portanto, imprescindível investir na formação continuada ou na requalifica-
ção dos profissionais de ensino de LI, como isso pode ser feito? Através de convênio 
com cursos de idiomas, onde os professores estudarão a língua de acordo com seu 
nível linguístico e irão se aprimorando gradativamente.

Parceria com embaixadas e/ou associações internacionais de apoio cultural 
também proporcionaria essa requalificação do professor.

Convênios com universidades públicas e privadas com vistas a cursos de pós-
graduação (latu sensu, stricto sensu) ajudariam os professores a atualizar seus co-
nhecimentos. Incentivos aos professores para que eles obtenham certificados de 
proficiência.

Tudo isso além de proporcionar um ganho significativo na qualidade de ensino 
de língua estrangeira, tornaria o professor mais motivado para o trabalho com os 
estudantes. Além do mais, o investimento seria bem mais modesto do que manter 
mil estudantes estudando no exterior por cinco meses. 

Percebemos, portanto, que as Políticas Linguísticas Declaradas perpassam pe-
las decisões das esferas governamentais que decidem como investir o dinheiro pú-
blico sem uma reflexão sobre as prioridades dos serviços públicos que administram.

Diante do exposto, objetivamos com este trabalho suscitar o debate, a análise 
e a reflexão sobre as Políticas Linguísticas para formação de professores no Estado 
de Pernambuco. 
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SimpóSio TemáTiCo

SISTEmA DE AvAlIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 
PERNAmBUCO: CONSIDERAÇÕES SOBRE UmA POlÍTICA 
lINGUÍSTICA EDUCACIONAl

RAFAElA CRISTINA OlIvEIRA DE ANDRADE (UFPB/NEPEl1)

Situando a espaço teórico

O campo de pesquisa da Política Linguística (PL), em consonância com as mu-
danças no contexto sociopolítico e epistemológico, foi pouco a pouco se distan-
ciando das motivações que inauguraram o campo, e expandiu seu escopo. No 
contexto dos anos de 1990, as questões políticas acerca das línguas estavam cada 
vez mais aquém do pensamento formalista que perpassava a origem do campo. 
Essas questões tiveram influência do movimento crítico na área de Linguística e 
Sociolinguística, que provocou uma mudança significativa no que se refere às re-
lações de poder sobre as línguas, ampliando o foco “[...] do corpo do governo para 
as atividades [e agência] em múltiplos contextos e camadas da política e planeja-
mento linguístico”2 ( JOHNSON, 2013, p. 33). Foi nesse momento que se priorizou o 
aspecto social da língua, gerando um interesse por espaços educacionais, e esten-
dendo a compreensão dessas políticas ao seu aspecto ideológico. 

Inicialmente vislumbrada como um recurso para propagar o número de fa-
lantes de uma determinada língua (COOPER, 1989), a relação da política linguística 
com espaços educacionais tornou-se foco de interesse, ganhando a educação o 
papel de objeto de trabalho do campo, mas também de mecanismo para alcançar 
os objetivos de uma dada política linguística (LIDDICOAT, 2013). Isso fica evidente, 

1. Núcleo de Estudos em Educação e Política Linguística.

2. No original: “[…] by governing bodies to a broader focus on activity in multiple contexts and layers of 
language planning and policy.” ( JOHNSON, 2013, p. 33)
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por exemplo, quando pensamos na dimensão da implementação de uma orien-
tação linguística, como o Novo Acordo Ortográfico, que tem como seu principal 
espaço de propagação e fortalecimento as salas de aula de Língua Portuguesa, o 
que as faz também objeto de pesquisa. Logo, as políticas linguísticas educacionais 
tendem a ter um impacto tanto teórico como prático. 

 Tendo em vista os espaços educacionais como meios de propagação de uma 
língua (planejamento de aquisição), a PL acentuava o papel social desses espaços, 
mas desconsiderava o envolvimento dos educadores no processo planificador da 
língua. Essa expansão teórica possibilitou esse olhar sobre novos agentes e am-
pliou as possibilidades de pesquisa acerca da relação PL e educação. Naturalmen-
te, esse processo de consolidação teórica fomentou diversas concepções de polí-
tica linguística, que contemplam essa relação entre a PL e a educação, envolvendo 
decisões sobre que línguas ensinar, para quem, quando, como e o porquê. 

