
 

 

COLÉGIO PEDRO II 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

Programa de Pós-Graduação em Educação Linguística e 

Práticas Docentes em Espanhol 

 

 

 

 

 

 

 

João Carlos de Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO DE ESPANHOL E CURRÍCULO MÍNIMO DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA DO ENSINO MÉDIO DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 Rio de Janeiro 

2017 

  

 



 

 

 

 

João Carlos de Abreu 

 

 

 

 

 

 

ENSINO DE ESPANHOL E CURRÍCULO MÍNIMO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Linguística e Práticas Docentes em 

Espanhol, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Educação 

Linguística e Práticas Docentes em Espanhol. 

 
 

Orientadora: Prof.ª Dra. Luziana de Magalhães Catta Preta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Ano 2017



 
 
 
 
 
 

                                

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA  

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

                                  CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

A162     Abreu, João Carlos de  

                    Ensino de espanhol e currículo mínimo de língua estrangeira do 

ensino médio das escolas estaduais do Rio de Janeiro / João Carlos de 

Abreu. Rio de Janeiro, 2017. 

                      

                    30 f. 

  

    

   Artigo (Especialização em Educação Linguística e Práticas 

Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

     Orientadora: Luziana de Magalhães Catta Preta. 

1. Língua Espanhola – Estudo e ensino. 2. Língua estrangeira - 

Currículo. I. Catta Preta, Luziana de Magalhães. II. Título. III. Colégio 

Pedro II. 

                                                                   

                                                            CDD 468 



   2 

 

 

 ENSINO DE ESPANHOL E CURRÍCULO MÍNIMO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO RIO 

DE JANEIRO 

 

João Carlos de Abreu 1

 

Luziana de Magalhães Catta Preta 2


 

 

Resumo: O presente artigo discorre sobre o currículo mínimo de língua estrangeira 

elaborado para as escolas públicas da rede estadual do Rio de Janeiro, focalizando o 

ensino de espanhol no Ensino Médio. Para tanto, consideramos o processo de 

elaboração do currículo mínimo pela SEEDUC/RJ, em seguida, entrevistamos 

professores de espanhol e, por fim, analisamos o currículo mínimo destinado à primeira 

série do Ensino Médio com o objetivo de constatar sua aplicabilidade nas aulas de 

espanhol. Nessa perspectiva, valemo-nos dos estudos teóricos de Goodson (1997, 2008), 

Silva (2001, 2002, 2017) e Macedo (2013). As análises apontam que há uma 

incongruência entre a carga horária destinada aos professores de espanhol e a utilização 

do currículo mínimo em suas aulas. Além disso, há lacunas nas habilidades e 

competências necessárias ao alcance dos resultados almejados para o corpo discente em 

cada etapa do aprendizado. As considerações finais indicam uma necessidade contínua 

de pesquisas que envolvam temáticas relacionadas ao ensino de espanhol, uma vez que 

servem como elemento de resistência ao desprestígio que a disciplina vem atravessando 

no que diz respeito ao currículo escolar.  
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Resumen: El presente artículo discurre sobre el currículo mínimo de lengua extranjera 

elaborado para las escuelas públicas de la red estadual de Río de Janeiro, enfocando la 

enseñanza de español en la Enseñanza Media. Para ello, consideramos el proceso de 

elaboración del currículo mínimo por la SEE / RJ, a continuación, entrevistamos a 

profesores de español y, por fin, analizamos el currículo mínimo destinado a la primera 

serie de la Enseñanza Media con el objetivo de constatar su aplicabilidad en las clases 

de español. En esta perspectiva, nos valemos de los estudios teóricos de Goodson (1997, 

2008), Silva (2001, 2002, 2017) y Macedo (2013). Los análisis apuntan que hay una 

incongruencia entre la carga horaria destinada a los profesores de español y la 

utilización del currículo mínimo en sus clases. Además, hay lagunas en las habilidades y 

competencias necesarias al alcance de los resultados deseados para el alumnado en cada 

etapa del aprendizaje. Las consideraciones finales indican una necesidad continua de 

investigaciones que involucran temáticas relacionadas a la enseñanza de español, ya que 

sirven como elemento de resistencia al desprestigio que la disciplina viene atravesando 

en lo que se refiere al currículo escolar. 

  

 

Palabras clave: Currículo mínimo. Legislación. Enseñanza de español. SEEDUC/RJ.  

                                            
 Graduado em Letras Portugués-Español por la Unigranrio. Dirección electrónica: 

joaocarlosabreu@hotmail.com 
 Doctora en Letras por la Universidad Federal Fluminense. Dirección electrónica: 

luzianamcp@gmail.com  

mailto:joaocarlosabreu@hotmail.com
mailto:luzianamcp@gmail.com


   4 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda uma temática já recorrente entre os professores de espanhol, 

mas que ainda não se encerra como objeto de estudo: o currículo de língua estrangeira. 

Busca-se, aqui, discorrer especificamente sobre o currículo mínimo de língua 

estrangeira do Ensino Médio, elaborado pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro - 

SEEDUC/RJ, e refletir sobre sua prática no espaço escolar.  

Anunciado no dia 7 de janeiro de 2011 pelo então Secretário de Estado de 

Educação, Wilson Risolia, o Programa de Educação do Estado teve como proposta 

trazer diversas mudanças para o ensino, uma das quais versou sobre a elaboração de um 

currículo mínimo para cada disciplina escolar. De acordo com o site da SEEDUC/RJ 

(2011a), nesse documento estão “compiladas as orientações e legislações, estaduais e 

nacionais, com a garantia de que, ao cumprir o currículo mínimo, atenderá todas as 

diretrizes da Educação Básica, além das matrizes de referência dos principais exames 

externos”. Nele, constam ainda as “diretrizes institucionais sobre os conteúdos, 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem 

em todas as escolas da rede estadual” (RIO DE JANEIRO, 2011b, p. [1]), sendo sua 

elaboração conduzida por equipes disciplinares de professores da rede estadual. A 

SEEDUC/RJ apresenta, ainda, uma página denominada Recursos Digitais, no qual se 

indicam sites de pesquisa para os professores de cada disciplina. 

Em vista disso, buscamos analisar de que forma esse currículo verbaliza o ensino 

de espanhol, uma vez que, apesar das possibilidades favoráveis ao seu ensino, seja 

geográfica, seja pela defesa de um ensino de línguas pluricultural, a disciplina encontra-

se à margem do currículo e está praticamente fora da grade curricular em muitos 

âmbitos escolares.  Nessas circunstâncias, ressaltamos que o currículo mínimo 

elaborado pela SEEDUC/RJ cita “ensino de língua estrangeira”, em singular, não 

fazendo uma menção direta se este se direciona ao ensino de espanhol, inglês ou às 

línguas estrangeiras modernas como um todo. Sabemos, no entanto, que a maioria das 

escolas prioriza o inglês e que, de acordo com o atual posicionamento do Ministério da 

Educação - MEC, o inglês passa a ser disciplina obrigatória e o ensino de um segundo 

idioma passa a ser optativo, com a sugestão de que o espanhol tenha preferência no 

currículo como uma segunda opção de estudo. Além disso, como há uma indicação de 
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sites para consulta dos professores de espanhol, especificamente, entendemos que o 

documento também se aporta ao ensino da língua espanhola.  

Os corpora para a realização deste trabalho são, por conseguinte, as entrevistas 

com os professores de espanhol atuantes nas escolas estaduais do Rio de Janeiro e o 

currículo mínimo de língua estrangeira para o Ensino Médio, disponibilizado pela 

SEEDUC/RJ às suas escolas. Busca-se apreender como esses professores cumprem esse 

currículo em suas aulas. Com esse propósito, elaboramos uma entrevista direcionada 

aos docentes da disciplina com questionamentos que nos viabilizassem um 

entendimento sobre como se estabelece o diálogo entre o documento e os professores. 

