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Houve uma pequena cidade em 

que havia poucos homens, e veio contra 

ela um grande rei, e a cercou e levantou 

contra ela grandes tranqueiras.  

E vivia nela um sábio pobre, que 

livrou aquela cidade pela sua sabedoria, 

contudo ninguém lembrou mais daquele 

homem pobre. 

Então disse eu: Melhor é a 

sabedoria do que a força, ainda que a 

sabedoria do pobre foi desprezada, e as 

suas palavras não foram ouvidas. As 

palavras dos sábios devem em silêncio 

ser ouvidas, mais do que o clamor do 

que domina sobre os tolos.  

Melhor é a sabedoria do que as 

armas de guerra [...]. 

 

                            (Eclesiastes 9: 14-18) 
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Devido às dificuldades que os alunos apresentam em compreender o que leem e entender a 
construção dos sentidos de diversos textos, este trabalho busca investigar em que medida a 
formação inicial e continuada auxilia os professores de Língua Portuguesa no 
desenvolvimento do ensino da leitura no contexto da Educação Profissional e Tecnológica. 
Para dar embasamento a este trabalho, utilizei como referências principais os aportes 
teóricos de: Frigotto (2012), Gramsci (2000), Manfredi (2002), Moll et all. (2010), Ramos 
(2010), entre outros, (para a Educação Profissional e Tecnológica); Freire (1992 e 2014), 
Gauthier (1998), Moura (2008), Machado (2008), Nóvoa (1992, 2000, 2009), Pimenta 
(2008), Rodrigues (2006), Tardif (2014), entre outros, (para a Formação de Professores); 
Antunes (2007, 2010), Bakhtin (1981, 1992, 2006), Kleiman (1989, 2007, 2013), Koch 
(2014), Koch e Elias (2015), Koch e Travaglia (2011), Solé (1998), entre outros, (para a 
Leitura no Ensino de Língua Portuguesa). Esta pesquisa foi desenvolvida com as 
professoras de Língua Portuguesa do Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de 
Castilhos. A metodologia utilizada centrou-se na teoria da análise discursiva de Moraes 
(2003) e Bakhtin (1981; 1992; 2006), com foco na descrição e interpretação de discursos, 
portanto, de cunho qualitativo, capaz de expor a objetividade e subjetividade, além de 
permitir a interpretação e, principalmente, a produção de dados a partir de relações sociais. 
Selecionei para a análise ementas de três cursos, um de cada nível de ensino, e para atingir 
o corpus, mantive contato com quatro professoras que trabalham Língua Portuguesa no 
Campus para realizar as entrevistas. Entendo que o desenvolvimento deste trabalho com os 
resultados obtidos possibilitaram ao professor de Língua Portuguesa refletir e autoavaliar 
suas ações pedagógicas, bem como conquistar espaços para a realização de formações 
continuadas, a fim de que possa ser auxiliado na execução de suas atividades, para que o 
ensino da leitura permita ao aluno compreender melhor o mundo em que está inserido, além 
de apropriar-se dos recursos linguísticos, tornando-o um cidadão mais crítico, consciente e 
atuante na sociedade.  
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Due to the difficulties students have in understanding what they read and understand the 
construction of the meanings of several texts, this work seeks to investigate the extent to 
which initial and continuing training assists teachers of Portuguese Language in the 
development of reading teaching in the context of Professional and Technological 
Education. I used as main references to support this work, the theoretical contributions of: 
Frigotto (2012), Gramsci (2000), Manfredi (2002), Moll et al. (2010), Ramos (2010), among 
others, (for Professional and Technological Education); Freire (1992 and 2014), Gauthier 
(1998), Moura (2008), Machado (2008), Nóvoa (1992, 2000, 2009), Pimenta (2008), 
Rodrigues (2006), Tardif (2014), among others, (for Teacher Training); Kleiman (1989, 2007, 
2013), Koch (2014), Koch and Elias (2015), Koch and Travaglia (2011), Solé (1998), among 
others, (for Reading in Portuguese Language Teaching). This research was developed with 
the Portuguese Language teachers of the Federal Institute Farroupilha - Campus Julio de 
Castilhos. The methodology used focused on the discursive analysis theory of Moraes 
(2003) and Bakhtin (1981; 1992; 2006), with a focus on the description and interpretation of 
discourses, therefore, of a qualitative nature, capable of exposing objectivity and subjectivity, 
besides allowing the interpretation and, mainly, the production of data from social relations. I 
have selected for the analysis three program of studies, one from each level of education, 
and kept in touch with four teachers working Portuguese Language on the Campus to 
conduct the interviews. I understand that the development of this work with the results 
obtained will enable the Portuguese Language teacher to reflect and self-evaluate his 
pedagogical actions, as well as to conquer spaces for the realization of continuous training, 
so that he can be assisted in the execution of his activities, so that the teaching of reading 
allows the student to better understand the world in which he is inserted, as well as 
appropriating linguistic resources, making him a more critical, conscious and active citizen in 
society. 
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INTRODUÇÃO  

 

O interesse em realizar esta pesquisa é decorrente de algumas inquietações 

que surgiram durante o meu exercício profissional. Iniciei minha carreira no 

magistério, no ano de dois mil e onze (2011), como professora de Língua 

Portuguesa (LP) e, durante esse tempo, ministrei aulas na educação infantil, no 

ensino fundamental, no ensino médio técnico, no ensino técnico subsequente e no 

Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (ProEJA).  

 Porém, a experiência que tive durante dois (02) anos no Instituto Federal 

Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos (IFFar), planejando e ministrando aulas, foi 

a que mais me instigou, pois me deparei com vários níveis de ensino em um só 

lugar; uma instituição de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que exige do 

docente um preparo diferenciado, em que o ensino dos conhecimentos básicos 

precisa estar aliado aos técnicos. 

Ao trabalhar em diversos cursos em que me foi confiado o ensino da LP 

naquela instituição, comecei a perceber a necessidade de atender aos anseios dos 

alunos. Em cada curso que eu trabalhava, encontrava contextos diferentes, faixas 

etárias muito distintas e variados níveis de conhecimento. 

Como de costume, sempre inicio as aulas de LP através de textos, devido à 

relevância da leitura que é capaz de auxiliar o aluno a tornar-se um sujeito crítico e 

reflexivo sobre a prática social. Por meio dessa prática, ratifiquei a percepção que 

tinha de que saber ler, realmente, era de suma importância para os alunos 

prosseguirem nas demais etapas dos seus respectivos cursos, uma vez que “a 

aprendizagem [...] na escola está fundamentada na leitura” (KLEIMAN, 2013, p. 7), e 

a compreensão de textos ainda é um dos maiores problemas de aprendizagem 

enfrentados na escola. 

Embora possa ser considerado pouco tempo de caminhada, o espaço da sala 

de aula me proporcionou vivenciar as dificuldades que os alunos apresentam em 

compreender o que leem e as lacunas existentes para eles entre leitura e 

compreensão. Essa percepção me instigou a pesquisar e refletir a respeito da 

formação docente inicial e continuada em relação ao ensino da leitura.  

Como docente e pesquisadora de LP em diferentes níveis de ensino, foi 

possível perceber o quanto os alunos têm dificuldade de compreensão e 
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interpretação sobre os argumentos que o autor utiliza para realizar suas afirmações 

em um determinado texto, bem como o que pode ser inferido por meio do contexto 

no qual o texto foi escrito. 

A cada ano letivo, percebo na maioria das crianças e dos jovens essa 

dificuldade de compreender e interpretar o que leem. Esse problema não se reflete 

apenas na disciplina de LP, mas nas outras que exijam do aluno o entendimento, 

com clareza, daquilo que é indispensável perceber a partir da leitura para a 

respectiva disciplina. Não me refiro apenas a textos longos, mas também a 

enunciados de questões em que, muitas vezes, eles não conseguem depreender o 

que está sendo solicitado.  

Essa situação me induz a (re)pensar sobre as estratégias de leitura que nós, 

professores de língua materna, utilizamos em sala de aula e a maneira como 

conduzimos o processo de leitura-compreensão para o aluno. Considerando que a 

comunicação é essencial para a relação entre os seres e que ela pode ocorrer por 

meio de textos, torna-se necessário saber que a constituição de um texto se dá por 

meio de parceiros através de uma comunicação global que envolva discurso 

linguístico e elemento situacional, cognitivo, sociocultural e interacional para a 

construção de determinado sentido (KOCH, 2014). 

Partindo desse pressuposto, emerge a seguinte questão: em que medida a 

formação (inicial e continuada) auxilia os professores de Língua Portuguesa do 

Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Júlio de Castilhos a desenvolverem a 

prática de leitura nos cursos dos diferentes níveis de ensino da Educação 

Profissional e Tecnológica? 

O ensino como prática reflexiva tem ganhado destaque e se estabelecido 

como uma tendência significativa nas pesquisas em educação desde 1990, 

fundamentado na valorização da formação e da profissionalização docente. A 

necessidade de nos autoavaliarmos e refletirmos sobre nossas ações enquanto 

professor é fundamental no dia a dia. Precisamos estar em constante evolução, 

tanto no sentido de rever nossas metodologias, quanto no sentido de examinarmos o 

anseio e a carência do aluno com relação ao ensino.  

Muitos estudos têm sido realizados a fim de contribuir para a compreensão da 

prática do professor. Na perspectiva de Pimenta (2008), por exemplo, os docentes 

devem pensar, constantemente, sobre a sua formação inicial e continuada, refletindo 

em relação ao seu fazer, visto que os conhecimentos acadêmicos são testados 
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através da prática no ambiente escolar. 

Diante disso, é viável compreender que de nada adianta o saber cognitivo, os 

conhecimentos prévios, se não houver a prática para experimentá-los. É a partir da 

ação que se pode identificar o sucesso ou as frustrações do profissional. Isso só se 

torna possível, quando o professor está executando seu trabalho.  

Tomando como base a conscientização crítica e reflexiva dessa vivência, 

torna-se imprescindível que o professor se preocupe em identificar as suas 

fragilidades e se proponha a buscar oportunidades que permitam o desenvolvimento 

intelectual do aluno. 

Consequentemente, surge o meu interesse em investigar em que medida a 

formação inicial e continuada auxilia os professores de Língua Portuguesa no 

desenvolvimento do ensino da leitura no contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica. 

Para atingir esse objetivo geral, foi necessário delinear alguns objetivos 

específicos, que são: 

 

1) Analisar e comparar as ementas de cursos de diferentes níveis de ensino em que 

é trabalhado o ensino da leitura; 

 

2) Verificar os desafios que os professores de Língua Portuguesa enfrentam ao 

trabalhar a prática da leitura em níveis tão distintos de ensino da instituição; 

 

3) Identificar as metodologias, recursos, procedimentos e estratégias de leitura 

utilizadas pelos professores de Língua Portuguesa do IFFar - Campus Júlio de 

Castilhos no ensino da leitura; 

 

4) Averiguar de que maneira a formação inicial e continuada intervém nas ações dos 

professores de Língua Portuguesa no desenvolvimento da prática de leitura. 

A fim de atingir tais objetivos, entendi que este trabalho precisava estar 

centrado na teoria da análise discursiva, com foco na descrição e interpretação de 

discursos, por se tratar de análises de entrevistas realizadas com as professoras de 

LP do IFFar – Campus Júlio de Castilhos e de ementas de cursos de diferentes 

níveis em que é trabalhado o ensino da leitura na instituição, portanto, uma pesquisa 

de cunho qualitativo. 
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Em consonância à proposta defendida neste trabalho, é preciso considerar a 

relevância da autonomia do aluno, conforme o que Gramsci (2000) pensava a 

respeito da educação. Defendia ele, que a escola deveria formar um cidadão pleno, 

independente da posição de classe social, mas instruído sobre a sua influência e a 

sua importância para a sociedade, conhecedor de seus direitos e deveres e capaz 

de saber o quanto seu trabalho merece reconhecimento. Esse posicionamento vai 

ao encontro das responsabilidades da EPT, conforme está previsto na Revista 

Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica. 

Para que ocorra o aprimoramento do aluno, muitos ensinamentos entram em 

‘jogo’ e, sem dúvida, a aquisição da linguagem tem um importante papel nessa 

preparação, visto que, segundo Vygotsky (1991), ela é capaz de embasar o homem 

a usufruir da produção cultural humana e a compartilhar experiências. Portanto, na 

medida em que se tem o contato com um texto, falado ou escrito, é preciso que 

aconteça uma relação de sentido entre a pessoa que emitiu o texto e a pessoa que o 

recebeu e, para que ocorra a interação entre os indivíduos envolvidos nesse 

processo não é importante, apenas, o momento da aprendizagem na sala de aula, 

por exemplo, mas o conhecimento prévio que o aluno traz e a associação que este 

poderá criar e descobrir a partir da relação interpessoal dentro da sala de aula. 

Para proporcionar esse ambiente de troca de saberes e de vivência de cada 

sujeito, o professor deve assumir um papel reflexivo da sua ação e para isso, 

convém destacar quanto importante é, não só a formação docente inicial, mas 

também a continuada. Estar sempre em constante busca, socializar suas práticas e 

rever suas metodologias, quando necessário, é fundamental para o professor atual.  