 Sendo assim, destacaremos duas dessas concepções teóricas, que fomen-
tam nosso estudo. A primeira delas refere-se às “políticas oficiais e não oficiais que 
são criadas em várias camadas e contextos institucionais [...] que o uso da língua 
impacta, nas salas de aula e escolas3” (2013, p.54), por exemplo. Johnson (2013)  
aposta na criatividade dos agentes e nos espaços ideológicos que envolvem a po-
lítica, conferindo autoridade a novos sujeitos, os professores, por exemplo. Nessa 
abordagem, o autor considera a política linguística como um processo e não ape-
nas um produto, e  utiliza as dimensões da criação, interpretação e apropriação-
para vislumbrar seus atores nos espaços educacionais, contrapondo-se à ideia de 
que as políticas acontecem sempre de cima para baixo.Este conceito compactua 
com as multidimensões da Política Linguística definidas por Spolsky (2004; 2009 
;2012), que identificam atividade da PL no âmbito das crenças, das práticas e da 
gestão da língua.

Outra perspectiva é a definida por Shohamy (2006), que enfoca a relação 
entre as decisões sobre o ensino de línguas maternas, línguas estrangeiras e se-
gunda língua em contextos específicos como a sala de aula, e a centralização da 

3. No original: “[...] the  official and unofficial policies that are created across multiple layers and institu-
tional contexts (from national organizations to classrooms) that impact language use in classrooms and 
schools.” ( JOHNSON, 2013, p.54)
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autoridade linguística das agências governamentais, parlamentos, Ministérios da 
Educação etc. A autora defende que as políticas de ensino de línguas (LEP) 

referem-se a um mecanismo4 para criar práticas linguísticas de fato em 
instituições educacionais, especialmente em sistemas educacionais cen-
tralizados. LEP é considerada uma forma de imposição e manipulação 
de política linguística, como as que são utilizadas por aqueles em posi-
ção de autoridade, para transformar a ideologia em prática, através da 
educação formal. No entanto, às vezes, a LEP é também usada como um 
bottom-up, ou seja, um mecanismo de base para negociar, demandar e 
introduzir políticas linguísticas alternativas. Assim, LEP é outro mecanis-
mo através do qual a ideologia é destinada a se transformar em prática 
ou a prática em ideologia.5(p. 76). 

 A figura 01 ilustra essa reflexão teórica feita pela autora:

4. O sentido de “mecanismos” adotado pela autora resvala nas regras e regulamentos, políticas lin-
guísticas educacionais, testes de língua ou paisagem linguística, que afetam ou perpetuam políticas 
linguísticas.

5. No original: “Language education policy (LEP) refers to a mechanism used to create de facto language 
practices in educational institutions, especially in centralized educational systems. LEP is considered a 
form of imposition and manipulation of language policy as it used by those in authority to turn ideo-
logy into practice through formal education. Yet, at times, LEP is also used as a bottom-up, grassroots 
mechanism to negotiate, demand and introduce alternative language policies. Thus, LEP is another 
mechanism through which ideology is meant to turn into practice or practice into ideology.” (SHOHAMY, 
2006, p.76)



56

XXVI Jornada do Gelne

Figura 01: Mecanismos que afetam as políticas linguísticas

 
No entanto, há uma preocupação bem evidente da autora com o mascaramen-

to de certas PL oficias, que implicitamente transportam ideologias para a margina-
lização das minorias. A autora alerta para uma maior atenção com materiais didá-
ticos, currículos e testes, por exemplo, que precisam ser estudados com cautela, 
a efeito de uma compreensão das intenções por trás de cada dispositivo, que não 
são neutros, tampouco interessados exclusivamente na situação linguística. As au-
toridades governamentais estão preocupadas em introduzir, estabelecer e, muitas 
vezes, impor como política de ensino de língua 
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[...] formas de criação deordem,gestão e controle dorepertório linguís-
ticoda nação. Por sua vez,as instituições educacionais, escolaseuniver-
sidades, servem como veículos através dos quais seatinge esse fim. Em 
outras palavras, uma vez que a política linguísticanãoé neutra, masestá 
bastanteinseridaemtodo um conjunto deagendaspolíticas, ideológicas, 
sociais e econômicas, a política de ensino de línguaserve comoveículos-
para promover eperpetuartaisagendas6 (SHOHAMY, 2006, p.78) 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco
 

O Estado de Pernambuco tem depositado esforços no sentido de organizar a 
educação básica através de documentos e ações vinculados a uma gestão democrá-
tica e participativa, que contemple as disciplinas do currículo básico, proporcionan-
do caminhos que sintonizem as várias regiões, mas que valorizem as particularida-
des de cada localidade.