Pontuamos, no entanto, que esta ação não teve caráter mensurador para contabilização 

de dados, mas visou a uma compreensão qualitativa da prática escolar dessa disciplina. 

Nesse intuito, tomamos como hipótese a existência de uma “obrigação ilusória”, na qual 

se adjudica que o professor deverá colocar o currículo mínimo em prática em suas aulas, 

apesar das diferentes circunstâncias em que se inserem as diversas comunidades 

escolares.    

Desse modo, este artigo encontra-se organizado em mais cinco seções. Na Seção 

2, apresentamos o referencial teórico que fundamentou o presente trabalho. Em seguida, 

indicamos, na Seção 3, a metodologia adotada para sua realização e descrevemos os 

corpora selecionados para análise. Na Seção 4, analisamos as contribuições da 

entrevista realizada com docentes e o tratamento dispensado ao ensino de língua 

estrangeira no currículo mínimo elaborado pela SEEDUC/RJ, objetivo principal desta 

investigação. Na Seção 5, promovemos uma breve discussão a partir das constatações 

obtidas por meio da análise feita e, na Seção 6, exibimos algumas considerações finais 

alcançadas com este trabalho. Por fim, as referências bibliográficas que o embasaram.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, discutimos, sobre o conceito de currículo (em 2.1), tomando como 

embasamento teórico as considerações de Goodson (1997, 2008), Silva (2001, 2002, 

2017) e Macedo (2013). Por considerar que esta discussão envolve diretamente os 

documentos de base educacional, discorremos (em 2.2) sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio
+
 – PCN

+
EM (BRASIL, [2002]) e as 
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Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006), uma 

vez que nesses documentos encontramos elementos e propostas para o desenvolvimento 

do currículo escolar.  

 

2.1 Conjecturas sobre a formação do currículo escolar 

 

 Tradicionalmente, o currículo escolar é compreendido como aquele cuja 

finalidade se limita a elencar uma relação de conteúdos a serem estudados em sala de 

aula. Indo além dessa óptica, acreditamos que o currículo também abarca questões de 

poder, tanto nas relações entre professores e alunos, diretores e professores como em 

todas as demais relações que permeiam o cotidiano da comunidade escolar. Envolve, 

além disso, relações de classes, questões étnicas e de gênero, não se reduzindo 

exclusivamente a tópicos conteudísticos a serem estudados em sala de aula.  

Sob esse ponto de vista, podemos refletir que no espaço escolar se entrelaçam e 

se percebem todos esses elementos e, de igual maneira, é preciso que tais questões 

sejam pensadas no currículo de acordo com a especificidade de cada escola, em meio a 

inclusões sociais e ao seu aporte para a construção das identidades dos estudantes, pois 

conforme asseveram Moreira e Tadeu (2013, p. 14), “o currículo não é um elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada de conhecimento social”.  Goodson  

(1997, p.17) esclarece ainda que “o currículo escolar é um artefacto social, concebido 

para realizar determinados objectivos humanos específicos”.  

A partir desses pressupostos, também nos chama a atenção o conceito de que o 

currículo, conforme mencionado por Silva (2017, p. 148) é 

[...] uma construção social. O currículo é uma invenção social como 

qualquer outra: o Estado, a nação, a religião, o futebol... Ele é o 

resultado de um processo histórico. Em determinado momento, 

através de processos de disputa e conflito social, certas formas 

curriculares – e não outras – tornaram-se consolidadas como o 

currículo. É apenas uma contingência social e histórica que faz com 

que o currículo seja dividido em matérias ou disciplinas, que o 

currículo se distribua sequencialmente em intervalos de tempo 

determinados, que o currículo esteja organizado hierarquicamente... É 

também através de um processo de invenção social que certos 

conhecimentos acabam fazendo parte do currículo e outros não. Com 

a noção de que o currículo é uma construção social aprendemos que a 

pergunta importante não é “quais conhecimentos são válidos?”, mas 

sim “quais conhecimentos são considerados válidos?”. 
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 Por essa perspectiva, nos indagamos em que momento os conteúdos e as 

disciplinas se estabeleceram como fundamentais e passaram a ser consideradas “mais 

importantes que as outras”. Ao discorrer sobre disciplina e currículo, Goodson (2008, p. 

28) alega que é preciso enxergar a “disciplina escolar e o currículo que tem como base 

as disciplinas como sendo apenas um módulo em um mosaico do ensino público que foi 

construído com muito esmero durante centenas de anos”. Segundo o autor, só então 

podemos começar a entender “o papel da disciplina escolar no contexto dos objetivos 

sociais mais amplos; objetivos que muitas vezes se relacionam intimamente com os 

misteriosos mecanismos de fixidez e persistência na sociedade” (GOODSON, 2008, p. 

28). Com relação ao ensino de espanhol, nos questionamos sobre a disciplina ser 

desprestigiada no currículo escolar, uma vez que passou a ser uma segunda opção de 

língua a ser estudada como disciplina escolar.  

 Seguindo este pensamento, o referido autor nos leva, a partir de exemplos de 

argumentos dos estudiosos Haft e Hopmann (1990, p. 160, apud GOODSON, 2008, p. 

28), a pensar sobre o fato de que o currículo foi construído de forma a garantir a 

estabilidade e encobrir as relações de poder que sustentam toda a sua elaboração. De tal 

modo, Goodson (2008, p.30-31) elucida que: 

A estruturação do ensino em disciplinas representa ao mesmo tempo 

uma fragmentação e uma internalização das lutas a respeito do ensino 

público. Fragmentação porque os conflitos ocorrem através de uma 

série de disciplinas compartimentalizadas; internalização porque agora 

os conflitos ocorrem não só no interior da escola, mas dentro dos 

limites das disciplinas. Dar prioridade à “disciplina escolar” no 

financiamento do ensino é, portanto, financiar e promover uma 

restrição específica dos possíveis discursos sobre a educação. 

 

 Neste ponto, cabe-nos refletir, sobre o ensino de línguas em nosso país que 

prestigia, por vezes, um determinado idioma em detrimento de outro, alicerçando esta 

escolha em fatores econômicos, políticos e sociais. Haft e Hopmann mencionam ainda 

que a construção do currículo “encobre as relações de poder subjacentes, ou pelo menos 

evita que alguém interfira com elas” (HAFT; HOPMANN, 1990 apud GOODSON, 

2008, p. 29). 

 Macedo (2013, p. 45), em discussão sobre a temática, esclarece que o currículo 

demanda um aprofundamento e um debate equivalentes à sua importância política e 

socioeducacional na atualidade. Este pensamento nos leva a concluir com Silva (2001, 

p. 10, grifo do autor) que o currículo é 
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[...] o espaço onde se concentram e se desdobram as lutas em torno 

dos diferentes significados sobre o social e sobre o político. É por 

meio do currículo, concebido como elemento discursivo da política 

educacional, que os diferentes grupos sociais, especialmente os 

dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua 

"verdade". 

  

 Assim, mais que acender e impetrar conteúdos pré-estabelecidos, é necessário, 

antes, fomentar a discussão entre os diversos embates em que estará inserido o currículo 

vigente em nosso contexto educacional.  

2.2 Proposições sobre os documentos educacionais: dos PCNEM (2000) às OCEM 

(2006) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNEM (BRASIL, 2000) apresentam 

como objetivo constituir uma escola com identidade, que acolha as expectativas de 

formação escolar dos alunos para o mundo moderno. É importante ressaltar que os PCN 

não são um currículo escolar, mas servem como auxílio para o projeto da escola na 

elaboração do seu programa curricular. Com relação ao papel da Língua Estrangeira, o 

documento retoma a importância das línguas estrangeiras no currículo ao afirmar que:  

[...] no âmbito da LDB, as Línguas Estrangeiras Modernas recuperam, 

de alguma forma, a importância que durante muito tempo lhes foi 

negada. Consideradas, muitas vezes e de maneira injustificada, como 

disciplina pouco relevante, elas adquirem, agora, a configuração de 

disciplina tão importante como qualquer outra do currículo, do ponto 

de vista da formação do indivíduo (BRASIL, 2000, p. 25). 