Segundo Nóvoa (2009), se a formação continuada docente ocorrer de forma 

individual, ela pode ser útil, porém, se for contemplada de forma cooperativa, 

envolvendo mais profissionais da área, por certo contribuirá, significativamente, para 

a autonomia docente e para a valorização da profissão. 

Desse modo, o desenvolvimento dessa pesquisa torna-se relevante uma vez 

que poderá subsidiar o professor de LP a refletir e autoavaliar suas ações 

pedagógicas, bem como a conquistar espaços para a realização de formações 

continuadas, a fim de auxiliá-lo na execução de suas atividades, servindo-se de 

metodologias e estratégias apropriadas para que o ensino da leitura permita ao 

aluno compreender melhor o mundo em que está inserido, além de apropriar-se dos 

recursos da linguagem de forma que interprete diferentes signos linguísticos, 
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tornando-o um cidadão mais crítico, consciente e atuante na sociedade.  

Além disso, a partir do conhecimento deste estudo, não só os professores de 

LP, mas também das outras áreas poderão refletir e reavaliar seus trabalhos 

enquanto docentes, de maneira que possibilite o diálogo coletivo entre seus pares 

em busca de novas ideias, experiências e soluções para a efetivação de 

planejamentos que atendam às especificidades da EPT.  

 Com a finalidade de melhor orientar a leitura deste trabalho, o texto foi 

organizado em três (3) capítulos. O capítulo I trata da Revisão da Literatura, no qual 

exponho a fundamentação teórica para esta dissertação e está dividido em 

subcapítulos. No subcapítulo 1.1, apresento um breve histórico da EPT e a relação 

entre trabalho e educação. Na sequência, no subcapítulo 1.2, discuto sobre a 

Formação de professores, desmembrando-a em Formação inicial e continuada de 

professores de LP. O subcapítulo 1.3 encerra esse capítulo, nele trato do Ensino da 

leitura, trazendo algumas concepções e conceitos fundamentais para a construção 

dos sentidos do texto.  

No capítulo II, apresento os procedimentos metodológicos deste trabalho. No 

subcapítulo 2.1 explico qual é a proposta e o tipo de pesquisa que sustenta este 

trabalho. No 2.2, apresento o contexto da pesquisa. No subcapítulo 2.3, descrevo 

quem são os sujeitos da pesquisa e os critérios da escolha. No 2.4, relato sobre a 

construção do instrumento de coleta de dados (entrevistas). No subcapítulo 2.5, por 

sua vez, descrevo o corpus, como foi feita a sua seleção e os requisitos para a 

análise. Concluo com o subcapítulo 2.5, que se dedica aos aspectos éticos da 

pesquisa. 

No capítulo III, apresento a análise dos dados embasada, teoricamente, com 

o intuito de alcançar os objetivos propostos para este estudo. Ele está divido em dois 

subcapítulos. No 3.1, apresento a análise de algumas ementas referentes a cursos 

de diferentes níveis em que é trabalhado o ensino da leitura no IFFar – Campus Júlio 

de Castilhos. O subcapítulo 3.2 se encarrega da seleção e da interpretação dos 

discursos das professoras de LP entrevistadas.  Essas análises possibilitaram tecer 

algumas considerações finais, que encerram este trabalho. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A prática docente permite muitas vivências e experiências, pois abre um leque 

de oportunidades de trabalho frente a diferentes níveis de ensino e faixas etárias de 

alunos, tornando possível desenvolver uma gama de atividades e descobrir não só 

as potencialidades, mas também as fragilidades no ensino e na aprendizagem 

escolar. 

Trazendo esse viés para as aulas de LP, mais precisamente à análise de 

textos, ainda são explícitas as dificuldades que os alunos apresentam em interpretar 

o que leem e as lacunas existentes entre leitura e compreensão. 

Dentre tantos contextos educacionais que o professor atua, priorizei, neste 

estudo, tratar e analisar o ensino da leitura na EPT, visto que o docente ao trabalhar 

nessa modalidade de educação poderá desempenhar seu trabalho em diferentes 

níveis de ensino numa única instituição, o que pode ser um desafio. 

Ao considerar essa temática, nas próximas subseções deste capítulo, 

apresento alguns assuntos relevantes para o entendimento do estudo em questão.  

Trata-se de um breve relato da constituição da Educação Profissional e Tecnológica 

no Brasil e sobre a relação entre educação e trabalho, servindo-se de alguns aportes 

teóricos como: Frigotto (2012); Gramsci (2000); Manfredi (2002); Moll et all. (2010), 

Ramos (2010), e alguns decretos e leis. 

Na sequência, abordarei sobre a formação inicial e continuada de 

professores, especificamente, do professor de LP, sustentada por autores como: 

Freire (1992 e 2014); Gauthier (1998); Nóvoa (1992, 2000 e 2009); Pimenta (2008); 

Tardif (2014), entre outros. Por fim, discorro sobre o ensino da leitura, enfatizando a 

importância dessa prática, algumas concepções e conceitos para a construção dos 

sentidos do texto, que estão associados no desenvolvimento da leitura, 

fundamentado nos autores: Antunes (2007 e 2010); Bakhtin (1981 e 1992); Kleiman 

(1989, 2007 e 2013); Koch e Travaglia (2011); Koch (2014); Koch e Elias (2015), 

entre outros.  

 

1.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

Por muito tempo, a sociedade se instituiu e se organizou por meio de 

processos de produção para seu próprio desenvolvimento e sobrevivência. Nos 
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primórdios o trabalho era uma atividade autônoma e independente, tido apenas 

como meio de sustento da família. Era dividido por sexo e idade: crianças e jovens 

cuidavam de algumas tarefas domésticas e as mulheres de outras tarefas da casa e 

da agricultura (plantações), enquanto os homens realizavam o trabalho mais pesado, 

ou seja, a caça e a colheita. Assim, podiam controlar tais atividades de forma 

conjunta (MANFREDI, 2002). 

Essa abordagem mostra que, com o passar do tempo, surgiram algumas 

mudanças na forma de organização do trabalho, deixando de ser autônomo e 

independente para ser assalariado, dependente e sob o controle do capital. Ao invés 

de ser apenas objeto de subsistência passa a ser objeto de produção de bens 

materiais para troca e venda. Com isso, variam os modos de produção e a 

distribuição de riqueza e poder. 

Para a autora (2002), atualmente, há diferentes concepções sobre o que é 

trabalho. Ele pode ser visto como as bases da economia de qualquer sociedade, 

tornando-se a garantia de produção de bens e serviços e, consequentemente, 

proporcionando renda e sobrevivência, instituindo-se, também, como um meio de 

inserção social. Em outra visão, o trabalho é o princípio de formação de categorias 

socioprofissionais; é a partir dele que são determinadas as relações de classes, 

setores e grupos da sociedade, uma vez que estabelece as condições sociais, 

econômicas e culturais. Além disso, ele se tornou instrumento de inserção de 

políticas governamentais, permitindo, dessa forma, a regulamentação e gestão de 

postos de trabalho para controlar seu funcionamento.   

As concepções de trabalho e as formas de execução sofreram e sofrem, no 

decorrer dos anos, muitas alterações, pois vão se reconstruindo de acordo com as 

necessidades da sociedade de cada tempo. Por isso, como já referenciado, houve 

transformações significativas com relação à organização do trabalho, quando ele 

deixa apenas de ser visto como produção de subsistência e passa a ser visto como 

uma coisa, uma mercadoria, atingindo as necessidades do mercado. Antes, poderia 

ser visto como uma relação social, em que era valorizada a experiência e os saberes 

do convívio, no entanto, na sociedade capitalista, o trabalho passa do mundo da 

liberdade para o mundo da necessidade (FRIGOTTO, 2012).  

É aí que a escola aparece como ‘peça’ importante para o sistema capitalista, 

uma vez que esse sistema precisa de mão de obra especializada. Desse modo, a 

escola é vista como o lugar ideal para formar um trabalhador que possa dar conta 
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das exigências do mercado. Os antigos ofícios passaram do trabalho doméstico e 

artesanal para o fabril e, após algum tempo, a partir das necessidades da 

transformação dos processos produtivos, da complexidade e diversidade das 

funções nas diversas formações sociais, surgem as profissões. 

Pode-se dizer que, nos últimos vinte e cinco (25) anos, ocorreram muitas 

mudanças na sociedade capitalista, devido ao avanço da tecnologia na sociedade 

moderna. Com isso, as profissões também passaram por transformações. Novas 

áreas surgem com esse avanço, a exemplo da informática e da robótica, e, 

consequentemente, novas habilidades e conhecimentos tornam-se exigências de um 

novo perfil profissional. Esse desenvolvimento acaba determinando a necessidade 

de novas especializações e provocando o desaparecimento de algumas 

(MANFREDI, 2002). 

A partir dessas alterações, foi preciso reorganizar e modificar as formas de 

gestão e contratação do trabalho, assim, ocasionando a redução de postos de 

trabalho e surgindo o desemprego, manifestando-se a exigência de qualificação para 

novas formas de trabalho.  

Por meio dessa sucinta explicação, é possível mostrar que não há como 

dialogar sobre Educação Profissional e Tecnológica sem tratar de trabalho, visto que 

existe uma relação intrínseca entre esses dois assuntos. Embora, segundo Frigotto 

(2012, p. 20), esteja assinalada “uma crise de aprofundamento teórico” entre 

trabalho e educação, seja no “sistema educacional”, inclusive, nas “instituições de 

formação profissional”, seja “no interior da educação sindical e dos movimentos 

sociais” por motivos já supracitados, que podem ser entendidos, em síntese, como 

“fabricação do trabalhador”. 

 

Essa concepção da relação trabalho e educação é hoje exposta de forma 
mais ardilosa e sutil e aparece como direito dentro de uma igualdade 
abstrata. O trabalho é compreendido [...] como uma atividade que cria 
riqueza indistintamente para todos os homens (FRIGOTTO, p. 23). 

 

 Com base nessas considerações, a relação trabalho e educação foi marcada 

por uma visão equivocada. Tomando como referência a posição marxista, é 

necessário superar essa visão de trabalho como objeto ou contemplação e vê-lo 

como atividade humana, considerando o subjetivo, a práxis, a sensibilidade 

(FRIGOTTO, 2012).  
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 Para isso, convém relatar um pouco sobre as modificações que a Educação 

Profissional e Tecnológica enfrentou ao longo dos anos para entender porque, hoje, 

essa relação precisa ser encarada de outro modo, vista como oportunidade de 

relações sociais, pois “a produção de conhecimento, a formação da consciência 

crítica tem sua gênese nessas relações”. Somente se for pensado dessa forma, é 

possível considerar que “o conhecimento, a superação do senso comum e a 

formação da consciência política crítica se dão na e pela práxis. Práxis que resulta 

da unidade dialética entre teoria e a prática, pensar e agir” (FRIGOTTO, 2012, p. 

27).  

 A Educação Profissional no Brasil teve seu marco inicial em 1909, quando o 

Estado assume responsabilidade oficial de capacitar a força trabalhadora nas 

chamadas escolas de aprendizes artífices, mantidas, na época, pelo Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, através do Decreto nº 7.556, de 23 de setembro 

de 1909, sancionado pelo presidente Nilo Peçanha. Na verdade, esse Decreto 

possuía um caráter assistencialista, indicado para os órfãos e desvalidos a terem a 

oportunidade de saberem trabalhar para o capital (NEVES, 2010). 

O objetivo maior do sistema da Educação Profissional era qualificar a massa 

trabalhadora para dar conta da constante evolução que a indústria se encontrava 

naquele momento e, ainda, como forma de inserir no mercado de trabalho grande 

número de pessoas que vieram morar no meio urbano, devido ao êxodo rural 

ocasionado pela industrialização (MANFREDI, 2002).  

As escolas de aprendizes artífices acabaram se expandindo, sendo 

necessária a criação de novas escolas, o que gerou, posteriormente, a implantação 

das escolas superiores para qualificar profissionais especialistas, dado ao 

desenvolvimento crescente da indústria. Devido a esse crescimento, outras pessoas 

de diferentes classes sociais começaram a receber essas qualificações. 

A partir de 1940, o ensino profissionalizante passa por diversas leis, 

conhecida como Reforma Capanema, que acaba remodelando o ensino no país e 

estabelecendo as seguintes alterações: o ensino profissional passa a ser 

considerado de nível médio; o ingresso nas escolas industriais passa a depender de 

exames de admissão; os cursos são divididos em dois níveis: curso básico industrial, 

artesanal, de aprendizagem e de mestria, e o segundo, curso técnico industrial 

(BRASIL, 2009). 

Isso faz com que a educação profissional ganhe maior abrangência, 
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permitindo a criação e transformação de unidades escolares. Hoje, algumas dessas, 

são centros federais de educação, escolas politécnicas e institutos federais de 

educação. Durante esse período, aparecem também os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e Comercial (SENAC), e os Serviços Sociais da 

Indústria (SESI) e do Comércio (SESC), já que o ensino não poderia atender de 

imediato às demandas do trabalhador para o processo da indústria (NEVES, 2010). 

Em 1961, com a promulgação da Lei nº 4.024, que fixa as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, o ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico. 