Nesse sentido, desde 2008, vem sendo implementada uma série de novas po-
líticas educacionais que legitimam o funcionamento da educação estadual, desde 
documentos que regem as práticas em sala de aula, como os Parâmetros Curricu-
lares para a Educação Básica, até o seu próprio sistema de avaliação baseado nas 
diretrizes do que é proposto no âmbito nacional. 

A política educacional denominada Sistema de Avaliação da Educação Básica de 
Pernambuco (SAEPE) é um instrumento de avaliação da educação, criado em 2000, 
“com o objetivo de fomentar mudanças na educação oferecida pelo Estado, vislum-
brando a oferta de um ensino de qualidade”. Além disso, é visto como um instru-
mento que reflete a educação das escolas pernambucanas, gerando indicadores do 
que precisa ser melhorado, o que ocasiona consequentes influências nas práticas 
em sala de aula. 

6. No original: “[…] ways of creating order, managing and controlling the linguistic repertoire of the na-
tion (or other entities). In turn, educational institutions, schools and universities, serve as the vehicles 
through which this order comes about. In other words, since language policy is not neutral but is rather 
embedded in a whole set of political, ideological, social and economical agendas, likewise LEP serves as 
the vehicles for promoting and perpetuating such agendas” (SHOHAMY, 2006, p. 78)
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O SAEPE, hoje, diferente dos primeiros anos de sua implementação, possui 
uma periodicidade anual e direcionada aos anos finais dos ciclos da educação bá-
sica. Portanto, anualmente a avaliação é aplicada para as turmas de 3º ano, 5º ano 
e 9º ano do Ensino Fundamental, e 3º ano do Ensino Médio. Outra particularidade 
desse instrumento de avaliação são as disciplinas que compõem o teste: Língua 
Portuguesa e Matemática. 

Dessa forma, relacionamos esta avaliação ao conceito de mecanismos e dispo-
sitivos de política linguística (SHOHAMY, 2006),pela sua característica de mensurar as 
competências do ensino de Língua Portuguesa adquiridas pelos alunos da educação 
básica. Além disso, passamos a considerá-la como uma política linguística educacio-
nal, por sua consequente influência nas práticas do ensino de Língua Portuguesa. 
Isso ficará aparente quando nos determos nos dados da nossa entrevista.

metodologia 

Com o objetivo de investigar o papel do teste do SAEPE como um mecanismo 
de política linguística de fato - entrevistamos duas professoras de Língua Portugue-
sa, do ensino básico do Estado de Pernambuco, questionando-as sobre o impacto 
desse teste nas práticas desenvolvidas em sala de aula e sobre os desafios para a 
obtenção de resultados satisfatórios decorrentes desse sistema de avaliação. 

A inquietação para essa pesquisa surge de uma reflexão mais ampla sobre as 
políticas linguísticas educacionais do Estado, que presume indícios do papel mo-
dificador do SAEPE no que tange às práticas dos professores em sala de aula. Por 
isso, definimos a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados, 
considerando que o discurso das colaboradoras transmite essa hipótese que defen-
demos. 

Duas professoras de Língua Portuguesa do Ensino Médio estadual colabora-
ram com essa pesquisa. A fim de preservar suas identidades, codificamos cada uma 
com a letra C, de colaboradora e um numeral correspondente. Desse modo, C01 é 
graduada em Letras e Pedagogia, pela Universidade de Pernambuco, tem especia-
lização e está cursando o mestrado na área de Psicologia. Tem vínculo efetivo com 
o Governo do Estado de Pernambuco, mas também tem uma extensa experiência 
com escola particular. No ano de 2015, a colaboradora foi responsável pelas aulas 
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de Língua Portuguesa em dois 1º anos e dois 2º anos.  C02 também é graduada em 
Letras pela Universidade de Pernambuco e tem especialização em Língua Espanho-
la. Seu vínculo com o Estado também é efetivo e, atualmente, ocupa vaga em uma 
Escola Técnica. As turmas as quais lecionou no ano de 2015 são todas de 3º ano, de 
turno integral.  

As duas colaboradoras estão lotadas na Gerência Regional de Educação do 
Vale do Capibaribe, o que representa apenas uma das oito gerências do Estado. A 
questão de acessibilidade aos recursos humanos foi o que definiu nossa pesquisa 
nesta regional.

Para realizarmos a coleta dos dados, encontramos com as colaboradoras em 
suas respectivas escolas, no segundo semestre de 2015, e realizamos a entrevista 
semiestruturada a partir das seguintes perguntas:

1. O que representa, para você, a avaliação do SAEPE?
2. Você acredita que essa avaliação influencia o seu trabalho?
3. Quais são os maiores desafios para atingir um resultado satisfatório nessa 

avaliação?