 

Os PCNEM (BRASIL, 2000), além de ter como eixo principal o respeito à 

diversidade, buscam introduzir a ideia da educação em um mundo cada vez mais 

globalizado, suscitando um estado de inserção cultural e de conhecimento linguístico, 

voltado para a competência comunicativa. O documento traz à baila o filósofo Bakhtin 

como apoio à produção de sentidos para as diversas práticas sociais. Desse modo, 

ressalta que: 

[...] o caráter dialógico das linguagens impõe uma visão muito além 

do ato comunicativo superficial e imediato. Os significados embutidos 

em cada particularidade devem ser recuperados pelo estudo histórico, 

social e cultural dos símbolos que permeiam o cotidiano (BRASIL, 

2000, p. 6). 

 



   9 

 

 

No que concerne a sua aplicabilidade, os PCNEM (BRASIL, 2000) apresentam 

caráter extremamente teórico e, por esse motivo, foram publicados os PCN
+ 

Ensino 

Médio (BRASIL, [2002]), como forma de complementar o documento anterior.  

Esta publicação traz orientações educacionais que, sem qualquer 

pretensão normativa, buscam contribuir para a implementação das 

reformas educacionais definidas pela nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN, 1996) e regulamentadas por 

Diretrizes do Conselho Nacional de Educação Portanto, ainda que se 

concentrem nas disciplinas da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, as orientações aqui apresentadas – complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 

1999) – têm em vista a escola em sua totalidade (BRASIL, [2002], p. 

7).  

 

 No que tange ao ensino de uma língua estrangeira, os PCN
+
EM destacam as 

interfaces com as demais disciplinas, a heterogeneidade das turmas e o pouco número 

de aulas semanais, além de advertir que se faz necessário: 

definir metas de aprendizado;  

estabelecer etapas sequenciais de encadeamento dos módulos de 

aprendizado; 

definir critérios para a seleção de competências e conteúdos a serem 

privilegiados nos três anos do curso;  

selecionar procedimentos que possibilitem a aquisição e a ativação de 

competências aliadas à aquisição dos conteúdos mínimos necessários;  

articular os saberes em língua estrangeira com outros saberes do 

currículo, de modo a mobilizar o conhecimento do aluno para o 

enfrentamento de situações desafio da vida social, dentro e fora da 

escola (BRASIL, [2002], p.93).  

 

 Os PCN
+ 

EM apresentam caráter estritamente prescritivo, de modo que a partir 

das análises sobre ele feitas, houve a necessidade de elaboração de um novo documento. 

Com isso, em 2006, sobrevieram as Orientações Curriculares para o Ensino Médio - 

OCEM (BRASIL, 2006, p. 5), cujo objetivo básico é “contribuir para o diálogo entre 

professor e escola sobre a prática docente”. Percebe-se então que, em relação ao 

documento anterior, este se volta para o docente em sua prática escolar. Nesse aspecto, 

propõe a organização curricular com os seguintes componentes: 

[...] base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada que 

atenda a especificidades regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e do próprio aluno (Art. 26); 

planejamento e desenvolvimento orgânico do currículo, superando a 

organização por disciplinas estanques; 

integração e articulação dos conhecimentos em processo permanente 

de interdisciplinaridade e contextualização; 
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proposta pedagógica elaborada e executada pelos estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino; 

participação dos docentes na elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino (BRASIL, 2006, p. 7). 

 

Com relação ao ensino de línguas estrangeiras, as OCEM têm como objetivo: 

[...] retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de 

Línguas Estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância 

dessas; reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir a 

prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras; discutir o 

problema da exclusão no ensino em face de valores “globalizantes” e 

o sentimento de inclusão freqüentemente aliado ao conhecimento de 

Línguas Estrangeiras; introduzir as teorias sobre a linguagem e as 

novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, multimodalidade, 

hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do ensino de Línguas 

Estrangeiras por meio dessas (BRASIL, 2006, p. 87). 

   

 A língua estrangeira, assim, é vista como uma fonte de conhecimento, na qual 

estão inseridos aspectos culturais, históricos e sociais como um meio de minimizar a 

distância entre as línguas, não reduzindo a disciplina a uma mera tradução literal ou 

algo superficial. É desse modo que as OCEM entendem o currículo como sendo 

 
[...] a expressão dinâmica do conceito que a escola e o sistema de 

ensino têm sobre o desenvolvimento dos seus alunos e que se propõe a 

realizar com e para eles. Portanto, qualquer orientação que se 

apresente não pode chegar à equipe docente como prescrição quanto 

ao trabalho a ser feito. O Projeto Pedagógico e o Currículo da Escola 

devem ser objetos de ampla discussão para que suas propostas se 

aproximem sempre mais do currículo real que se efetiva no interior da 

escola e de cada sala de aula (BRASIL, 2006, p. 9).  

 

 Por esse motivo, a elaboração de um currículo precisa ser discutida amplamente 

com os docentes envolvidos no processo, pois, desse modo, a voz da comunidade 

escolar também se fará presente e o currículo não se reduzirá a uma mera função de 

reprodutor de conteúdos estanques em sala de aula.    

   

3 METODOLOGIA DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DO CORPUS 

 

Como primeiro procedimento adotado para a realização deste trabalho, 

recorremos ao site da SEEDUC/RJ e buscamos informações que nos levassem a 

conhecer como foi elaborado o currículo mínimo de língua estrangeira para as escolas 
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estaduais do Rio de Janeiro. A partir desse entendimento, elaboramos uma entrevista 

semiestruturada a professores da rede estadual de ensino, a fim de analisar como 

interagem em suas aulas a partir das orientações recebidas sobre a aplicação do 

currículo mínimo de língua estrangeira. Por último, analisamos o currículo mínimo 

referente aos quatro bimestres da primeira série do EM, uma vez que esta marca a 

entrada do aluno em uma nova etapa escolar, além de ser, muitas vezes, o início do 

estudo da língua espanhola pelo corpo discente. A seguir, descrevemos brevemente os 

corpora selecionados para a análise, em 3.1 e 3.2. 

 

3.1 Da elaboração do currículo mínimo da SEE/RJ 

 

O currículo mínimo foi uma das ações desenvolvidas pela SEE em 2011 e teve 

como objetivo oferecer uma ferramenta para auxiliar o planejamento escolar e implantar 

o novo Programa de Educação do Estado. É preciso ressaltar que tal ação não se 

efetivou de maneira consensual entre os docentes e as camadas sociais e políticas 

relacionadas à sua implantação. No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, foi 

uma tentativa de preencher lacunas conteudistas e de dirimir as discrepâncias entre as 

unidades escolares, observadas a partir do resultado do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB das escolas públicas de todo o país. Em sua análise, na época, 

o Rio de Janeiro não obteve uma boa colocação e, por isso, houve a necessidade de 

elevar o nível das instituições e alcançar índices melhores. A SEEDUC/RJ, então, 

propôs a meta de estar entre os 5 (cinco) melhores estados pelos índices do IDEB em 

apenas 3 anos e, assim, surgiu a proposta de elaboração do currículo mínimo. Embora o 

site da SEEDUC/RJ tenha permanecido aberto à participação de professores para a 

concretização do currículo mínimo, este foi realizado em ritmo acelerado, sendo 

organizado em apenas duas versões, preliminar e definitiva, para que o professor já o 

utilizasse no início do ano de 2012.  

Dessa forma, o documento estabeleceu diretrizes institucionais sobre os 

conteúdos a serem desenvolvidos em cada nível escolar, estipulando as habilidades e 

competências que devem fazer parte dos planos de aula (RIO DE JANEIRO, 2011c). 

Para a SEEDUC/RJ, o currículo mínimo:  

[...] serve como referência a todas as nossas escolas, apresentando as 

competências e habilidades básicas que devem estar contidas nos 
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planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de forma clara e 

objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-

aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre. (RIO DE JANEIRO, 2011c, p. [1]). 
 