Esse período é marcado por profundas mudanças. Assim, a Educação Profissional 

foi se modificando a cada alteração proposta (LDB de 1971; Lei nº 6.545, de 30 de 

junho de 1978; Lei 8.948, de 8 de dezembro de 1994)1. A partir de 1996, com a nova 

LDB, Lei nº 9.394, a Educação Profissional tomou novos rumos para o seu 

desenvolvimento. Nesse documento, foi dada atenção a essa modalidade de ensino 

em um capítulo exclusivo (BRASIL, 2009). 

Porém, a principal reforma veio em 23 de julho de 2004, por meio da criação 

do Decreto nº 5.154, cujo conteúdo foi incorporado à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) por meio da Lei nº 11.741/2008. Com o objetivo de 

articular a educação básica e a educação profissional, esta lei altera alguns artigos 

da LDB, a fim de redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 

profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da Educação 

Profissional e Tecnológica. A partir desse movimento: 

 

Destacou-se a necessidade de a educação profissional observar a estrutura 
sócio-ocupacional e tecnológica da economia e articular esforços das áreas 
da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia. Os cursos 
de formação inicial e continuada (que, grosso modo, compreenderiam 
aqueles definidos pelo antigo decreto como cursos de nível básico), ao 
invés de serem fragmentados e dispersos, deveriam ser ofertados segundo 
itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a 
vida produtiva e social, articulando-se com a educação de jovens e adultos, 
de modo que a qualificação para o trabalho implicasse também a elevação 
do nível de escolaridade do trabalhador (RAMOS, M., 2010, p. 51-52). 

 

Nesse sentido, fez-se necessário aos sistemas de ensino uma nova visão de 

compreender a educação, principalmente, a relação da educação básica com a 

educação profissional. Toda essa mudança exigiu uma nova estruturação curricular, 

como também física e financeira. 

                                            
1 Vide Linha do tempo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Anexo A, p. 97). 
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 Para amparar e dar conta da demanda e necessidade de reestruturação da 

educação foram tomadas iniciativas por meio de ações governamentais e instituída a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, através da criação 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). 

 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, 
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
suas práticas pedagógicas [...] (BRASIL, 2008). 

 

Tomando conhecimento dessa realidade, as políticas públicas educacionais 

têm se esforçado, desde então, para que a relação trabalho e educação seja vista 

de modo diferente na EPT. De acordo com Frigotto (2012, p. 26), a sociedade já 

avançou muito, pois “começamos a ver o problema a partir do pedagógico, da escola 

para o trabalhador, que tipo de escola para o trabalhador e que educação para o 

trabalhador”. Uma vez que, por muito tempo, foi dada uma limitada atenção à EPT. 

Pouco se falava, pouco se ouvia. Talvez, hoje, possa se dizer que há um olhar mais 

atento das universidades para este assunto, devido, também, ao salto considerável 

de criação de instituições, a exemplo dos IFs, ao surgimento de novos cursos e ao 

número de alunos que estão incluídos nessa modalidade de ensino.  

 

A educação profissional hoje, em muito se diferencia dos seus primeiros 
estágios. Atende os mais variados públicos, tem uma estreita ligação com o 
desenvolvimento socioeconômico, guarda uma íntima relação com os 
avanços tecnológicos e científicos e com a transferência e a democratização 
de tecnologias sociais, conhecimento e informação. Entre seus objetivos 
está a oferta de educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e 
modalidades, formação e qualificação com vistas à atuação nos diversos 
setores da economia, além de promover e protagonizar o desenvolvimento 
nacional e das diferentes regiões do país (NEVES, 2010, p. 18-19). 

 

É possível perceber que essa caminhada de progresso realmente aconteceu 

na EPT, graças a várias alterações que ela foi sofrendo ao longo dos anos, graças 

também à insistência de autores baseados em teóricos como Marx e Gramsci, que 

sempre defenderam uma educação profissional que atingisse a todos e que não 

fosse realizada de forma reducionista, mas que propiciasse a evolução do homem.  

 Porém, o grande avanço dessa modalidade de ensino deu-se nos últimos 

anos através da inserção de políticas públicas, o que resultou na expansão da Rede 

Federal e no aumento significativo de matrículas, proporcionando qualificação 
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profissional, inclusão social e desenvolvimento econômico, ou seja, ações que 

buscaram o crescimento de toda uma sociedade, para que jovens e adultos não 

tenham uma formação restrita, mas que possam ser reconhecidos no mundo do 

trabalho e ser valorizados pelo conhecimento que possuem. 

 Gramsci, preocupado com a evolução do homem de forma que pudesse 

acompanhar os avanços técnico-científicos da sociedade moderna, primava pela 

“formação total do homem, nem presa ao humanismo estéril da escola burguesa 

nem ao profissionalismo estreito das escolas profissionalizantes”, mas de maneira 

que pudesse unir as “relações teóricas e práticas do trabalho com o estudo”. Com 

base num princípio educativo em busca de um conceito novo de cultura, que 

pudesse ser desenvolvido pelos “intelectuais de diversos matizes” (RAMOS, L., 

2010, p. 36-38).  

Embora já se tenha avançado bastante, ainda é necessário pensar nessa 

formação integral do aluno. As instituições que oferecem a EPT precisam atender às 

exigências da sociedade moderna, reconhecendo as especificidades de cada 

indivíduo, de modo que ele possa se sentir inserido nessa modalidade de ensino.  

O sistema de ensino atual precisa valorizar o conhecimento advindo de cada 

aluno, valorizando a sua cultura, sua concepção de mundo, suas vivências. Segundo 

Ramos L. (2010), baseando-se na concepção de Gramsci, toda a atividade humana 

é intelectual, por isso não há como excluir o conhecimento da realidade ou o 

conhecimento de mundo que o aluno possui, nem da sua experiência profissional ou 

do seu trabalho. Por isso, Gramsci (2000, p. 106) defendia “uma escola única inicial 

de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimente o desenvolvimento 

da capacidade de trabalhar manualmente [...] e o desenvolvimento das capacidades 

de trabalho intelectual”. 

Preparar o aluno para o mundo do trabalho é, ainda, um dos grandes desafios 

da EPT. Não devem ser poucas as responsabilidades e os anseios dos profissionais 

que desempenham a função de docente numa instituição de diferentes níveis de 

ensino e que precisam associar o ensino das disciplinas básicas ao das técnicas. 

Segundo a Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica: 

 

[...] o mundo do trabalho demanda por indivíduos autônomos que possam 

atuar em um ambiente de geração do conhecimento e, também, de 
transferência a outros contextos em constante transformação. Entretanto, é 
necessário que esses profissionais ultrapassem esses limites e, ao 
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alcançarem uma verdadeira autonomia, possam atuar na perspectiva da 
transformação social orientada ao atendimento dos interesses e 
necessidades das classes trabalhadoras (MOURA, 2008, p. 28). 

 

 Por isso, os professores dessa modalidade de ensino precisam pensar com 

seus pares, como promover a criação de ideias de inovação em sala de aula, para 

que os alunos possam se integrar ao processo de aprendizagem e com o decorrer 

da formação se tornar sujeitos emancipados. 

 

Superar o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência de formação 
pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da educação 
profissional de hoje implica reconhecer que a docência é muito mais que 
mera transmissão de conhecimentos empíricos ou processo de ensino de 
conteúdos fragmentados e esvaziados teoricamente. Para formar a força de 
trabalho requerida pela dinâmica tecnológica que se dissemina 
mundialmente, é preciso um outro perfil de docente capaz de desenvolver 
pedagogias do trabalho independente e criativo, construir a autonomia 
progressiva dos alunos e participar de projetos interdisciplinares 
(MACHADO, 2008, p. 15). 

 

 Para tanto, as instituições de ensino necessitam priorizar em seus espaços, 

momentos formativos que amparem os professores da EPT a (re)pensarem sobre 

esse novo perfil profissional. As instituições devem perceber a relevância desse 

processo, de modo que possibilitem a formação continuada, e mais do que isso, os 

docentes precisam sentir essa necessidade, precisam buscar e requerer esse 

direito, para que a partir de tais oportunidades possam estudar, refletir, compartilhar, 

vivenciar e aplicar, conjuntamente, planejamentos que busquem atingir os diversos 

níveis e modalidades da EPT, formando cidadãos qualificados para atuar em 

diversos setores da economia, conscientes da importância do seu papel e valor na 

sociedade. 

 

1.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A partir de meados da década de 1980, a formação de professores tem sido 

assunto de relevância. No Brasil, essa discussão que se iniciou, nos anos noventa, 

tem se propagado e vem sendo debatida por muitos autores e experientes na área, 

gerando debates, polêmicas e muitas produções teóricas a respeito desse tema. 

Mas por certo, do que se trata quando a questão é formação de professores? 

Para Ferry (1987, p.36), a formação é vista como “um processo de desenvolvimento 

individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar capacidades”. Medina e Domínguez 
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(1989, p. 87) complementam a ideia, pois veem a formação de professores: 

 
[..] como a preparação e emancipação profissional do docente para realizar 
crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova uma 
aprendizagem significativa nos alunos e consiga um pensamento-acção 
inovador, trabalhando em equipa com os colegas para desenvolver um 
projecto educativo comum. 

 

Alguns teóricos têm se referido a essa expressão, tratando da estruturação 

dos cursos que preparam os professores para ensinar, outros questionam a 

qualidade dessa formação e a sua caracterização, e existem os que defendem uma 

constante busca para o aprimoramento dos conhecimentos e das práticas docentes, 

chamada de formação continuada, e enfatizam a importância do professor refletir 

sobre a sua própria ação, como os autores  supracitados. 

No entanto, todos esses argumentos se referem e compõem a formação de 

professores, inclusive um conjunto de saberes que acompanham e servem de base 

à atividade docente.   

É comum a todo profissional buscar referência em algo ou alguém para 

construir sua identidade num processo histórico significativo, logo, a profissão 

docente não foge dessa realidade. Os cursos de formação inicial de professores têm 

se empenhado para trabalhar a constituição da identidade a partir de pesquisas, 

reflexões e problematizações existentes nas escolas. Mas essa construção não é tão 

simples quanto parece, ela nasce de esforços, obstáculos e conquistas alcançadas 

por docentes, caracterizando-se pela forma como cada indivíduo pensa e age.  

Segundo Nóvoa (2000), o qual dá preferência ao termo “processo identitário”, 

o professor necessita de tempo para tal processo, uma vez que sua identidade é 

composta por sua história pessoal e profissional, e ainda, por inovações e 

mudanças.  

Não há como o professor ser duas pessoas ao mesmo tempo, uma 

profissional, outra pessoal; ele é uma pessoa só, agindo em lugares e contextos 

diferentes, porém, é a consciência da sua responsabilidade e a ética que o 

diferencia enquanto docente, apropriando-se dos saberes que o constituem. Para o 

autor:  

 

O processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com 
autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o nosso 
trabalho. A maneira como cada um de nós ensina está diretamente 
dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino 
(NÓVOA, 2000, p.17).  
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 Por isso, o professor é um profissional formado por suas vivências, 

realizações, frustrações, enfim, por um compêndio de histórias. Capaz de se 

autoconstruir a todo tempo, pois novos conhecimentos podem ser construídos a 

qualquer momento e fazer parte de seu perfil. 

 Segundo Dubar (2003, p. 51), “a formação é essencial na construção das 

identidades profissionais porque facilita a incorporação de saberes que estruturam, 

simultaneamente, a relação com o trabalho e a carreira profissional”. Partindo dessa 

concepção, destaca-se o reconhecimento da existência de alguns saberes que 

compõem a profissão docente. 

 Devido a tantos imprevistos que ocorrem nas escolas, parte da sociedade se 

acha no direito de manifestar sua opinião sobre o que deve ser feito ou deixar de 

fazer na educação, estendendo sua crítica às atitudes dos professores, sobre como 

devem agir e, quase sempre, esquece que o professor é um profissional formado por 

saberes ligados ao seu exercício. Esse embasamento de saberes está relacionado a 

toda sua vida, levando em consideração a formação, o espaço, o tempo, as suas 

relações pessoais dentro e fora da escola. O professor não é um indivíduo vazio, 

muito pelo contrário, é composto de experiências que merecem respeito e 

valorização. 

 Mesmo na formação inicial, cada futuro professor já possui uma bagagem de 

conhecimentos e de vivências, que precisam ser reafirmados ou contestados 

durante essa etapa. Pimenta (2008, p. 17) corrobora com essa ideia: 

 

Nos cursos de formação inicial, tenho utilizado a produção de pesquisas em 
didática a serviço da reflexão dos alunos e da constituição de suas 
identidades como professores. Ao mesmo tempo, problematizando-as 
diante da realidade do ensino nas escolas, procuro desenvolver nos alunos 
uma atitude investigativa. Nesse contexto, estamos empenhados em 
ressignificar os processos formativos a partir da reconsideração dos saberes 
necessários à docência, colocando a prática pedagógica e docente escolar 
como objeto de análise.  

 

 Para entender melhor a respeito dos saberes que fazem parte do trajeto da 

formação docente, Tardif (2014), relacionou-os, basicamente, em quatro 

denominações: os saberes da formação profissional; os saberes disciplinares; os 

saberes curriculares e os saberes experienciais. 

 Os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da 

ideologia pedagógica) são aqueles atrelados à formação inicial e continuada dos 
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professores e articulados aos métodos e técnicas de ensino, certificados, 

cientificamente, durante o processo de formação (TARDIF, 2014). 