O dados foram transcritos, por meio das orientações da análise da conversa-
ção (MARCUSCHI, 2000), e  os discursos organizados a partir de conteúdos temáti-
cos relacionamos à discussão sobre  mecanismos e dispositivos de política linguística 
(SHOHAMY, 2006) e seus efeitos nas práticas em sala de aula. 

vozes das professoras

O discurso das colaboradoras evidenciou quatro conteúdos temáticos relativos 
ao papel do SAEPE como um mecanismo de política linguística: o professor como 
burocrata, uma forma ideológica de marketing, o efeito retroativo e uma ferramenta de 
planejamento pedagógico. 

O primeiro conteúdo temático, o professor como um burocrata, se fundamen-
ta a partir de uma discussão apresentada por Shohamy (2006), em que a autora 
destaca dois pontos de vista relativos ao papel dos professores nos testes. De um 
lado, o professor que interfere na implementação dos testes, introduzindo diálo-
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gos significativos sobre seus usos e efeitos, é considerado um agente do processo, 
portanto é denominado professor profissional. Do outro, o professor que se sente 
obrigado a cumprir as exigências dos testes, subordinado às autoridades que têm o 
poder de ditar como se deve agir em sala de aula para contribuir com a implemen-
tação do mecanismo, são vistos como professoresburocratas7. 

Na visão das colaboradoras, entendidas aqui como professores burocratas, o 
sistema de avaliação representa um termômetro do próprio trabalho, portanto, elas 
corroboram com a aplicação e parecem não questionar o processo, apenas seguem 
as ordens do Governo do Estado, no sentido de preparar seus alunos para atingir 
metas. C01 afirma que, 

[...]eu gosto da::a avaliação do SAEPE porque (+), de certa forma, ela me mos-
tra (1,0) como meus alunos entenderam o meu trabalho. (1,0) Entendeu?(1,0) 
É como se (+) ela fosse um termômetro para::a aquilo que a gente está fa-
zendo. Se aquilo (+) que a gente está fazendo resulta em um índice baixo 
no SAEPE, (+) então::o a estratégia que nós estamos utilizando, ela não está 
adequada (C01).

Seguindo o mesmo raciocínio,C02 assevera que [...]o SAEPE (+) é um medidor do 
nível em que o estudante entra em determinada série (+) ou que ele sai de determinada 
série.Sendo assim, a colaboradora parece concordar que o diagnóstico dos alunos 
de séries finais deve ser traçado através desse teste e que seu resultado repre-
senta, verdadeiramente, o nível o qual o aluno se encontra, reiterando a ideia de 
que o professor deve seguir as exigência de uma política linguística vinda de cima 
para baixo.

O segundo conteúdo temático presente no discurso das colaboradoras é a vi-
são do SAEPE como uma forma ideológica de marketing. Shohamy (2006) compre-
ende o caráter ideológico dos mecanismos de política linguística e das autoridades 
que os representam e que, portanto, revelam uma intencionalidade. Dessa forma, 
podemos perceber, no discurso das colaboradoras, dois vieses acerca dessa forma 

7. Estamos utilizando os termos tal qual a autora. Não nos deteremos aqui a discutir seu conteúdo se-
mântido/ideológico, no entanto não desconsideramos que um burocrata possa ser profissional.
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ideológica de marketing. O primeiro dele está presente no discurso de C02, quan-
do ela afirma que [...] o único problema que eu tenho é relacionar o SAEPE ao ENEM 
(1,0) Porque::e assim (+) o SAEPE (1,0) ele tem outra visão, ele tem outro trabalho, ele 
trabalha com os descritores. A colaboradora afirma que o teste tem uma caracterís-
tica particular, pois se configura através dos descritores. Estes compõem a matriz 
referencial de competências, que são requisitos para a elaboração da avaliação e 
de toda a organização da educação do Estado, seja no âmbito dos documentos 
oficiais ou mesmo na elaboração de diagnósticos a nível local. Portanto, o SAEPE 
se consolida mensurando a educação básica e fomentando o currículo do Estado. 
É através desta avaliação que as competências, a matriz curricular e os descritores 
expressos nos documentos que regimentam a educação, e que são elaborados a 
nível local, são propagados.

Por outro lado, o professor, que já compreende a avaliação como uma forma 
legítima de estimar o nível de aprendizado do aluno, a utiliza como um dispositivo 
para valorar o seu trabalho. De acordo com C01, Antes dela[a avaliação] representar 
uma::a classificação para uma bonificação do professor, (+) eu gosto da avaliação do 
SAEPE porque, de certa forma, ela me mostra (+) como meus alunos entenderam o meu 
trabalho. (C01). Dessa forma, bons resultados representam um trabalho exemplar.