 Cabe ao professor, a partir do exposto, fazer esse currículo “funcionar”, mesmo 

sem um debate precedente acerca de sua aplicação em sala de aula ou ainda que o 

docente tenha outra forma pensada para desenvolver seu trabalho. O currículo, assim, é 

uma “referência”, um “modelo” a ser seguido e as habilidades e competências elencadas 

“não podem faltar” nas aulas. Pelosi, diretora de Pesquisa e Orientação Curricular da 

SEEDUC/RJ em 2011, afirmou que:  

[...] com o cumprimento do currículo mínimo, o aluno também tem a 

garantia de estar sendo preparado para avaliações como a Prova Brasil 

e o Enem, afirmou. O currículo mínimo não define métodos, materiais 

didáticos ou formatos, mas sim resultados: o que o aluno deve ser 

capaz de fazer e saber ao final de cada ano de ensino, dentro de alguns 

temas, conteúdos, competências e habilidades. Dessa forma, o 

professor pode criar o seu próprio plano de curso, de acordo com seus 

métodos e escolhas pessoais, adequadas à sua formação e ao seu perfil 

pessoal, desde que este plano atenda um padrão mínimo definido 

(RIO DE JANEIRO, 2011a, p. [1], grifo nosso).   

 

 Nessa fala, afirma-se que o professor pode preparar seu plano de curso da forma 

como lhe convém, porém indagamos se de fato há uma liberdade no planejamento das 

atividades quando se tem uma clara menção prévia do que deve ser feito, ratificada pelo 

verbo ‘dever’ e pela conjunção ‘desde que’ que denota uma condição. Acrescenta-se, 

ainda, a necessidade imperativa de se obter resultados para que se atinja determinado 

fim, deixando de valorizar a importância do processo pelo qual o educando vai passar 

ao longo do processo de ensino/aprendizagem. A representante da SEEDUC/RJ 

prossegue mencionando que: 

[...] o currículo mínimo procurou contemplar todos os conhecimentos 

importantes para que o aluno tenha uma formação completa, 

cumprindo os objetivos da educação básica: preparo para o mundo do 

trabalho, para o estudo universitário e para a vida, estimulando a 

cidadania (RIO DE JANEIRO, 2011a, p. [1]). 

  

  Desse modo, adveio a resolução nº 4866 de 14 de fevereiro de 2013 da 

SEEDUC/RJ, que no Artigo 2º determina que: 

[...] o cumprimento do Currículo Mínimo é obrigatório em sua 

totalidade no ano letivo vigente, respeitando a autonomia do professor 

para possíveis ajustes, no interior do Currículo Mínimo fixado para o 
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ano/série de sua atuação, que melhorem a progressão do ensino das 

competências e habilidades desse Currículo de acordo com as 

necessidades da unidade/turma (RIO DE JANEIRO, 2013, p. [1]). 

  

 A partir da argumentação de que o currículo prepara o aluno para “o trabalho, 

para o estudo universitário e para a vida”, buscamos ponderar de que forma esses três 

alicerces mencionados para a formação dos alunos são apreendidos pelos professores 

em congruência com as demandas do currículo mínimo. Para tanto, elaboramos a 

entrevista aos docentes por meio dos tópicos descritos a seguir. 

3.2 Da elaboração da entrevista aos docentes 

Essa entrevista destinada aos professores de espanhol da rede estadual do Rio de 

Janeiro foi elaborada com a finalidade de compreender tanto o espaço dedicado por eles 

ao cumprimento do currículo mínimo de língua estrangeira – que contém as orientações 

ao ensino da língua espanhola – em suas aulas, como o espaço no qual este se insere, 

considerando o período disponibilizado ao estudo dessa língua na grade curricular 

vigente. Dessa forma, a entrevista foi composta por seis questionamentos pontuais, 

respondidos abertamente pelos docentes, de modo que eles pudessem expor seu ponto 

de vista a respeito do tema. Tais perguntas seguem no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Entrevista 

1) Você conhece o currículo mínimo da SEE/RJ? 

2) Você tem acesso ao currículo mínimo da SEE/RJ? De que forma? 

3) O conteúdo constante no currículo mínimo da SEE/RJ é seguido literalmente em suas 

aulas? Comente. 

4) Como você o utiliza? 

5) Qual a sua carga horária e quantos tempos de aula você tem semanalmente? Consegue 

cumprir o currículo mínimo de forma satisfatória? 

6) Você acha que seus tempos de aula são suficientes para o conteúdo constante do 

currículo mínimo da SEE/RJ? Comente. 

Fonte: Os autores, 2017. 
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Assim, foi possível alcançar uma perspectiva docente sobre o cumprimento do 

currículo em questão, a qual pudemos correlacionar às demandas encontradas no 

currículo propriamente analisado; correlação esta exposta na Seção 4 a seguir. 

4. ANÁLISE DOS CORPORA: A ENTREVISTA AOS DOCENTES E O 

CURRÍCULO MÍNIMO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA  

Nesta seção, analisamos as respostas concedidas pelos professores que 

participaram da entrevista, o que nos conferiu certo conhecimento da prática docente 

para a posterior análise do currículo mínimo aqui em abordagem. Advertimos a 

dificuldade em encontrar professores de espanhol que estivessem atuando na rede 

estadual com esta disciplina, e, por isso, contamos para essa análise com um total de 

seis professores entrevistados.   Ambas as análises – entrevistas e currículo – 

encontram-se em 4.1 e 4.2, respectivamente.  

 

4.1 Os professores de espanhol com a palavra  

 

Inicialmente, estabelecemos um diálogo com professores de língua espanhola 

que atuam em escolas estaduais de educação do Rio de Janeiro. Nos propósitos dessa 

investigação, ressaltamos que, ao constituir este diálogo, não tivemos o intuito de 

quantificar dados relativos ao ponto de vista de professores da área. Buscamos, antes, 

promover um entendimento acerca da temática abordada. Deixamos claro, portanto, que 

as opiniões dos professores aqui entrevistados não refletem necessariamente a opinião 

de toda a classe, mas fomentam uma busca de diálogo em prol do comprometimento 

com o contexto escolar, no qual o currículo não seja visto como um oponente, mas sim 

como um aliado ao processo de ensino-aprendizagem. 

A partir das indagações iniciais sobre o currículo mínimo da SEEDUC/RJ e a 

forma pela qual tinham acesso a ele, os seis professores com os quais dialogamos 

confirmaram conhecer o documento mencionado e que seu acesso se dava em parte pela 

coordenação escolar e em outra pelo site da SEEDUC/RJ. Alguns professores 

receberam o documento impresso pela própria unidade escolar. Uma das professoras 

menciona que “A SEE enviou para a nossa orientadora pedagógica, recebemos e 

trabalhamos baseados nas informações contidas para o ano letivo (P6)”.  
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Ao responder a terceira e a quarta perguntas, referentes ao cumprimento do 

conteúdo constante no currículo mínimo, foram colocadas em evidência as dificuldades 

de realização dos trabalhos devido ao curto tempo destinado às aulas de línguas 

estrangeiras, fato que só os permitiria a concretizar parcialmente esses conteúdos. 

Ressaltam-se também os comentários de que “algumas adaptações são feitas por conta 

do pouco tempo (P1)”, e que “o currículo mínimo trabalha gêneros textuais bimestrais. 

Vejo se está de acordo com as pautas do bimestre em andamento (projeto, temas 

transversais, etc.) e caso não esteja não sigo a sequência do currículo mínimo (P2)”, 

ainda pelo currículo ser, nas palavras de um dos professores, “extenso, fora da realidade 

da sala de aula (P4)”, ou mesmo afirmando não utilizá-lo “porque não tem 

compatibilidade com o livro didático (P5)”. Um dos professores explicou utilizar o 

currículo mínimo “como um norte para o planejamento de algumas séries (P4)”, 

alegando que “ao levar o currículo mínimo como documento a ser seguido em sua 

íntegra, os tempos não seriam suficientes, pois as atividades e conteúdos tomariam 

mais tempo para serem ministrados e absorvidos (P4)”. Outra professora comenta que 

“Procuro seguir, mas nem sempre é possível. É uma correria (P6)”. 