 Os saberes disciplinares se referem às diversas áreas do conhecimento. O 

professor precisa ter domínio sobre a disciplina que ministra, contudo, Gauthier 

(1998, p.30) afirma que “o saber disciplinar não pode [...] representar sozinho “O” 

saber docente”. O compromisso do professor vai além; ele deve dar sentido ao 

ensino. Segundo Pimenta: 

 

Conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro estágio 
daquele. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as 
informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O 
terceiro estágio tem a ver com a inteligência, a consciência ou sabedoria. 
Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e 
pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e 
desenvolvimento; consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, 
capacidade de produzir novas formas de existência, de humanização. E é 
nessa trama que se pode entender as relações entre conhecimento e poder 
(2008, p. 21-22). 

 

Dentre várias considerações que podem ser feitas desse fragmento, convém 

considerar a respeito do agir do professor, mostrando sua missão diante dos alunos, 

que é a de orientá-los sobre como selecionar e usar tanta informação disponível nos 

dias de hoje, e ainda, de forma que tenha sentido para a vida de cada um. 

 Também estão relacionados à profissão docente os saberes curriculares. São 

aqueles que constam nos programas escolares referentes aos conteúdos, aos 

objetivos e até aos métodos que devem ser utilizados pelos professores. No entanto, 

o professor após analisar o programa, precisa fazer alguns ajustes, adaptá-los à 

realidade de cada contexto. 

Por fim, destacam-se os saberes experienciais. Muitos docentes, mesmo que 

estejam no início da carreira, já possuem os saberes de experiências que 

alcançaram enquanto alunos da escola básica, a partir da vivência com os 

professores que tiveram. Lembrando-se dos que possuíam melhor ou pior didática, 

os que tinham ou não domínio do conteúdo a ser ensinado, entre outros exemplos 

que poderiam ser citados.  

Eis o que Pimenta (2008, p.20) ressalta com relação a esse assunto: “O 

desafio [...] aos cursos de formação inicial é o de colaborar no processo de 

passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como 

professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor”. Dessa forma, o 
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docente tem um papel importante na sua construção identitária, o de refletir sobre 

ela e analisar em que estão embasados seus princípios e valores. 

Entretanto, os saberes experienciais transpassam esse processo inicial da 

vida do professor, eles fazem parte de todos os momentos da história desse sujeito, 

do seu pensar, do seu agir, construídos de forma individual ou coletiva, no ambiente 

escolar ou no contexto onde vive. Usam-se os demais saberes para compor o saber 

da experiência.  

 

O professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e 
seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências 
da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 
sua experiência cotidiana com os alunos (TARDIF, 2014, p.39).  

 

A partir dessa afirmação, o autor afirma que é necessário que o docente 

tenha domínio sobre todos os saberes, integrando-os e dominando-os para auxiliar a 

sua prática. Além disso, para Gauthier (1998), o saber experiencial só tem sentido 

quando é compartilhado entre os professores, quando é posto em prática em sala de 

aula e avaliado o seu resultado, porém, enquanto ele é particular de tal sujeito, 

baseado apenas na pessoalidade, não tem importância alguma. Por isso, a troca de 

ideias e práticas entre os professores é muito relevante. É por meio dessas ações 

que vão se construindo novos saberes. 

 As oportunidades das quais os docentes desfrutam são as bases para a 

composição dos saberes experienciais e, por conseguinte, para uma formação em 

constante construção. Os alunos, a sala de aula, o contexto escolar, o conteúdo 

disciplinar, os métodos, os recursos tecnológicos e os colegas de trabalho 

favorecem para tal construção, através de interações sociais. 

 

Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. 
São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática 
para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes 
constituintes enquanto prática docente) e formam um conjunto de 
representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem 
e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas 
dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação 
(TARDIF, 2014, p. 49). 

 

A fim de aprimorar e melhorar a formação inicial, a formação continuada 

surge como uma oportunidade para amenizar os anseios dos professores. Através 

dela, pode ocorrer uma atualização e uma ressignificação da prática docente, uma 
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vez que favorece a reflexão sobre a ação, pois o professor precisa refletir, 

constantemente, sobre a sua prática, ser autocrítico sobre suas ações; só assim, 

torna-se capaz de contribuir para um processo de ensino-aprendizagem de 

qualidade.  

Conforme Freire (2014, p. 40), “é pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Por isso, quando o profissional 

docente tem plena convicção sobre a importância da autoavaliação do seu exercício 

e busca avançar na sua qualificação, é digno de consideração e reconhecimento, 

porquanto, certamente, sua prática estará embasada em um processo contínuo de 

formação, com vistas à melhoria da educação.  

 

1.2.1 Formação continuada 

 

 Convém considerar que a profissão docente tem exigido dos professores 

desempenhar papéis cada vez mais numerosos e complexos, precisando tornar-se 

um profissional técnico, especialista das matérias educacionais, conhecedor do 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente, propiciando e adaptando a(s) 

realidade(s) de cada aluno a um contexto social múltiplo de ensino, e ainda, 

acompanhando os avanços tecnológicos que mudam e transformam a sociedade de 

forma acelerada. 

Para dar embasamento a tantas mudanças e responsabilidades da atividade 

docente, a formação continuada pode desempenhar um papel relevante na vida dos 

professores, desde que ela venha a somar para o trabalho desses profissionais e 

suprir as emergências do campo educacional. Por isso, o aperfeiçoamento e a 

capacitação contínua deve ser uma preocupação constante não só do docente, mas 

também das instituições de ensino, para que ampare o profissional que trabalha com 

diversos níveis da educação e diferentes tipos de público. 

Entende-se que essa formação deva atender às premências do cotidiano 

escolar em cada caso, em cada área do conhecimento se for necessário, e não uma 

política de formação ‘engessada’, pois é preciso conhecer as necessidades de 

formação. Cada professor ou cada grupo de professores tem seus anseios, seus 

objetivos, suas peculiaridades associados a amenizar problemas de ensino e 

aprendizagem, muitas vezes, problemas sociais que fazem parte do atual cenário 

educacional ou a buscar inovação para a sala de aula. Porém, a formação inicial não 
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o preparou para tudo isso, por esse motivo, a formação continuada precisa tratar 

dessas questões relacionadas ao trabalho docente. 

Com relação ao termo usado, anteriormente - necessidades de formação, de 

acordo com Rodrigues (2006), pode ser entendido como um conceito bastante 

complexo, uma vez que está relacionado a muitos fatores - sujeitos, contexto, 

percepção, valores e objetivos de referência. Sem esses elementos, não há como 

pensar na existência dessas necessidades. Ela acontece sempre de alguém para 

alguém e deveria acompanhar as emergências do agir docente. As necessidades de 

formação são instáveis, visto que, quando sanadas, dão lugar a outras 

necessidades. Para melhor compreender, essa expressão pode ser caracterizada 

pela procura por satisfação, capaz de encorajar o professor a atingir tal objetivo, 

proposto pelo indivíduo e pelo meio em que está inserido. Ou ainda, designá-la 

como algo que está faltando à prática do professor, seja ela percebida de forma 

individual ou coletiva, seja observada a partir de desejos e expectativas, mas que 

pode ser resolvida por meio de processos formativos.  

 

A análise de necessidade de formação pode vir a afirmar-se como uma 
estratégia de formação ao serviço de modelos que pretendem restituir ao 
professor, enquanto actor social, protagonismo do seu desenvolvimento 
profissional, dando-lhe consciência da rede de relações e objetivos que se 
cruzam no campo de formação, em ordem a devolver-lhe a capacidade de 
usar as margens de liberdade e autonomia de “autênticos” profissionais 
(RODRIGUES, 2006, p. 116). 

 

Nessa perspectiva, Canário (2003, p. 205) em uma de suas direções que 

julga pertinente, nos processos formativos, ressalta: 

 
Está em causa passar da elaboração de programas de formação para a 
construção de dispositivos de formação, passar de uma lógica de catálogo 
para uma lógica de projecto, co-produzir, em contexto, a situação de 
formação a partir da interação entre formadores e formandos. 

 

Tomando como base os posicionamentos supracitados, é conveniente às 

instituições de ensino repensar como acontece o processo de formação dos 

professores, considerando que o corpo docente deve opinar sobre essa construção, 

isto é, os docentes precisam ser consultados, devem ajudar a pensar como podem 

ocorrer esses momentos formativos no espaço escolar, quando serão oportunizados 

e de que modo essa formação contínua precisa ser feita para que se tenha um 

resultado significativo no trabalho do professor e, posteriormente, para o aluno em 
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sala de aula. Dessa forma, quando se tem, evidentemente, os propósitos e as 

definições necessárias para uma formação continuada, certamente, novas ideias e 

soluções são encontradas durante a caminhada para serem aplicadas no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão 
pedagógica, mas também num quadro conceptual de produção de saberes. 
Por isso, é importante a criação de redes de auto(formação) participada, 
que permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação 
como um processo interactivo e dinâmico. A troca de experiências e a 
partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de 
formador e formando (NÓVOA, 1992, p.27). 

 

Para tanto, a intenção de mudança deve partir do professor – o formando, a 

ver-se como um constante aprendiz e não como alguém que já está pronto, mas 

disposto a promover essa formação entre seus pares – os outros professores, 

tornando-se ao mesmo tempo formando e formador. Segundo Garcia (1999, p.22) “é 

o indivíduo, a pessoa, responsável último pela activação e desenvolvimento de 

processos formativos”. Desse modo, é o professor que precisa querer a formação, 

desejar a procura por aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Além disso, convém para o docente, sobretudo, o da Educação Profissional e 

Tecnológica, levar em consideração as modificações que ocorrem no dia a dia da 

sociedade, pois a rapidez avassaladora das informações é constante; as 

transformações políticas, sociais e culturais acontecem com muita velocidade, e 

ainda, as inovações tecnológicas têm sido um dos desafios que o professor enfrenta 

na docência. Por isso, esse docente deve dialogar com a inovação, estar aberto às 

novas tecnologias e sentir a necessidade de se aperfeiçoar. Na perspectiva de 

Machado (2008, p. 17):  

 

É pressuposto básico que o docente da educação profissional seja, 
essencialmente, um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho 
coletivo e à ação crítica e cooperativa, comprometido com sua atualização 
permanente na área de formação específica e pedagógica, que tem plena 
compreensão do mundo do trabalho e das redes de relações que envolvem 
as modalidades, níveis e instâncias educacionais, conhecimentos da sua 
profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do trabalho, bem 
como dos limites e possibilidades do trabalho docente que realiza e precisa 
realizar. 

 

 Ao encontro dessa ideia, a formação continuada de professores é entendida, 
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neste trabalho, como um espaço para reflexão, análise, troca de experiência e 

autoavaliação em relação à prática de ensino, uma vez que de nada adianta a 

participação em eventos de formação se o professor não for capaz de realizar uma 

autorreflexão-crítica sobre sua prática, a partir dos saberes e conhecimentos 

suscitados por meio desta atividade. 

 

Entende, também, que a formação é, na verdade, autoformação, uma vez 
que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 
experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. 
É nesse confronto e num processo coletivo de troca de experiências e 
práticas que os professores vão construindo seus saberes como praticum 
[...]. Produzir a vida do professor implica valorizar, como conteúdos de sua 
formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre 
suas experiências compartilhadas (PIMENTA, 2008, p. 29). 

 

Portanto, a formação continuada de professores precisa ser um processo 

permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, 

com a finalidade de assegurar um ensino de melhor qualidade a todos os aprendizes 

envolvidos no processo educacional. 

 

1.2.2 Formação inicial e continuada de professores de Língua Portuguesa  

 

 É na formação inicial que o acadêmico dá os seus primeiros passos para ser 

um futuro professor. A partir desse meio é que ele recolhe o que lhe servirá ou não 

para sua prática como docente. Ou seja, durante todo o processo de formação, ele 

seleciona as relações teóricas mais significativas e associadas ao seu perfil. Por 

isso, as leituras ofertadas nos cursos de licenciatura têm importante sentido na 

formação dos docentes, uma vez que elas poderão ser adotadas como traços a 

serem seguidos por esses profissionais, como verdades e guias nas suas futuras 

ações pedagógicas. 

Porém, não só a teoria, mas também a prática precisa ser inserida e vista 

como primordial pelos cursos de formação de professores. A prática aqui referida se 

trata do contato do futuro docente com a sala de aula, com o seu provável ambiente 

de trabalho, visto que ainda é perceptível, em diferentes instituições de ensino 

superior, a falta da relação entre ambas. Na maioria das vezes, os cursos de 

formação inicial possibilitam apenas os estágios como lugares para a execução das 

práticas; o que não deveria ser, pois, talvez, se fossem oportunizadas formas de 
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vivenciar momentos reais de práticas pedagógicas, desde os primeiros semestres 

acadêmicos, os futuros professores poderiam se sentir mais preparados para refletir 

sobre seus trabalhos enquanto docentes e associar, de forma eficaz, a teoria e a 

prática (FERREIRA; SARTORI, 2012).   