O terceiro conteúdo temático refere-se ao efeito retroativo gerado pela pre-
sença da avaliação na organização da educação básica do Estado de Pernambu-
co. A influência de avaliações de grande escala no trabalho do professor, após o 
recente crescimento da massificação da educação, evidenciou esta característica 
não apenas com relação ao SAEPE. É uma tendência que se justifica pela promo-
ção/bonificação que está vinculada a toda avaliação.No caso da avaliação de Per-
nambuco, os resultados alcançados de acordo com as metas traçadas no início 
de cada ano, por cada escola, e acordadas com o governo do Estado suscitam um 
bônus que pode variar entre 0% e 100% de um valor x, pago a todos os funcioná-
rios envolvidos no processo que levou a escola a atingir determinado ranking.

Portanto, esse é um dos motivos que conduz o professor a realizar e valorizar 
o seu trabalho de acordo com as políticas (linguísticas) educacionais do Estado. 
Esta relação do trabalho com a avaliação fica evidente no discurso de C02 ao in-
troduzir que 
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[...] Eu quero saber quem é o meu aluno. (+) Eu quero saber onde ele::e 
chegou e em que eu posso puxar mais por ele.(1,0)[...] eu tento conduzir 
minha aula conforme atenda as necessidades do SAEPE, às vezes mes-
mo eu tenho que dividir/essa semana eu vou trabalhar questões do SAE-
PE, essa semana eu vou trabalhar questões do ENEM.

É possível notarmos a preocupação da professora em oferecer ao seu aluno 
conhecimento sobre a avaliação, o que consequentemente compromete o seu pla-
nejamento de aula, as atividades diárias, o processo avaliativo. C02 afirma que quer 
conhecer seu aluno, e se utiliza dos resultados anteriores para projetar o seu plano 
para o ano que segue.

Já C01 traz a informação de que a ampliação do processo de ensino da análise 
linguística se consolida após a introdução do SAEPE

[...]eu digo que (1,0) antes da gente ter esse Sistema de Avaliação no Estado 
de Pernambuco, (+) a gente trabalhava já nesse modelo de contextualização 
da análise linguística. Só que com a prova do SAEPE (+) a gente ampliou isso, 
pra (=para) não ser em poucas aulas, pra (=para) ser um todo.

Por fim, o quarto conteúdo temático que notamos no discurso das colabora-
doras caracteriza o SAEPE como uma ferramenta pedagógica. Da mesma maneira 
que o livro didático tem se tornado um grande aliado do professor na sala de aula, 
o SAEPE tem proporcionado o retorno às questões já aplicadas e um modelo a ser 
seguido para elaboração de avaliações internas (nas escolas), o que representa para 
as colaboradoras uma facilidade para o trabalho. Segundo C02,[...]se a gente direcio-
na o trabalho, pra (=para) mim tudo é válido. A partir do momento que chegam questões 
prontas para eu trabalhar, (+) está facilitando o meu trabalho, né (=não é)?/Ao invés de 
me prejudicar.
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Considerações Finais 

O presente estudo teve como objetivo central investigar o papel do teste do 
SAEPE como um mecanismo de política linguística de fato, através do discurso de 
duas colaboradoras, professoras do ensino médio do Estado de Pernambuco. 

Para isso, foi realizada uma entrevista semiestruturada com cada uma das pro-
fessoras, que resultou no levantamento de quatro conteúdos temáticos, pelos quais 
pudemos notar o lugar que ocupa o sistema de avaliação do Estado e seu peso 
ideológico. Nesse sentido, é irrefutável que este mecanismo atua fortemente como 
modificador das práticas em sala de aula, perpetuando as concepções ideológicas 
definidas pelos documentos, que regimentam a educação de Pernambuco. 

O SAEPE está diretamente ligado a um ciclo de políticas linguísticas educacio-
nais (Parâmetros Curriculares, matriz referencial, descritores etc) que ordenam as 
competências referentes à educação básica do Estado, e que aparecem implicita-
mente nos enunciados da avaliação. Recorrer aos enunciados e usá-los como ferra-
menta pedagógica para auxiliar na implementação da política linguística educacio-
nal, corroborapara obtenção de melhores resultados. 

Estes, por sua vez, parecem não representar apenas números para o governo, 
mas possibilita um feedback para o professor, que acredita que através da imple-
mentação das políticas linguísticas oficiais se realiza um trabalho em excelência.
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