A quinta e a sexta perguntas voltam-se para o cumprimento do currículo na 

íntegra e sua relação com os tempos de aula para a disciplina. No que concerne ao 

número de tempos trabalhados, os docentes afirmaram trabalhar atualmente com um 

tempo de aula (50 minutos) por semana e todos consideraram este tempo inviável ao 

cumprimento de todo o conteúdo curricular, pois “muitas vezes estes 50 minutos na 

prática se tornam 40 ou até mesmo 30 minutos de aula real (P2)”. Um único professor 

comentou que trabalha com dois tempos semanais (P4). Assim, o fato de o tempo de 

aula ser muito curto para trabalhar todo o conteúdo é um dos fatores que, segundo os 

professores, não consigam cumprir o currículo mínimo. Uma das professoras comentou 

que tem “apenas 1 tempo, mas fica muito difícil. Cada turma tem seu próprio 

rendimento, umas vão bem rápido, algumas devagar e outras não conseguem 

acompanhar (P6)”. Além disso, um professor comenta que trabalha “com 12 turmas 

diferentes, fato que demanda um número maior de planejamento de aulas, 

preenchimento de diários e lançamento de notas no sistema (P5)”. Outra professora 

respondeu que “Não é adequado de forma alguma. Tenho 1 [turma] de português e 8 de 

espanhol (P6)”. Interrogamos se ela desejava dar aulas de português e tivemos como 
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resposta “Não, foi para completar no próprio colégio. Gosto das duas disciplinas, mas 

prefiro o espanhol (P6)”. Ao ser indagada sobre o porquê de não achar o tempo de aula 

adequado, a professora relata: “Não consigo realizar meu trabalho com calma, o 

conteúdo não consigo explicar mais vezes, fico exausta, passo lista de presença, 

chamada nem pensar. Sinto uma tristeza imensa porque sonhei muito diferente. Ontem 

saí do Colégio feliz com a felicidade deles quando acabou o filme e eles gostaram [A 

professora comentou que havia passado o filme O labirinto do Fauno e que só 

conseguiu porque um colega de trabalho havia cedido seus tempos de aula] (P6).” 

 Dessa forma, nota-se que a tentativa de alcançar o conteúdo do currículo mínimo 

dificulta a realização de outros projetos que podem estar intrinsicamente relacionados 

com a escola na qual professor e aluno se encontram inseridos, o que remete a certa 

prescrição advinda do documento. Nessa perspectiva, recorremos a Goodson (2008, p. 

156) novamente quando cita que “a inércia contextual de um currículo de prescrição 

baseado no conteúdo não irá durar em uma ordem mundial global que muda 

rapidamente”. Assim, acreditamos ser preciso rever e repensar sempre os conteúdos a 

serem abordados de acordo com o momento e as necessidades intrínsecas a esse 

processo escolar. Nesse propósito, analisamos o currículo mínimo, a seguir, de forma 

mais detalhada. 

 

4.2 O currículo mínimo de língua estrangeira da SEEDUC/RJ 

  

 Objetiva-se, neste momento, analisar o currículo mínimo de língua estrangeira 

referente à primeira série do Ensino Médio, uma vez que esta etapa demarca o ingresso 

do aluno no Ensino Médio, sendo, em geral, seu primeiro contato com a língua 

espanhola. Indicamos que para cada bimestre apresentado, a SEEDUC/RJ disponibiliza 

sites digitais para consulta exclusiva dos professores da rede estadual sobre as 

habilidades e competências indicadas. Na sequência, apresentamos as habilidades e 

competências de aprendizagem a serem aprendidas ao longo dos quatro bimestres do 

ano letivo: 
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Tabela 1 – 1º bimestre 

EIXO NOTÍCIA (EM SUPORTE JORNAL E/OU RADIO/TELEVISÃO) 

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

COMPREENSÃO ESCRITA E ORAL 

- Destacar os termos típicos presentes em noticias escritas e orais assim 

como a exposição de diferentes posições sobre o mesmo fato. 

- Compreender a função do título de uma notícia e diferentes pontos de 

vista apresentados no texto. 

EIXO NOTÍCIA (EM SUPORTE JORNAL E/OU RADIO/TELEVISÃO) 

 

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

A LÍNGUA EM USO  
- Reconhecer recursos linguísticos que tem o propósito de noticiar, 

comentar e manifestar opiniões.  

- Reconhecer diferentes posições sobre um mesmo fato. 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Escrever notícias a partir de uma manchete.  

- Organizar e apresentar um telejornal. 
Fonte: http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf 

  

 O quadro exposto acima, referente ao primeiro bimestre, estabelece o trabalho 

por meio do gênero discursivo notícia, cujo objetivo final é que o aluno escreva, 

organize e apresente um telejornal. Habitualmente, os alunos que ingressam no Ensino 

Médio não possuem conhecimentos da língua espanhola que indicam que estejam aptos 

a realizar uma atividade que demanda recursos linguísticos necessários para a redação 

de uma notícia, sobretudo em seu primeiro bimestre de aulas. Questionamo-nos, assim, 

de que forma os alunos redigiriam uma notícia em uma aula inicial. Outro ponto a ser 

refletido é a indicação de tarefas a serem realizadas sem que se indique o idioma a ser 

elaborado e sua justificativa para tal procedimento. O aluno tem condições prévias de 

apresentar um telejornal nesse primeiro momento em espanhol? Por que a escolha do 

gênero notícia? A que recursos linguísticos se refere o documento? Embora a proposta 

de elaboração do documento advirta que o professor pode realizar este trabalho da 

forma como lhe convém, cabe ao currículo mencionar quais recursos linguísticos devem 

ser abordados para trabalhar tal gênero. Os recursos digitais disponibilizados para este 

componente curricular somente indicam links que introduzem listas de vocabulário e 

leituras, sem proporcionar atividades que poderiam contribuir para o trabalho em sala de 

aula.   

 

 

 

 

http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf
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Tabela 2 – 2º bimestre 

EIXO ENTREVISTA (EM SUPORTE JORNAL/REVISTA E/OU 

RADIO/TELEVISÃO) 

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

COMPREENSÃO ESCRITA E ORAL 

 - Compreender as particularidades do gênero (formas de reportar uma 

fala, formulação de perguntas, graus de polidez, tipos de respostas).  

- Compreender a alternância nas posições de locutor e interlocutor. 

EIXO ENTREVISTA (EM SUPORTE JORNAL/REVISTA E/OU 

RADIO/TELEVISÃO)  

 

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

A LÍNGUA EM USO  
- Reconhecer recursos linguísticos para elaborar diferentes tipos de 

perguntas e possíveis respostas. 

 - Reconhecer as formas de reportar uma fala: discurso direto, discurso 

indireto e indireto livre. 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Exercer as funções de locutor e interlocutor em uma entrevista. 

- Realizar entrevista oral com alguém da escola (registro formal ou 

informal).  

- Editar a entrevista para sua publicação. 
Fonte: http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf. 

 

 

 Neste segundo momento, o gênero discursivo selecionado para o 

desenvolvimento ao longo do bimestre é entrevista. Pede-se que o aluno compreenda 

suas características, bem como a alternância nas posições de locutor e interlocutor. 