Trazendo essas percepções para a formação do professor de LP, esse 

profissional precisa estar amparado, também, pelas leis e documentos que regem e 

envolvem o seu trabalho, sejam eles: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior e para a Formação Continuada 

– DCNs (última Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015), Plano Nacional de 

Educação – PNE (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), entre tantos outros, 

necessários para que o professor embase a sua ação docente. 

O professor de línguas, independente da modalidade que escolheu cursar, 

seja Língua Portuguesa, seja Língua Estrangeira, precisa ser um profissional, 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras, capaz de ter 

domínio de conhecimento sobre a língua, reconhecendo seu uso, sua estrutura, seu 

funcionamento e manifestações culturais, bem como suas variações linguísticas. 

Além disso, ele “deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer 

uso de novas tecnologias e de compreender sua formação como processo contínuo, 

autônomo e permanente” (BRASIL, 2001).   

Tomando como referência os PCNs (1998), o ensino de língua está 

alicerçado, basicamente, em quatro eixos, são eles: leitura, produção textual, análise 

linguística e oralidade. Para tanto, o professor de LP, ao concluir a licenciatura e 

iniciar o seu trabalho, deve propor um ensino pautado em interações sociais, de 

modo que, em sala de aula, propicie a relação do aluno com o texto e com os 

demais sujeitos envolvidos no contexto, através do uso de diferentes gêneros 

textuais2, permitindo ao aluno se apropriar do uso da linguagem, considerando, 

também, o processo histórico e social (BAKHTIN, 1981).  

 
O professor é aquele que faz a mediação na relação do aluno com o objeto 
do conhecimento. Ou seja, o professor não é aquele que detém e transmite 
o conhecimento, como na visão tradicional de ensino, e sim aquele que 
planeja, implementa e dirige atividades didáticas visando “desencadear, 

                                            
2 Na sequência deste trabalho, no capítulo “O ensino da leitura”, será explicado o que é gênero 
textual. 
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apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno, procurando garantir 
aprendizagem efetiva (EMILIO; SALEH, 2012, p.114). 

 

Seguindo essa linhagem, cabe ao docente de LP pluralizar o espaço da sala 

de aula para debates, seminários, produção de diferentes discursos orais e escritos, 

entre tantas outras atividades que possibilitem o desenvolvimento desses quatro 

eixos necessários para a emancipação do aluno como sujeito crítico e reflexivo 

frente a diversas situações de linguagem. 

Dessa forma, a profissionalidade docente está atrelada à relação do professor 

com o aluno por meio de interações, que podem ocorrer através de relações 

dialógicas na visão bakhtiniana e intrínsecas ao processo de ensino-aprendizagem 

em sala de aula, como Vygotsky defendia, pois a relação verbal no contexto 

educacional, dada por intermédio do diálogo e da construção de ações sociais, como 

o compartilhar de conhecimentos entre professor-aluno, permite o desenvolvimento 

mútuo dos seres envolvidos nesse processo. Essas interações verbais devem ser 

vistas “não só como um objeto prioritário, mas como a principal ferramenta das 

aprendizagens” (DREY; GUIMARÃES, 2012, p. 172).  

 Mas, os desafios para esse profissional não param por aí, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, que se aplicam, também, à 

formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica (objeto de 

estudo neste trabalho de pesquisa), preveem dentre tantas responsabilidades já 

incumbidas, que o docente, ao terminar sua formação inicial, possa promover ações 

que valorizem o trabalho coletivo e interdisciplinar com objetivos pedagógicos claros 

para o processo de ensino-aprendizagem; projetos educacionais que incluam o uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, bem como diferentes 

recursos e estratégias didático-pedagógicas (BRASIL, 2015). 

 Considerando o trabalho do professor de LP em sala de aula, Ferreira e 

Sartori (2012), tomando como referência as orientações de Zabalza (1994) e Porlán 

e Martin (2000), defendem que além dos planejamentos de aula que o professor 

propõe desenvolver em cada encontro, os diários de aula, realizados através da 

escrita narrativa e visto como um gênero autobiográfico do professor, também tem 

um importante papel no desempenho do agir docente e na formação identitária, pois 

possibilita ao sujeito um contato com a própria prática, retomando, a partir desses 

registros, os seus anseios, as suas angústias, potencializando a reflexão 
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pedagógica. 

Esses autores explicam que no momento em que o professor sente a 

necessidade de relatar as suas ações, mesmo que seja para ele mesmo lê-las e 

refleti-las, ele está construindo sua identidade profissional de forma positiva, 

assumindo as suas escolhas. Assim, ao escrever, o indivíduo é capaz de ver-se a si 

mesmo, ou melhor, ao narrar as suas práticas consegue dissociar-se do sujeito do 

qual está sendo falado, desse modo, os diários de aula são instrumentos de 

formação profissional, pois possibilitam que o professor aprenda, pesquise, 

desenvolva, registre, expresse, documente, reflita, e ainda, produza 

autoconhecimento.  

 Tendo em vista essas abordagens com relação ao perfil docente, o professor 

de LP da Educação Profissional e Tecnológica precisa ser amparado por 

oportunidades que cooperem no seu trabalho, uma vez que frente a diferentes níveis 

de ensino e alunos, precisa estar amparado por uma formação sólida para resultar 

em um ensino significativo em sala de aula, favorecendo a construção do 

conhecimento e analisando os aspectos relevantes para a aprendizagem (MOURA, 

2008). 

Uma dúvida recai sobre como esse profissional recebeu a sua formação 

inicial de LP, se ela foi pautada no ensino a partir do texto, numa perspectiva 

interacional e dialógica, se o professor foi instigado à produção do pensamento 

crítico e reflexivo para atuar no meio social, ou seja, como ele poderá oferecer algo 

que ainda lhe falta? Nesse sentido, é preciso novamente ressaltar sobre a 

importância da formação continuada na vida dos professores, formação essa, 

realizada de forma coletiva com a participação de pares (docentes) que possam 

planejar, opinar e criar  momentos formativos que venham, realmente, sanar as 

necessidades do corpo docente (CANÁRIO, 2003). 

Através de debates coletivos, relatando experiências vividas em sala de aula, 

é possível promover a reflexão sobre o fazer pedagógico, gerando ideias e 

encontrando soluções para os dilemas trazidos pelos professores para discussão em 

grupo. Convém destacar aqui que o professor de LP deve trazer para ser explorado 

com os demais colegas da área, não só assuntos relacionados à educação de forma 

geral (políticas públicas, teóricos, indisciplina dos alunos, contexto educacional), mas 

também temas pontuais como: o ensino da leitura, a produção escrita dos alunos, a 

análise linguística nos textos, a produção de material didático específico, elaboração 
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de projetos de ensino interdisciplinar, enfim, o que seja relevante para o grupo. 

 Considerando a formação continuada dos professores de LP como uma inter-

relação entre os saberes acadêmicos e experienciais, ela deve ser assunto de 

grande relevância nas instituições de ensino, uma vez que precisa fazer parte do 

universo docente. Por isso, nesses encontros, devem ser retomadas as teorias, 

comparando-as e relacionando-as com as práticas pedagógicas, de modo que 

possam ser confrontados diferentes saberes (GUIMARÃES; CORRÊA, 2012). 

 O professor de LP, como também de outra área, nunca está pronto, é um 

profissional sempre em busca do conhecimento, procurando aperfeiçoar-se e 

aprimorar-se às novas demandas educacionais. Visto como o sujeito responsável 

pelas propostas de ensino de uma língua, capaz de criar os processos reais do seu 

uso em permanentes diálogos, priorizando o texto como fonte de contato com 

diferentes linguagens nos espaços escolares. 

 Vista a relevância do ensino da LP, o subcapítulo 1.3 trata do ensino da 

leitura, procurando esclarecer a deficiência dessa habilidade para muitos alunos, e 

ainda, apresenta concepções de leitura e conceitos fundamentais aplicáveis em 

estratégias que podem ser usadas para desenvolver essa prática na EPT. 

 

1.3 A LEITURA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

De acordo com os PCNs de Língua Portuguesa (1998), um de seus pilares 

fundamentais é a autonomia do aluno, e uma das preocupações é que o ensino de 

LP não fique pautado no repasse de regras e nomenclaturas gramaticais, mas que 

possa ir muito além, fazendo com que os conhecimentos construídos em sala de 

aula estejam associados ao uso que o aluno fará deles ao agir na sociedade, 

considerando que a linguagem é um processo sociointeracional.  

Com base nessa afirmação, as aulas de LP precisam preparar o aluno para 

interpretar diferentes textos que circulam nos veículos de comunicação, bem como 

ter domínio da escrita, produzindo textos que demonstrem seus conhecimentos e 

críticas sociais. Só assim, ele será capaz de alcançar a autonomia prevista nos 

PCNs. 

No entanto, é perceptível que a compreensão da leitura ainda é uma das 

maiores deficiências encontradas nas salas de aula. Essa afirmação é justificada 

quando se observa os resultados obtidos pelos alunos nos sistemas nacionais e 
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internacionais de avaliação, como: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes (Pisa), o Índice do Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb – Figura 1), entre outros. 

 

Figura 1 – Resultado do Ideb 2015 
 

 

    

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

 

 

De acordo com a Figura 1, os números do Ideb de 2015 mostram o 

rendimento escolar nas duas etapas do ensino fundamental e no ensino médio; 

índice gerado a partir da análise de taxas de aprovação, reprovação e abandono 

escolar, e do desempenho dos alunos que participam da Prova Brasil. Evidente que 

as proficiências avaliadas não são apenas na disciplina de Português, mas também 

em Matemática.  

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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Os valores mostram que o ensino médio permanece com a nota estagnada 

desde 2011 e não conseguiu atingir a meta estipulada pelo MEC que era de 4,3 

(quatro vírgula três). O ensino fundamental 2, que compreende do 6º (sexto) ao 9º 

(nono) ano, chegou perto do patamar, mas também não conseguiu atingir a meta de 

4,7 (quatro vírgula sete). Já o ensino fundamental 1 alcançou a meta nacional que 

era 5,2 (cinco vírgula dois), no entanto, não há motivos para comemorar, visto que o 

histórico dos desempenhos de modo geral não está nada bom.  

Convém ressaltar que grande parte do desempenho de alunos em provas e 

exames está diretamente ligado à habilidade de saber ler. Entretanto, fazer com que 

as crianças e jovens cultivem o hábito da leitura parte da responsabilidade dos pais, 

mas também não foge do compromisso da escola despertar nos alunos o gosto 

pelos livros. Os professores têm um importante papel no ensino da leitura; são eles 

que irão mostrar que a compreensão de um texto não está simplesmente na 

decodificação de um produto escrito por um autor, mas está fundamentada numa 

atividade de interação social composta por uma construção de sentidos, somente 

perceptível, se o sujeito receptor, no caso o aluno-leitor, for capaz de entender uma 

série de estratégias que precisam ser ativadas quando se propõe a ler um texto. Só 

assim atingirá a eficiência na leitura.  

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre 
a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 
de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 
possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar 
o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 
compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 
suposições feitas (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1998, p. 
69-70). 

  

Como se pode entender, a leitura é um caminho bastante complexo e 

diversificado a ser percorrido. Desde os primórdios da humanidade, ler significava 

inserir-se no meio e defender-se. Existiam grupos que liam e que não liam, mas com 

o passar dos anos, a leitura tornou-se uma necessidade de comunicação com o 

objetivo de ascensão de um estágio social para outro mais elevado, despertada pelo 

desejo de conhecer, por atividades acadêmicas a ser cumpridas ou até mesmo pelo 

ato de prazer. De acordo com Antunes (2010, p.30-31), “todo texto é a expressão de 

algum propósito comunicativo, [...] no sentido de que a ele recorremos com uma 
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finalidade, com um objetivo específico, nem que seja, simplesmente, para não 

ficarmos calados”. 

A escola tem uma relevante atribuição social com relação ao ensino das 

múltiplas linguagens (verbal, não verbal, corporal, plástica, gráfica, entre outras), 

precisando ter domínio sobre como interagir com todas elas, visto que, é nesse 

espaço que deve acontecer o grande diálogo de linguagens e códigos para que o 

aluno usufrua desses recursos de forma autônoma para melhor compreender e se 

expressar, tornando-se capaz de comunicar suas ideias e desfrutar das produções 

linguístico-culturais. Para ratificar esse posicionamento, Freire (1992, p.118) destaca 

que: 

 

O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 
apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um 
com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. 
Nem é a favor que um faz ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, que 
um usa para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito 
fundamental dos sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não 
permite que se constitua. [...] enquanto relação democrática, o diálogo é a 
possibilidade de que disponho de, abrindo-me ao pensar dos outros, não 
fenecer no isolamento. 

 

Por isso, a sociedade entende que o ambiente escolar é o espaço privilegiado 

para o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois, acredita-se que nesse lugar 

todo o aluno deva ter acesso ao ensino, proporcionando a integração do indivíduo 

nas práticas sociais de letramento. Para melhor definir letramento, Kleiman (2007) 

entende ser um conjunto de atividades que surge de um interesse real na vida dos 

alunos, envolvendo a escrita a partir da leitura de diferentes textos que circulam no 

meio social, resultando em produções textuais que sejam, realmente, significativas 

para os sujeitos, isto é, trabalhos que possam ser lidos e discutidos por alunos e 

professor, considerando a capacidade de cada um dos envolvidos. “Os novos 

letramentos estabelecem outras relações entre a letra e o significado social, e essas 

relações são muito mais relevantes do que se considerava outrora” (BEVILAQUA; 

COLAÇO, 2012, p. 30). 

Convém ressaltar que, independente, da história de vida do aluno, ele merece 

ser respeitado pelas suas vivências e expectativas. Aí está a importância da 

intervenção mediadora do professor, pois o ensino, em todos os níveis, deve 

considerar as atividades realizadas pelo sujeito dentro e fora da escola, 

possibilitando-lhe melhor uso da linguagem através de textos orais e escritos que 
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circulam no seu cotidiano, dando acesso para que o aluno possa ler e escrever em 

boas condições, habilidades essas, indispensáveis à cidadania e à vida em 

sociedade (COLLAÇO, 2012; NEVES et al. 2011). 

Desse modo, o professor é o mediador nesse processo, porque é ele quem 

apresenta os diferentes textos que serão conhecidos e trabalhados pelos alunos, 

sejam eles verbais ou não verbais. É o docente que auxilia na interpretação e na 

construção dos sentidos do texto, por isso ele deve criar espaços para promover 

experiências, situações novas, provocar a curiosidade, mostrar o objetivo de tal 

atividade de forma a conduzir à formação de uma geração de leitores capaz de 

dominar as múltiplas formas de linguagens e de reconhecer os variados e 

inovadores recursos tecnológicos, disponíveis para a comunicação humana e 

presentes no dia a dia (NEVES et al. 2011). 

É na escola que o aluno terá a oportunidade de errar e construir suas próprias 

hipóteses sobre o que lê, assim como poderá assumir pontos de vista próprios para 

realizar suas produções textuais baseado no que leu, nos diálogos realizados em 

sala de aula e no que vivenciou no contexto escolar ou fora dele. Se alunos e 

professores não assumem essa responsabilidade de construção, as ações de leitura 

e escrita acabam sendo nada mais do que meras reproduções. 

Para que o discente tenha condições de se tornar um leitor autônomo 

competente, os exercícios de leitura oferecidos em sala de aula não podem estar 

limitados a questionários pré-estabelecidos, a um ritual mecanizado de perguntas a 

serem respondidas, a um olhar meramente gramatical. Antunes (2010) usa uma 

metáfora comparando o ensino de línguas com a vida do peixe na água. Para a 

autora, o peixe não vive fora d’água, assim como só há linguagem quando há textos; 

dessa forma, considera que analisar uma palavra solta ou uma frase isolada é como 

um peixe fora do seu habitat, ou melhor, “um peixe morto, estripado e malcheiroso”, 

que segundo ela, ainda infecta o ensino de línguas. Portanto, o texto é o ambiente 

natural para qualquer palavra ou frase. 

No entanto, é perceptível que alguns professores apresentam dificuldades 

com relação ao ensino da leitura, não sabendo, muitas vezes, como propor aos seus 

alunos a análise textual ou como interpretar diferentes gêneros, uma vez que foram 

submetidos durante anos, mesmo quando alunos e depois na licenciatura, a uma 

prática de compreensão textual que se esgotava na identificação de categorias 

gramaticais ou sintáticas, passando despercebidos os aspectos mais relevantes da 



45 

 

construção de um texto. Muitos deles não tiveram oportunidade nos seus cursos de 

formação de conhecer as teorias sobre estudo do texto e suas propriedades ou 

ficaram com algumas lacunas sobre esse ensino que não foram sanadas nem 

exploradas. 

Partindo dessa afirmação, embora haja muitos estudos e publicações que 

defendem um ensino de LP pautado nos usos reais da língua, em permanentes 

diálogos entre texto e sociedade, texto e autor e intertextualidade, ainda é possível 

observar, em muitas escolas, que as aulas de LP se resumem em processos 

prescritivos e normativos da língua. Para Geraldi (2003, p.121), o que “importa é 

ensinar a língua e não a gramática”, não que esta não seja importante, mas é 

apenas um dos meios para atingir o objetivo maior. O ensino da LP está relacionado 

ao domínio de um “conjunto de conhecimentos lingüísticos que o usuário tem 

internalizado para uso efetivo em situações concretas de interação comunicativa” 

(TRAVAGLIA, 2003, p. 17). 

O texto deve ser o ponto de partida para o ensino da língua materna, 

possibilitando ao aluno conhecer a estrutura e o funcionamento do sistema 

linguístico para tomar parte dele. Talvez o que ainda impede de saber explorar esse 

conhecimento seja a falta que o professor tem de “uma prática contínua de análise, 

que possibilite o desenvolvimento da capacidade de enxergar os elementos que, 

para além do gramatical, são centrais para o entendimento do texto” (ANTUNES, 

2010). Aí está a relevância das ementas dos cursos de formação inicial dos 

professores de LP e de uma formação contínua com pressuposto de um ensino 

dialógico e produtivo, que considere os usos da língua numa perspectiva 

interacional, voltado às diversas situações comunicativas.  

Muitas vezes, a dificuldade do ensino está situada na própria conceitualização 

do que é a leitura, de como ela é vista pelos professores, do papel que ocupa nos 

currículos da escola e das propostas pedagógicas que são adotadas para ensiná-la. 

Como já referenciado, na maioria das aulas, não são desenvolvidos com o aluno os 

conhecimentos necessários para a compreensão interativa, ou seja, a realização de 

atividades que ele participe para a construção dos sentidos do texto, mas, 

geralmente, logo após a primeira leitura feita sobre um texto, propõem-se perguntas 

que incidem sobre opiniões pessoais, ou a respeito de perspectivas temáticas ou de 

cunho gramatical, dispensando, sobretudo, os elementos construtivos do texto e o 

diálogo contextualizado em sala de aula.   
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Segundo Marcuschi (2008, p. 23) “não existe um uso significativo da língua 

fora das inter-relações pessoais e sociais situadas”. Desse modo, é atribuição 

fundamental do professor promover a contextualização dos fatos, trabalhar o 

diálogo, o debate, os aspectos ligados à vida social dos alunos com relação à 

utilização da língua nas diversas produções orais ou escritas. Os professores não 

devem ser reféns da concepção de que a gramática é o foco principal da língua. Não 

devem estar presos às atividades de leitura e compreensão disponíveis nos livros 

didáticos, embora já se comprove uma melhoria com relação a esses assuntos 

nesses manuais, comparando a publicações de anos atrás, pois, atualmente, é 

possível visualizar, nesses materiais, o empenho em explorar algumas estratégias e 

habilidades de construção dos sentidos do texto. 

A leitura é capaz de desenvolver a aprendizagem desde quando o indivíduo 

ainda é criança, mesmo sendo usada apenas como informação. Durante o Ensino 

Fundamental, várias horas por semana são dedicadas à linguagem, que, 

automaticamente, está envolvido o trabalho de leitura. Na maioria das vezes, 

atrelado à leitura em voz alta ou leitura silenciosa pela classe, seguida de questões 

que dizem ser interpretativas. Convém considerar, no entanto, que no Ensino Médio 

a leitura tem fundamental importância para a consecução de novas aprendizagens. 

Principalmente, no que diz respeito à formação do aluno como cidadão consciente 

de sua participação na sociedade, como sujeito reflexivo, capaz de agir de forma 

autônoma e emancipada sobre diferentes situações sociais. De acordo com Schäffer 

(2011, p. 92) saber ler com propriedade: 

 

[...] passa a ser o mote presente nos vários discursos: é indispensável à 
reprodução da sociedade capitalista neste período marcado pela aceleração 
da técnica, da ciência e da informação – paralelamente da exclusão rápida 
dos que lêem e escrevem mal ou dos que não lêem e não escrevem. É o 
mote também daqueles que, preocupados com a promoção de parcelas 
mais numerosas da sociedade, entendem a cidadania como um direito bem 
maior do que o de ser mero consumidor atento, questionador da qualidade 
do produto no mercado. Para esses, ler e escrever bem transformou-se em 
estratégia indispensável à cidadania, concebida como formação de opinião 
pública capaz de direcionar decisões políticas. 

 

Com relação a essa afirmação, os desafios a serem enfrentados pelos 

professores, nos dias atuais, não são poucos. Talvez a metodologia ainda usada por 

muitos deles, em sala de aula, não esteja mais ‘dando conta do recado’, pois o 

ensino através do quadro-negro e do giz, tendo o professor como detentor do saber, 
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parece não atender mais as demandas da educação.  

A maioria das crianças e jovens que chega ao ambiente escolar já tem acesso 

à internet e a outras tecnologias informacionais fora da escola, ou seja, está inserida 

na cibercultura através do ciberespaço. Lévy (1999, p.17), explica esses conceitos: 

 

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que 
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço. 

 

No entanto, esse convívio digital não possibilita um aprendizado significativo 

da LP ou de outro componente curricular, uma vez que este espaço de comunicação 

não tem como prioridade a construção do conhecimento sobre leitura e escrita, por 

exemplo. Por isso, faz-se necessária a orientação de um professor para que o aluno 

saiba usar, selecionar e pesquisar este espaço que as tecnologias oferecem para, 

também, ampliar suas formas comunicativas. 

A partir dessa percepção, é preciso repensar como estão sendo realizados os 

planos de trabalho dos professores; refletindo se os métodos de ensino utilizados 

estão alcançando os alunos ou não, se estão promovendo a criação de ideias, de 

inovação, de construção de sentidos dos diferentes textos, de habilidades na leitura. 

Em busca de que os alunos se integrem ao processo de aprendizagem, pois “somos 

os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito 

mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 

reconstruir, constatar para mudar” (FREIRE, 2014, p. 77). 

Cabe ressaltar que a responsabilidade do ensino da leitura não deve recair 

apenas ao professor de LP, mas deve ser, também, compromisso dos professores 

das outras áreas, já que esse assunto pode, sim, ser tratado como um interesse 

multidisciplinar para a reflexão e ação pedagógica. Não só o docente de LP, mas 

também o de História, Geografia, Artes, Matemática, Educação Física, Ciências e de 

outras disciplinas podem explorar o ensino da leitura usando os recursos específicos 

de cada uma, considerando a multiplicidade de linguagens, uma vez que qualquer 

um desses profissionais é considerado “um leitor da língua portuguesa e, como tal, 

pode fazer uma tal ponte entre o significado construído pelo aluno e o significado 

corrente da expressão” (GUEDES; SOUZA, 2011, p.142). 
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Para isso, é preciso ponderar que a escola deve possibilitar ao aluno o 

acesso aos diversos meios expressivos produzidos, historicamente, pelos usuários 

da língua, para criar aptidão de ler e compreender tudo o que lhe for proposto ou 

escolhido.  

 

Ensinar a ler é levar o aluno a reconhecer a necessidade de aprender a ler 
tudo o que já foi escrito. [...] não apenas os seus contemporâneos, [...] mas 
também os fundadores da língua para que ele possa perceber que a língua 
portuguesa que lê é produto do trabalho dos homens como ele que a 
tornaram capaz de expressar o que precisaram que ela expressasse 
(GUEDES; SOUZA, 2011, p. 141-142). 

 

Trabalhar com textos na sala de aula é propor o descobrimento de um mundo 

ilimitado e dinâmico, capaz de levar o aluno a diversos lugares e contextos sem 

precisar sair do seu espaço, uma vez que a diversidade de gêneros textuais 

existentes possibilita ao sujeito o contato com uma série de produções. 

 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras 
palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e 
relativamente estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico 
repertório dos gêneros do discurso orais (e escritos) (BAKHTIN, 1992, p. 
301-302, grifo do autor).  

 

Essa habilidade de uso e interpretação de gêneros, muitas vezes, é 

desconhecida pelos alunos, e tal conhecimento precisa ser ativado através do 

ensino da leitura. É compromisso do professor mostrar nas suas aulas que “o texto, 

além da parte visível constituída de sua materialidade linguística (o explícito), possui 

também uma parte invisível (o implícito)”, e ensinar que “a leitura é uma atividade 

que requer a mobilização de um conjunto de conhecimentos: linguístico, 

enciclopédico, comunicacional e de textos” (KOCH; ELIAS, 2015, p.214).  

Isso requer o estudo de questões textuais relacionadas à coesão, à 

coerência, à intertextualidade, à informação e a tantos outros recursos ligados à 

contextualização das atividades de linguagem. Carece, também, que se estabeleça 

na escola, o hábito da interpretação dessas questões textuais em produções orais e 

escritas e que tenham sentido real para os alunos. Considerar que “a análise, 

apenas, não se desenvolve sem os fundamentos de princípios teóricos consistentes. 

Teoria e análise se alimentam mutuamente” (ANTUNES, 2010, p. 15). 

Portanto, para que haja na sociedade leitores competentes, capazes de 

participar ativamente dos processos de comunicação, repensando os aspectos 
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sociais, possuindo análise crítica das ações interativas e sendo também produtores 

de textos através do uso apropriado da língua, os professores de LP precisam 

(re)pensar, seriamente e de forma responsável, como está ocorrendo o 

desenvolvimento do ensino da leitura nas salas de aula. 

 

1.3.1 Concepções de leitura 

 

Normalmente, o ensino da leitura é norteado pela escolha de algumas 

concepções. Alguns professores até desconhecem o uso, mas mesmo desatentos 

ao assunto acabam adotando uma, ou até mais de uma das concepções de leitura 

existentes para influenciar seus trabalhos. 