Reconhecemos o valor do trabalho realizado a partir dos gêneros discursivos, porém nos 

indagamos sobre o rápido trajeto a ser percorrido pelo aluno, que passará do 

reconhecimento de recursos linguísticos para a execução e realização do gênero em 

questão, ao objetivo final de editar a entrevista para sua publicação. Mais uma vez, a 

que recursos linguísticos se refere o texto quando menciona a elaboração de diferentes 

perguntas e possíveis respostas? Não deveriam constar, no currículo mínimo, tais 

recursos? Essa empreitada precisa ser mais debatida entre os professores, para que, ao 

seguir deliberações feitas e colocá-las em prática, possam apreender os objetivos a 

serem alcançados. A estes argumentos, pontuamos que a maioria dos recursos digitais 

disponibilizados para o segundo bimestre escolar não foi localizada. Há uma indicação 

para um link de perguntas pessoais em um site já conhecido popularmente pelos 

docentes da área, o que subtrai a necessidade de colocá-lo como fonte de pesquisa. 

 

 

 

http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf
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Tabela 3 – 3º bimestre 

EIXO CARTA DO LEITOR  

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

COMPREENSÃO ESCRITA E ORAL 

- Compreender a estruturação de textos de opinião (tese, argumento, 

contra-argumento, refutação).  

- Comparar a mesma informação, por meio de fontes e pontos de vista 

diversos.  

EIXO CARTA DO LEITOR  

 

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

A LÍNGUA EM USO  
- Reconhecer elementos linguísticos para introduzir tese, argumento, 

contra-argumento e refutação (verbos de opinião, conectivos, flexões de 

3ª pessoa, voz passiva, vocativos, modais de possibilidades e advérbios).  

- Reconhecer o papel argumentativo dos conectivos subordinativos 

(contraste, exemplificação, causa e consequência). 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Compor uma carta do leitor usando como base notícia de um 

acontecimento da comunidade/ escola.  

- Expor um problema e emitir opinião sobre ele. 
Fonte: http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf 

  

 O gênero discursivo selecionado para o terceiro bimestre é carta do leitor e sua 

estrutura segue a mesma linha dos bimestres anteriores. Neste, a partir do referido 

gênero, o aluno deve reconhecer sua estrutura e comparar diversas informações. Pede-se 

que os alunos reconheçam elementos linguísticos que fazem parte desse gênero e, por 

fim, componham uma carta dentro do molde abordado. Desta vez, os elementos 

linguísticos são muitos: “verbos de opinião, conectivos, flexões de terceira pessoa, voz 

passiva, vocativos, modais de possibilidades e advérbios”. Além disso, é preciso 

reconhecer os conectivos subordinativos de contraste, exemplificação, causa e 

consequência. De tal modo, enquanto no primeiro e segundo bimestres não há qualquer 

menção direta aos referentes linguísticos a serem trabalhados; neste, aparecem diversos 

itens a serem abordados dentro de um único bimestre letivo. Indagamo-nos sobre a 

escolha do gênero, uma vez que tem como característica a tipologia argumentativa, que 

predispõe uma habilidade linguística mais elaborada por parte de quem escreve, e 

reiteramos: com a bagagem do primeiro e segundo bimestres, os alunos estariam 

preparados, nesse momento, para elaborar um texto, no qual se precisa desenvolver uma 

tese, um argumento e uma refutação? Outro ponto já observado e que permanece oculto 

no documento, diz respeito ao idioma em que a tarefa será redigida. Com relação aos 

sites sugeridos, dois não foram localizados. Chama a atenção o fato de que os recursos 

http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf
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digitais sugeridos abordam separadamente o assunto ‘carta do leitor’ e os elementos 

linguísticos relacionados a esse gênero discursivo. Assim sendo, há uma clara divisão 

entre a sugestão de site indicado para os elementos linguísticos e para o gênero 

abordado, quando estes elementos precisariam vir conjugados de acordo com a proposta 

adotada no currículo. 

Tabela 4 – 4º bimestre 

EIXO PUBLICIDADE  

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

COMPREENSÃO ESCRITA E ORAL 

 - Distinguir a função social de publicidade e propaganda relacionando 

seu uso às práticas cotidianas.  

- Relacionar as relações pragmáticas entre texto e contexto e as 

expressões de apelo ao interlocutor 

EIXO PUBLICIDADE 

 

 

HABILIDADES 

E 

COMPETÊNCIAS 

A LÍNGUA EM USO 

- Reconhecer o caráter conciso e persuasivo da linguagem publicitária.  

- Empregar mecanismos discursivos (vozes locutoras, construções 

verbais, modalizadores, conectivos, etc.) visando os objetivos de uma 

campanha publicitária.  

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Elaborar uma campanha publicitária de um produto de escolha livre, 

organizando panfleto bilíngue.  

- Preparar e apresentar versão oral para a campanha produzida. 
Fonte: http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf  

 

 No quarto bimestre, a proposta de trabalho gira em torno do gênero discursivo 

publicidade, na qual o aluno deve ‘distinguir, ‘relacionar’, ‘reconhecer’, ‘empregar’ e, 

por fim, ‘elaborar’ e ‘apresentar’ o gênero em questão. O aluno, além de reconhecer o 

caráter conciso e persuasivo da publicidade, deve empregar mecanismos discursivos, 

tais como vozes locutoras, construções verbais, modalizadores, conectivos, etc. tendo 

em vista os objetivos de uma campanha publicitária. Caberia também ao currículo 

mencionar de forma mais específica quais seriam esses mecanismos discursivos 

utilizados na publicidade.  

 Neste último bimestre, pede-se como produção final escrita que os alunos 

produzam um panfleto bilíngue, sendo este o primeiro momento em que fica 

estabelecido claramente o critério do idioma em que a atividade deve ser elaborada. No 

entanto, se o que a SEEDEUC/RJ visa é a preparação desse aluno para a realização de 

provas, tal como o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, conforme a orientação 

curricular (Seção 3.1, p. 12), ele não precisará obrigatoriamente escrever em língua 

estrangeira, já que a prova exige do candidato apenas a habilidade leitora. Por outro 

http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/lingua-estrangeira-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf
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lado, se defendemos um ensino pluricultural e que esse aluno conheça outras culturas e 

se reconheça como um cidadão crítico, é interessante que as demais habilidades 

perpassassem esse ensino. Esse intento, porém, se esbarra no pouco incentivo dado a 

aprendizagem de uma língua estrangeira nas escolas. 

 Os recursos digitais apresentados referem-se a sugestões de leituras sobre textos 

argumentativos, de forma geral, em língua portuguesa. Em se tratando de recursos 

recomendados a professores de espanhol, acreditamos que os textos para a proposta de 

preparação das aulas seriam bem-vindos também em língua espanhola. O idioma aprece 

como recomendação somente em um site (o mesmo do bimestre anterior) que apresenta 

somente pontos gramaticais, completamente isolados da temática abordada. 

 Embora a análise do currículo destinado às demais séries do EM não constitua o 

propósito deste trabalho, vale mencionar que, na segunda série, os gêneros discursivos 

abordados em cada bimestre são: sinopse, resumo e resenha, artigo de opinião e curta-

metragem; na terceira, prestigiam-se, respectivamente: curriculum vitae, carta de 

apresentação, biografia e autobiografia. Ressalta-se que todos seguem as mesmas 

diretrizes: reconhecimento do gênero e sua função e uma culminância que resultaria em 

uma produção escrita e oral dos mesmos. Na próxima seção, buscamos apresentar os 

aspectos gerais desta pesquisa interligados para uma breve discussão.  

5 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 A análise dos corpora nos leva a perceber que o currículo mínimo visa a 

acomodar as possibilidades de aprendizagem em um mesmo plano, sem dar conta das 

múltiplas diversidades que compõem nossas instituições escolares. Delibera-se que seu 

cumprimento seja “obrigatório”, embora exista uma brecha na Resolução nº 4866 de 14 

de fevereiro de 2013 que menciona a possibilidade de haver certa “autonomia do 

professor para possíveis ajustes” conforme as necessidades de cada turma. Entretanto, 

nos damos conta de que isto seria uma utopia dentro da carga horária ínfima atribuída 

ao ensino de línguas estrangeiras e, neste caso, mais ainda ao ensino de espanhol. 