O ensino da leitura está, de certa forma, atrelado aos deslocamentos teóricos 

que o ensino da LP passou ao longo dos anos. Antes, com foco para unidades 

isoladas da língua; hoje, direcionado para o estudo do texto. Essas alterações são 

capazes de mostrar o quanto a linguagem é dinâmica, pois em cada momento 

histórico e social, ela pôde e pode ser compreendida e utilizada pelos seus usuários 

de maneira que possa atender às exigências e os objetivos de cada contexto.  

Procurando esclarecer as concepções de leitura, é preciso considerar, 

segundo Koch e Elias (2015), a noção de sujeito, de língua, de texto e de sentido 

adotada. Com base nesses autores, basicamente, pode-se destacar três 

concepções: 1) centrada no autor; 2) centrada no texto e 3) centrada na interação 

autor-texto-leitor. 

A leitura centrada no autor apresenta a linguagem como expressão do 

pensamento, ou seja, o autor é visto como sujeito psicológico, individual, que 

expressa as suas vontades. Nessa concepção, o trabalho do leitor se resume em 

captar a intenção, as ideias, o objetivo do sujeito que emitiu o texto, este, visto como 

um produto do pensamento. Portanto, não está prevista a influência do leitor, nem 

da situação social na construção dos enunciados. 

A outra concepção, centrada no texto, vê a língua como um código, como um 

instrumento de comunicação, capaz de submeter um emissor a conhecer o sistema 

linguístico para poder emitir a sua mensagem a um receptor. Apenas é necessário 

que autor e leitor conheçam o código utilizado, isto é, os sujeitos envolvidos nesse 

processo precisam reconhecer o sentido das palavras e a estrutura do texto, 

limitando-se a um estudo do funcionamento interno da língua. Nesse caso, a leitura 
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não passa de mera reprodução, vista como decodificação. 

Por fim, Koch e Elias (2015) apresentam o ensino da leitura centrado na 

interação autor-texto-leitor. Essa concepção é a mais bem vista, ultimamente, por 

diversos autores e determinada em documentos oficiais que regem o ensino de 

línguas, uma vez que, dissemelhante das outras teorias apresentadas aqui, esta 

prevê a relação entre os sujeitos envolvidos num processo de construção de 

sentidos dos mais variados gêneros textuais. Nessa concepção, autores e leitores 

são sujeitos ativos, não meramente passivos, que, dialogicamente, tornam-se 

interlocutores construtores do texto, levando em consideração o contexto 

sociocognitivo dos participantes. A leitura entendida como interação autor-texto-leitor 

é a que mais interessa para esta pesquisa.  

Como já afirmado, além de Koch e Elias (2015), outros teóricos defendem 

essa perspectiva de ensino. Rojo (2002) propõe que a leitura deve ser vista não 

como um processo de decodificação, mas de compreensão de conhecimento de 

mundo, vivenciado por práticas sociais e de conhecimento linguístico. Outras 

nomenclaturas também são usadas para essa concepção: leitura interativa (SOLÉ, 

1998) ou sociointeracionista (ADAM; COLLINS, 1977; BAKHTIN, 1992). 

A interação ocorre através de um inter-relacionamento de diversos níveis de 

conhecimento pertencentes ao sujeito-leitor que são utilizados durante a leitura. Sob 

o ponto de vista sociointeracionista a cognição vai sendo construída por mecanismos 

interacionais de cunho social. Nesse entendimento, é preciso considerar o texto em 

si, o leitor, suas expectativas e seus conhecimentos já existentes (SOLÉ, 1998; 

KLEIMAN, 2013). 

 Segundo Moita Lopes (1996, p. 148), durante o processamento de leitura 

interativa o “significado não está nem no texto, nem na mente do leitor; o significado 

torna-se possível através do processo de interação entre o leitor e o escritor, através 

do texto”. Pensando assim, a leitura deve ser uma atividade prazerosa, motivadora, 

desafiadora e, sobretudo, que possibilite a comunicação, ativando e permitindo que 

sejam utilizadas as competências cognitivas dos indivíduos incluídos nessa 

atividade. Essa relação é característica do ser humano, que necessita construir sua 

expressão verbal com o outro, em pares, por isso é possível tornar um fluxo 

comunicativo entre os sujeitos da linguagem. 

 Há certa liberdade em escrever ou dizer aquilo que se pensa ser do interesse 

do outro em escutar, assim como, atreve-se o outro em dar a sua resposta. Essa 
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troca pode ser considerada o que Bakhtin (1992) chamou de dialogismo, 

particularidade principal da linguagem (ANTUNES, 2010). Por isso o discurso não é 

um bloco uniforme, mas heterogêneo, permitindo a relação de diversas vozes. 

Amparado numa perspectiva sociocognitivo-interacional, o dialogismo vem romper 

com a visão de sujeito assujeitado. 

 

De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de 
um discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude 
responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), 
completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte 
está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de 
compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras 
emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, de um enunciado 
vivo é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o 
grau dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de 
resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte 
torna-se o locutor (BAKHTIN, 1992, p. 290, grifo meu). 

 

 Compreender um texto requer a construção de sentidos que estão envolvidos 

nesse processo e a ativação de vários recursos, levando em consideração as 

práticas histórico-sociais dos sujeitos. Para melhor entender, ao analisar textos, 

busca-se descobrir as pistas deixadas pelo autor e a estruturação do discurso, “seu 

esquema de composição; sua orientação temática, seu propósito comunicativo”; 

além disso, procura-se “identificar suas partes constituintes; as funções pretendidas 

para cada uma delas, as relações que guardam entre si e com elementos da 

situação, os efeitos de sentido decorrentes de escolhas lexicais e de recursos 

sintáticos” (ANTUNES, 2010, p. 49). 

 

1.3.2 Conceitos fundamentais para a construção dos sentidos do texto 

 

 Ao tentar compreender qualquer enunciado, automaticamente, um importante 

esforço cognitivo é ativado durante a leitura. “Esse esforço é que permite que se fale 

da intervenção de um leitor ativo, que processa e atribui significado àquilo que está 

escrito [...]”. A interpretação dependerá “do texto que tem à sua frente, mas também 

depende muito de outras questões, próprias do leitor [...]: o conhecimento prévio 

para abordar a leitura, os seus objetivos e a motivação com respeito a essa leitura” 

(SOLÉ, 1998, p. 40, grifo da autora). 

Considerando que ler é um ato de produção e construção de sentido, este 

não é absoluto nem completo, por isso o ensino da leitura não deve ser entendido 
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como um trabalho simples. A visão de um texto não equivale à sua percepção, mas 

é preciso a ativação de conhecimentos prévios para que o sentido do texto possa 

ser percebido. Esse conhecimento vem também de experiências não só individuais, 

mas, principalmente, interativas, por isso, é preciso considerar a leitura e a 

compreensão, hoje, como um trabalho social. Marcuschi (2008, p. 229-230) afirma 

que: 

 
Compreender bem um texto não é uma atividade natural nem uma herança 
genética; nem uma ação individual isolada do meio e da sociedade em que 
se vive. Compreender exige habilidade, interação e trabalho. Na realidade, 
sempre que ouvimos alguém ou lemos um texto, entendemos algo, mas 
nem sempre essa compreensão é bem-sucedida. Compreender não é uma 
ação apenas lingüística e cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no 
mundo e um modo de agir sobre o mundo na relação com o outro dentro 
de uma cultura e uma sociedade. Para se ter uma ideia da dificuldade de 
compreender bem basta considerar que em menos da metade dos casos as 
pessoas se saem a contento nos testes realizados em aula ou em 
concursos, o que se repete em muitas situações da vida diária. 

 

Nessa perspectiva, o professor precisa oportunizar momentos de discussão 

após a leitura introdutória de um texto em sala de aula, de forma que os alunos 

mostrem os seus conhecimentos pré-estabelecidos a respeito do assunto do texto. A 

partir desse primeiro levantamento, o docente, como mediador do processo, deverá 

mostrar meios e estratégias, de modo que o aluno possa descobrir e compreender 

outros detalhes ainda não inferidos na primeira leitura. 

 Também, convém considerar que a constante interação entre o conteúdo do 

texto e o leitor surge dos objetivos da leitura, ou seja, da intenção em ler 

determinado texto. A atividade de leitura é dirigida pelos objetivos que o leitor 

pretende alcançar e são eles que nortearão o modo como ocorrerá a prática. Às 

vezes, recorre-se a um texto para buscar informação, outras vezes para realizar 

trabalhos acadêmicos, ou ainda por prazer. Enfim, dependendo do gênero textual 

escolhido (jornais, revistas, dissertações, livros, poemas, piadas, bulas, panfletos, 

etc.) e do propósito a ser atingido, o leitor levará mais ou menos tempo e dedicará 

maior ou menor atenção (KOCH; ELIAS, 2015; SOLÉ, 1998).  

 Tomando como referência a atividade de leitura em sala de aula, está no 

professor envolver-se nesse processo, de modo que consiga mostrar aos alunos que 

ler é bom, é produzir sentido, é adotar uma atitude de cidadão capaz de 

compreender de forma crítica e eficaz as múltiplas linguagens existentes, além 

disso, é essencial que o docente mostre que essa prática permite ampliar a 
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habilidade comunicativa das pessoas. Ao propor à classe a leitura de determinado 

texto, é necessário deixar bem esclarecido qual o objetivo específico de tal atividade, 

para que os alunos saibam que direção tomar, o que buscar, quais recursos utilizar. 

 Algumas pesquisas comprovam que quando se tem um objetivo específico 

para determinada tarefa, a capacidade de processamento e de memória melhora 

significativamente, dessa forma, é possível lembrar com maior facilidade sobre 

detalhes de um texto que foi proposto com determinados objetivos. Para comprovar, 

Kleiman (2013, p. 32) cita um exemplo adotado: 

 

Numa experiência realizada por alunos nossos, foi solicitado a adolescentes 
cursando o 2º grau noturno que lessem um breve texto expositivo. O texto 
era o mesmo para todos os estudantes havendo, no entanto, variações nos 
objetivos dessas leituras. Após a leitura, os alunos deviam fazer um resumo 
do texto; um grupo não tinha objetivo nenhum para esse resumo, enquanto 
que um outro grupo devia fazer um resumo que deveria ser submetido ao 
jornal da escola, que precisava publicar um artigo sobre o assunto. Os 
alunos que tinham um objetivo específico, não somente escreveram 
melhores textos como também demonstraram terem percebido melhor o 
tema do texto original que serviu de base para os resumos; os alunos que 
apenas deviam fazer um resumo não conseguiram depreender nem o tema, 
nem os subtemas do texto original além de não terem conseguido produzir 
um texto coerente. 

 

A partir desse relato, é possível perceber a importância do exercício do 

professor quando apresenta uma atividade de leitura aos alunos; ele deve estar 

engajado na proposta, de maneira que já tenha planejado o que pretende alcançar 

com aquele trabalho. Com o exemplo da autora, fica claro que não é a mesma coisa 

quando se lê para ver se interessa continuar lendo de quando se lê para procurar 

uma informação, ou para formar uma ideia global do conteúdo. O objetivo da leitura 

é crucial, uma vez que determina as estratégias a serem utilizadas naquela ação e o 

controle que o leitor vai exercendo sobre tal atividade. 

 Não há dúvidas de que a leitura se desenvolve a partir de um processo 

interativo, em que o leitor poderá escolher diferentes recursos a serem utilizados ao 

se propor em ler um texto. Independente de diferentes enfoques que foram dados ao 

longo dos anos, autores defendem que o processamento de leitura pode ocorrer de 

forma ascendente (bottom up) e descendente (top down) (SOLÉ, 1998). 

 Durante o processamento bottom up o leitor segue as pistas linguísticas para 

construir o sentido do texto, começando pelas letras, palavras e frases, seguindo 

uma linearidade das informações, analisando e sintetizando o significado de cada 
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parte. Esse modelo de leitura está centrado no texto, considerado, portanto, como 

processo de decodificação (SOLÉ, 1998). 

 Já o processamento top down, prevê o oposto, nele o leitor ativa seu 

conhecimento prévio e os recursos cognitivos que precisará para entender o texto, 

formulando hipóteses que serão confirmadas ou não no decorrer da leitura (SOLÉ, 

1998). Por isso, quanto mais conhecimento de mundo o leitor tiver, menos ele terá 

necessidade de se deter no texto. De acordo com essa concepção, um único texto 

poderá ter diferentes interpretações, visto que cada leitor é o responsável pela 

construção do sentido.  

Adam e Collins (1977, p. 9) defendendo a concepção sociointeracionista, 

especificam que: 

 
[...] processamentos top down e bottom up deveriam ocorrer em todos os 
níveis de análise simultaneamente [...]. Os dados necessários para usar 
esquemas de conhecimentos são acessíveis através de um processamento 
bottom up; o processamento top down facilita sua interpretação quando eles 
são antecipados ou quando eles são consistentes com a rede conceitual do 
leitor. O processamento bottom up assegura que o leitor será sensível a 
informação nova ou inconsistente com suas hipóteses preditivas do 
momento sobre o conteúdo do texto; o processamento top down ajuda o 
leitor a resolver ambigüidades ou a selecionar, entre várias, possíveis 
interpretações dos dados. 