Observa-se, assim, uma incongruência no documento, uma vez que desconsidera a carga 

horária impetrada a esse professor que tem apenas um tempo semanal de cinquenta 

minutos para dar conta de todos os conteúdos apresentados. 
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 Desse modo, debruçamo-nos sobre a hipótese inicial deste trabalho de que há 

uma “obrigação ilusória” em utilizar o currículo mínimo, pois, como examinado, 

embora se estipulem as competências e habilidades para as aulas de língua estrangeira, é 

pouco provável que o professor de espanhol consiga cumpri-lo em sua íntegra, por todas 

as razões já citadas. 

 Outro fator a ser ponderado é que este currículo não chega aos docentes da 

mesma forma, pois ainda há professores que não o acessam com facilidade, seja por 

falta de condições tecnológicas da unidade escolar ou ainda pelo fato de o profissional 

não ter suporte ou ferramentas para tanto. 

 Como constatado, muitos professores buscam otimizar o conteúdo para cumpri-

lo, enquanto outros somente o utilizam de forma parcial, pois veem uma discrepância 

entre os elementos abordados e sua realidade na sala de aula. Assim, buscam levar para 

as aulas outros materiais didáticos. Embora haja certa diferença entre os profissionais 

quanto à aplicação do currículo mínimo, a maioria declara utilizá-lo em suas aulas, 

ainda que de forma não linear, com o acréscimo de atividades individuais, filmes, 

áudios, projetos e trabalhos em grupo ou até mesmo utilizando o que for possível do 

currículo no decorrer de suas aulas. 

 Essa dificuldade poderia ser minimizada caso houvesse um espaço maior para as 

aulas de espanhol. Na maioria das escolas, dispõe-se apenas de um tempo da disciplina 

na grade curricular, fato que remonta a baixos índices de aproveitamento, pois os alunos 

não convivem suficientemente com a disciplina, nem mesmo em outros níveis de 

escolaridade, visto que o início de seu contato com o espanhol ocorre, majoritariamente, 

na primeira série do Ensino Médio. Dessa forma, são expostos esporadicamente a essa 

língua, o que acaba por suscitar um afastamento ou indiferença ao estudo da disciplina.   

Vimos ainda que, a partir dos eixos temáticos e das habilidades apresentadas no 

currículo mínimo, sua proposta gira em torno do conceito de gêneros discursivos e 

estamos em consonância que este trabalho se mostra relevante quando nos deparamos 

com a leitura dos documentos de bases educacionais e de especialistas em educação, 

como observado nos PCNEM (BRASIL, 2000) e nas OCEM (BRASIL, 2006) e de 

acordo com os preceitos de Bakhtin.  

No entanto, o que buscamos enfatizar aqui é que há outros pontos relevantes no 

que tange a esta questão. Acreditamos que esse ensino não pode emanar sem que haja 
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um diálogo com os docentes que atuam nesses segmentos e o que vimos foi uma 

orientação para que o professor ‘cumpra’ a determinação apresentada nesse currículo, 

acreditando que esse fato por si só resolveria os entraves educacionais pelos quais 

passamos.  

Verificamos que houve uma chamada da SEEDUC/RJ, na qual os professores 

poderiam se inscrever para participar desta elaboração, contudo nem sempre é possível 

que os professores possam tomar parte de trabalhos fora de sua grade curricular. 

Somado a isso, também nos esbarramos no descaso que a língua espanhola vem 

passando com a revogação da Lei 11.161/2005, que estabelecia a obrigatoriedade da 

oferta do ensino de espanhol. De tal modo, os professores passaram a atuar, em sua 

maioria, com um tempo semanal e, por vezes, dividindo sua carga horária lecionando 

língua portuguesa ou complementando a carga horária em outra escola. Constatamos, 

portanto, certa dificuldade em encontrar professores de espanhol que estivessem 

atuando nas escolas estaduais, pois muitos desistiram de trabalhar com a disciplina ou 

estão desviados de sua função.  

 Percebemos, igualmente, algo que se torna intrínseco ao processo de instauração 

do currículo e que foi alvo do trabalho de Silva (2001, p. 100), no qual lança a metáfora 

do “currículo como fetiche”. De tal modo, “a existência do fetiche coloca em perigo a 

livre determinação do sujeito: ele deixa de se autogovernar para ser conduzido pela 

"vontade" do fetiche” (SILVA, 2001, p. 106, grifo do autor). Portanto, “ver o currículo 

como fetiche significa também lançar dúvidas sobre a autonomia do sujeito 

educacional” (SILVA, 2001, p. 107), já que como pontuamos em 3.1 o currículo é tido 

como um “modelo” a ser seguido. Acrescentamos a essa discussão que “o currículo está 

centralmente envolvido em relações de poder” (MOREIRA; TADEU, 2013, p. 37), por 

isso se faz extremamente necessário que tenhamos também uma política do currículo.  

 Por fim, concebemos o currículo como um campo pedagógico no qual se 

sobressaem as experiências em torno do conhecimento, ajustado à especificidade de 

cada escola, em meio a relações com toda a comunidade escolar e com sua contribuição 

para a construção das identidades desses estudantes. É nesse sentido que o currículo 

precisa ser construído e reconstruído à medida que surgem suas necessidades 

específicas. Portanto, é improdutivo que ele venha como uma “receita”, na qual o 

professor deve depositar em seus alunos todos os ingredientes de tal modo que se 
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garantirá um bom resultado. No que se refere especificamente ao ensino de uma língua 

estrangeira, há que se respeitar as necessidades particulares e a demanda do idioma em 

determinado lugar, e não olhar o ensino de idiomas de forma unívoca. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste artigo, tivemos como objetivo discorrer sobre o currículo mínimo de 

língua estrangeira direcionado ao Ensino Médio das escolas estaduais do Rio de janeiro. 

Para viabilizar essa discussão, foi necessário que buscássemos os textos informativos 

sobre sua elaboração nos sites da SEEDUC/RJ até chegar à obrigatoriedade de seu uso 

nas escolas estaduais do RJ.  Nesse percurso, elaboramos perguntas destinadas a 

professores da área a fim de saber como se concretizava a prática desse currículo em 

suas aulas e, considerando seus comentários, averiguamos os conteúdos demandados 

pelo currículo. 

Constatamos que o emprego do currículo mínimo de língua estrangeira no que 

diz respeito à disciplina espanhol se mostra insatisfatório, ao passo que os professores 

afirmam não ter como cumpri-lo em sua integralidade em decorrência do escasso tempo 

disponível ao desenvolvimento de suas aulas na grade curricular. Além disso, há uma 

carência de esclarecimento mais objetivo acerca das habilidades e competências 

necessárias ao alcance dos resultados almejados para o corpo discente em cada etapa do 

aprendizado.  

Dessa forma, ao correlacionar as entrevistas realizadas à análise do currículo 

mínimo, foi possível observar até mesmo certo desprestígio ao trabalho do professor, 

que não usufrui de condições suficientes para uma atuação mais produtiva em sala de 

aula, sobretudo considerando as referidas lacunas deixadas pelo documento. Um 

currículo unidimensional, dessa forma posta, acaba por padronizar excessivamente a 

educação, além de não considerar as diferenças existentes entre as várias identidades 

escolares. 

A falta de investimento e de um planejamento mais democrático na educação 

enfraquece o ensino de espanhol como disciplina escolar, o qual acaba por não ser 

reconhecido como disciplina provedora do conhecimento e reconhecimento de outras 

culturas interligadas ao nosso país. Desse modo, pontuamos a necessidade contínua de 

pesquisas que envolvam temáticas relacionadas ao ensino de espanhol, uma vez que 
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estas servem como objeto de resistência em prol dessa disciplina e seu percalço no que 

tange ao currículo escolar.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS 
 

 

P1 
 

1) Você conhece o currículo mínimo da SEE/RJ?  

Sim 

 

2) Você tem acesso ao currículo mínimo da SEE/RJ? De que forma?  

Sim. Pelo site da SEE/RJ e coordenação da escola. 

 

3) O conteúdo constante no currículo mínimo da SEE/RJ é seguido literalmente em suas aulas? Comente.  

Não. Algumas adaptações são feitas por conta do pouco tempo. 

 

4) Como você o utiliza?  

De forma objetiva, em trabalhos e projetos, com auxílio de mídias, como áudio e vídeos, tentando sempre 

buscar a interdisciplinaridade e temas transversais. 

 

5) Tendo em vista o currículo mínimo da SEE/RJ em relação ao E/LE, quantos tempos de aula você dá de 

fato?  

Consegue cumpri-lo de forma satisfatória? 01 (um) tempo.  Bem difícil dar conta do conteúdo proposto, 

além de problemas extraclasses que são uma realidade na sala de aula. 

 

6) Você acha que seus tempos de aula são adequados para o conteúdo constantes do currículo mínimo da 

SEE/RJ? Comente.  

De forma alguma. Um tempo que normalmente dura 50 minutos, mas que se perdem uns 30% com 

chamada, organizando a turma e etc., deixa o professor em uma situação muito difícil para conseguir dar 

uma aula com qualidade e que mantenha uma proposta didática pertinente a cada série. 

 

 

P2 
 1) Você conhece o currículo mínimo da SEE/RJ? 

Sim 

2) Você tem acesso ao currículo mínimo da SEE/RJ? De que forma? 

Sim; Através da Internet - Plataforma da SEE/RJ (Conexão Professor) 

3) O conteúdo constante no currículo mínimo da SEE/RJ é seguido literalmente em suas aulas? Comente. 

Não; primeiro porque tendo somente 1 tempo de 50 minutos, é preciso fazer uma seleção do conteúdo, 

uma vez que o currículo é mínimo, ocasiona de ter temas e/ou propostas mais interessantes e que agregam 

mais ao estudante. 

4) Como você o utiliza? 

O currículo trabalha gêneros textuais bimestrais. Vejo se está de acordo com as pautas do bimestre em 

andamento (projetos, temas transversais, etc.) e caso não esteja, não sigo a sequência do currículo 

mínimo.   

5) Tendo em vista o currículo mínimo da SEE/RJ em relação ao E/LE, quantos tempos de aula você dá de 

fato? Consegue cumpri-lo de forma satisfatória? 

Um tempo semanal de 50 minutos; muitas vezes esses 50 minutos na prática, se transformam em 40 ou 

até mesmo 30 minutos de aula real. 

6) Você acha que seus tempos de aula são adequados para o conteúdo constantes do currículo mínimo da 

SEE/RJ? Comente. 

Não é uma carga horária satisfatória para cumprir o currículo mínimo, levando em consideração que 

temos que trabalhar temas transversais e a interdisciplinaridade. 
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P3 
 1) Você conhece o currículo mínimo da SEE/RJ?  

Sim 

 

2) Você tem acesso ao currículo mínimo da SEE/RJ? De que forma?  

Sim. Pela coordenação da escola. 

 

3) O conteúdo constante no currículo mínimo da SEE/RJ é seguido literalmente em suas aulas? Comente.  

Parcialmente. O pouco tempo dificulta o processo completo. 

 

4) Como você o utiliza? 

Aplicando em projetos e trabalhos em sala. Visando a interdisciplinaridade e temas sociais (transversais) 

 

5) Tendo em vista o currículo mínimo da SEE/RJ em relação ao E/LE, quantos tempos de aula você dá de 

fato? Consegue cumpri-lo de forma satisfatória?  

01 (um) tempo. Não, um tempo não é suficiente para dar conta de todo o currículo. 

 

6) Você acha que seus tempos de aula são adequados para o conteúdo constantes do currículo mínimo da 

SEE/RJ? Comente.  

Não. Na realidade, não é possível aplicar e abordar toda a proposta em um tempo de 50 minutos. O 

professor precisa dar conta de outras questões em sala, inclusive. Por essa razão, o tempo de aplicação do 

currículo mínimo que tenho hoje não é o suficiente. 

 

 

P4 
 

1) Você conhece o currículo mínimo da SEE/RJ?  

Sim 

 

2) Você tem acesso ao currículo mínimo da SEE/RJ? De que forma?  

Sim. Impresso pela direção da escola. 

 

3) O conteúdo constante no currículo mínimo da SEE/RJ é seguido literalmente em suas aulas? Comente.  

Não, pois é extenso fora da realidade da sala de aula. 

 

4) Como você o utiliza?  

Como um norte para o planejamento de algumas séries. 

 

5) Tendo em vista o currículo mínimo da SEE/RJ em relação ao E/LE, quantos tempos de aula você dá de 

fato? Consegue cumpri-lo de forma satisfatória?  

Dou 2 tempos de aula e como não o utilizo completamente, cumpro o recorte que realizo. 

 

6) Você acha que seus tempos de aula são adequados para o conteúdo constantes do currículo mínimo da 

SEE/RJ? Comente.  

Ao levar o currículo mínimo como um documento a ser seguido em sua íntegra, os tempos que possuo 

não seriam suficientes, pois as atividades e conteúdos tomariam muito mais tempo para serem ministrados 

e absorvidos. 
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P5 
 

1) Você conhece o currículo mínimo da SEE/RJ?  

Sim 

 

2) Você tem acesso ao currículo mínimo da SEE/RJ? De que forma?  

Sim/através da Internet. 

 

3) O conteúdo constante no currículo mínimo da SEE/RJ é seguido literalmente em suas aulas? Comente.  

Não utilizo porque não tem compatibilidade com o livro didático. 

 

4) Como você o utiliza?  

Não utilizo 

 

5) Tendo em vista o currículo mínimo da SEE/RJ em relação ao E/LE, quantos tempos de aula você dá de 

fato? Consegue cumpri-lo de forma satisfatória?  

Não 

 

6) Você acha que seus tempos de aula são adequados para o conteúdo constantes do currículo mínimo da 

SEE/RJ? Comente.  

Não. Um tempo de aula é muito pouco para passar todo conteúdo. Além disso, o professor é obrigado a 

pegar doze turmas diferentes e além de acumular mais trabalhos no planejamento das aulas, digo, 

preenchimento de diários e lançamentos das notas no sistema. 

 

 

P6 
1) Você conhece o currículo mínimo da SEE/RJ?  

 Sim, conheço. 

 

2) Você tem acesso ao currículo mínimo da SEE/RJ? De que forma?  

Sim. A SEE enviou para a nossa orientadora pedagógica, recebemos e trabalhamos baseados nas 

informações contidas para o ano letivo. 

 

3) O conteúdo constante no currículo mínimo da SEE/RJ é seguido literalmente em suas aulas? 

Comente.   

Procuro seguir, mas nem sempre é possível.  

 

4) Como você o utiliza? 

Utilizo com textos, filmes e pesquisas. 

 

5) Tendo em vista o currículo mínimo da SEE/RJ em relação ao E/LE, quantos tempos de aula você 

dá de fato? Consegue cumpri-lo de forma satisfatória?  

Apenas 1 tempo, mas fica muito difícil. É uma correria. Cada turma tem seu próprio rendimento, umas 

vão bem rápido, algumas devagar e outras não conseguem acompanhar. Tenho 8 turmas. Uma de 

português e oito de espanhol para completar a carga no próprio colégio. Gosto de português, mas prefiro o 

espanhol.   

 

6) Você acha que seus tempos de aula são adequados para o conteúdo constantes do currículo 

mínimo da SEE/RJ? Comente. 

 Não acho adequado porque não consigo realizar meu trabalho com calma, o conteúdo não consigo 

explicar mais vezes, fico exausta, passo lista de presença, chamada nem pensar. Sinto uma tristeza imensa 

porque sonhei muito diferente. Ontem assistiram El labirinto del fauno. Pedi ao professor De química e 

ele foi camarada. Ontem saí do colégio feliz com a felicidade deles quando acabou o filme e eles 

adoraram. Meus colegas dizem que faço milagre, mas é o sangue mesmo que é dado a cada 50 minutos. 

 