 

No entanto, no modelo interativo de leitura, não se deve centrar, 

exclusivamente, em apenas um desses processamentos, mas em ambos. Desse 

modo, o leitor utiliza tanto o seu conhecimento de mundo quanto o conhecimento do 

texto. Top down e bottom up devem estar interligados no processo de construção de 

sentidos do texto. 

Quando se busca compreender um texto, automaticamente, um conjunto de 

conhecimentos é ativado. Esses conhecimentos estão relacionados ao 

conhecimento prévio do leitor, que podem ser divididos, segundo Kleiman (2013), 

em: 1) conhecimento linguístico; 2) conhecimento textual e 3) conhecimento de 

mundo ou enciclopédico. Ao utilizar esse sistema de conhecimentos, as operações 

cognitivas vão interagindo entre si, por isso chamada de concepção interativa, e o 

uso de procedimentos e estratégias empregadas pelo leitor vão possibilitando as 

inferências no decorrer da leitura. 

 

O autor, que segura a palavra, por assim dizer, por um turno extenso, 
como num monólogo, deve ser informativo, claro e relevante. Ele deve 
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deixar suficientes pistas em seu texto a fim de possibilitar ao leitor a 
reconstrução do caminho que ele percorreu. [...] Já o leitor deve acreditar 
que o autor tem algo relevante a dizer no texto, e que o dirá clara e 
coerentemente. Quando obscuridades e inconsistências aparecem, o leitor 
deverá tentar resolvê-los, apelando ao seu conhecimento prévio de mundo, 
lingüístico, textual, devido a essa convicção de que deve fazer parte da 
atividade de leitura que o conjunto de palavras discretas forma um texto 
coerente, isto é, uma unidade que faz com que as partes se encaixem umas 
nas outras para fazer um todo (KLEIMAN, 1989, p. 66). 

 

 De acordo com a autora, tanto o escritor quanto o leitor devem ter certo 

cuidado ao transcorrer pelo texto, nenhum deles pode pensar em construir o sentido 

do texto sozinho. É preciso considerar as pistas deixadas e as pistas a serem 

seguidas, pois muitos fatores estão ligados ao processamento textual como já dito 

antes. O leitor não pode dar qualquer interpretação que julgar conhecedor, mas ele 

precisa ver as sinalizações presentes no texto para que, efetivamente, ocorra a 

interação autor-texto-leitor. 

Tratando-se de conhecimento prévio, é possível entender como tudo aquilo 

que o leitor já sabe, todo o estudo ou a vivência que ele adquiriu ao longo dos anos. 

Isto o ajudará a entender, interpretar, criticar, recomendar ou rejeitar o texto. Porém, 

pode acontecer que ao se deparar com determinada leitura, o leitor não tenha 

experiência no assunto abordado, ou seja, não possui conhecimento prévio para 

aquela atividade, ou ainda, poderá acontecer que o autor não deixe pistas 

suficientes para que ele seja ativado. 

Por isso, é necessário que o professor trabalhe essas questões nas aulas de 

LP. Antes de apresentar um texto, poderá fazer uma explicação geral, uma 

‘explosão’ de ideias para ver o que os alunos sabem a respeito da temática, 

relacionando-a a aspectos da vida deles, a exemplos contextualizados. Informar a 

turma sobre o tipo de texto e o gênero escolhido, também auxiliará a compreender a 

estrutura textual. Além disso, pode-se chamar a atenção a certos pontos destacados 

no texto que ajudarão os alunos a ativarem seus conhecimentos prévios. Essas 

pistas que o professor proporciona, permitem a criação de compartilhamento de 

experiências vivenciadas por todos os sujeitos envolvidos (SOLÉ, 1998). 

Como já abordado, anteriormente, um conjunto de conhecimentos é ativado 

durante o processamento da leitura. Um deles é o conhecimento linguístico. Ele 

engloba o conteúdo lexical e o gramatical. A partir desse recurso, entende-se como 

procede a organização linguística textual, bem como o uso de mecanismos coesivos 

que possibilitam a sequenciação do texto. Para Kleiman (2013, p.15): 
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[...] o conhecimento linguístico, isto é, aquele conhecimento implícito, não 
verbalizado, nem verbalizável na grande maioria das vezes, que faz com 
que falemos português como falantes nativos. Este conhecimento abrange 
desde o conhecimento sobre como pronunciar português, passando pelo 
conhecimento de vocabulário e regras da língua, chegando até o 
conhecimento sobre o uso da língua. 

 

Conforme a autora explica, esse conhecimento desempenha um papel central 

no processamento do texto, uma vez que ele é entendido por unidades menores, ou 

seja, palavras que são agrupadas em unidades maiores as quais são significativas 

na constituição da frase. Pela percepção dessas constituições, vão-se construindo 

significados que resultam no agrupamento de frases chamado de segmentação. 

Assim, o conhecimento linguístico está relacionado também à coerência do texto. 

Outro componente relacionado ao conhecimento prévio está ligado ao 

conhecimento dos recursos de textualização ou chamado de conhecimento textual. 

Segundo Antunes (2007), faz-se necessário conhecer muitas regras que especificam 

a organização de um texto para lhe dar sequência, continuidade, progressão, 

sentido e coerência. Para a autora, torna-se relevante saber o tipo de texto, o gênero 

escolhido e a divisão em partes, seja ela em blocos, parágrafos ou tópicos. Também, 

destaca como importantes as estratégias de interação usadas com o interlocutor, 

direta ou indiretamente, numa linguagem formal ou informal. A autora (2007, p. 58) 

reforça: 

 
[...] tudo o que é necessário para se entender ou para se fazer um relatório, 
um aviso, um convite, um artigo, um resumo, uma resenha, por exemplo, 
vai além da gramática e do léxico da língua. Ou seja, conhecimentos 
relativos à composição dos diferentes gêneros textuais são imprescindíveis 
para que possamos ser eficazes comunicativamente, até mesmo na hora 
dos padrões ou regras tipicamente gramaticais. 

  

 Com base nesse posicionamento, é possível afirmar que para o aluno-leitor 

assimilar a compreensão e interpretação de um texto, ele precisa conhecer o 

universo de textos, suas estruturas, suas variações, isto é, as tipologias textuais e a 

diversidade existente de gêneros, visto que em qualquer prática de linguagem, de 

interação verbal, independente da língua utilizada, a manifestação da atividade 

comunicativa se dá pela textualidade, pela escolha de gênero textual. Essas ações 

da linguagem fundamentam-se em “produzir, compreender, interpretar e/ou 

memorizar um conjunto organizado de enunciados orais ou escritos” (SCHNEWLY; 
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DOLZ, 1999, p. 6), considerando características específicas como: recurso verbal 

utilizado, contexto sócio-histórico e capacidade linguística.  

Para Bronckart (2006), toda a produção textual está relacionada, 

obrigatoriamente, a escolhas que definirão a seleção e a combinação de recursos 

ligados à estrutura, a execuções cognitivas e a mecanismos linguísticos. 

Esclarecendo, os gêneros textuais são resultados de organização de escolhas, a 

partir dos modelos já consolidados pelo uso, dependendo do propósito comunicativo. 

Dessa forma, eles “mudam necessariamente com o tempo ou com a história das 

formações sociais da linguagem” (BRONCKART, 2006, p. 144), não são 

dependentes da sua origem, mas se ajustam de acordo com a necessidade de cada 

tempo.  

 
[...] os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente 
vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros 
contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-
dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis 
em qualquer situação comunicativa. No entanto, mesmo apresentando alto 
poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto 
discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da 
ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, 
dinâmicos e plásticos. (MARCUSCHI, 2007, p. 20) 

 

Por isso que, atualmente, já existem os gêneros emergentes, a exemplo do e-

mail e do blog, decorrentes de mutações da carta e do diário, que foram possíveis 

através das necessidades de adaptações tecnológicas. Segundo Kock e Elias (2015, 

p. 102, grifo dos autores) os “indivíduos desenvolvem uma competência 

metagenérica que lhes possibilita interagir de forma conveniente, na medida em que 

se envolvem nas diversas práticas sociais”. É essa capacidade que permite a 

elaboração e a interpretação dos diferentes gêneros textuais.  Por isso, é de suma 

importância que os alunos conheçam e estudem os gêneros para possuírem maior 

domínio discursivo e desenvolvimento na leitura. 

Os gêneros sempre estão sendo avaliados pelos sujeitos envolvidos no 

processo comunicativo, que consideram: qual a temática abordada?; para que 

servirá essa produção comunicativa?; que valor social está agregado? Por isso, eles 

são considerados mutáveis, não estáveis nem definitivos, mas pertencentes a um 

universo de textos que sempre estão em constante modificação, que possibilita ao 

usuário da linguagem escolher aquele que melhor se adapte à sua situação ou 

contexto (BRONCKART, 2006).  
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Trabalhar o conhecimento textual com os alunos em sala de aula envolve 

todas essas discussões, e ainda, convém orientar a diferença entre gênero e tipos 

de textos, mostrando-lhes que não são dicotômicos, nem antagônicos, mas se 

complementam. Pois “os textos realizam gêneros e todos os gêneros realizam 

sequências tipológicas diversificadas”, de acordo com Marcuschi (2008, p. 160), ou 

seja, são categorias dependentes. 

Em geral, é impossível classificar os gêneros textuais, devido à grande 

quantidade e diversidade existente. Eles possuem caráter genérico e heterogêneo, 

mas precisam ser trabalhados com os alunos como representações de diferentes 

realidades. Dessa forma, compete ao professor apresentar essa gama de textos 

(charge, resenha, piada, artigo de opinião, conto, anúncio, poesia, convite, etc.) e 

explorá-los (GUEDES; SOUZA, 2011), solicitando que cada aluno expresse seu 

entendimento por meio de leituras diversificadas, por meio de resumos 

comparativos, recorrendo a paráfrases, a paródias, enfim, utilizando atividades que 

possibilitem explorar os textos.  

Quanto à tipologia textual, é possível classificar, basicamente, em cinco 

categorias, pois os tipos são caracterizados por uma estrutura. Desse modo, eles 

podem ser definidos como: narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. E 

cada gênero textual pode recorrer à composição específica de cada um desses 

tipos. Por exemplo, do tipo narrativo, pode-se originar o gênero notícia, contos, 

fábulas, crônicas, etc.; do tipo dissertativo, pode aparecer o gênero artigo de opinião, 

e assim por diante. Cabe ao professor explicar a estrutura de cada tipologia e 

exemplificar com os gêneros disponíveis na sociedade.  

Como já abordado, os textos são considerados expressões comunicativas 

toda vez que se recorre à fala ou à escrita com alguma pretensão em se comunicar. 

Antunes (2010, p. 34), baseada na proposta defendida por Beaugrande e Dressler 

(1981), reordenou as propriedades que julga serem necessárias para a estruturação 

de um texto em quatro critérios: “a coesão, a coerência, a informatividade e a 

intertextualidade”. Claro que se o objetivo, neste trabalho, fosse explorar 

minuciosamente cada uma delas, tomaria bastante tempo e seria necessário 

exemplificá-las para melhor entender, mas, nesse caso, será feito um apanhado 

geral sobre essas propriedades, apenas, sinalizando suas funções no texto.  

A coesão refere-se aos recursos lexicais e gramaticais usados no texto para 

possibilitar a ligação, a conexão entre palavras, orações, períodos e parágrafos, de 
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modo que possam criar uma unidade de sentido. Os elementos coesivos podem ser 

identificados como pronomes, preposições, advérbios, conjunções; eles são 

chamados de conectivos, pois dão conta da sequência do texto (ANTUNES, 2010; 

MARCUSCHI, 1995).  

Já a coerência, ocupa-se de outro tipo de encadeamento, ela é responsável 

pelo sentido global do texto, ou seja, para que o texto seja inteligível e digno de 

interpretabilidade para o leitor, é preciso que exista uma linearidade dos elementos 

que vão dando unidade de sentido. Dessa forma, ela decorre não só de fatos 

linguísticos, mas de processos cognitivos, do conhecimento de mundo dos  

interlocutores, isto é, a interação do autor-texto-leitor (KOCH; TRAVAGLIA, 2011). 

Outro critério ligado à estruturação textual é a informatividade; diz respeito à 

novidade, à imprevisibilidade que o texto possui. Essa novidade surge do 

rompimento do que seria previsível para o leitor, do que seria esperado daquele 

discurso, tanto com relação à forma quanto ao conteúdo pré-estabelecido. De 

qualquer modo, sempre há um nível de informatividade, dependendo do contexto, às 

vezes, um nível mais alto ou mais baixo. 

Por fim, no que tange à intertextualidade, pode-se dizer que é a relação entre 

textos, ou seja, sempre há um texto dentro de outro texto, no que se refere a 

modelo, conceitos, informações, enfim, “todo texto é um intertexto” segundo Antunes 

(2010, p. 36). Quando alguém se propõe a escrever um enunciado, busca referência 

em outros enunciados, por isso, para identificar a presença de outros textos naquele 

a ser analisado, depende, sobretudo, do grau de conhecimento textual do 

interlocutor. A intertextualidade pode ser explícita, quando é citada ou feita 

referência direta a outro texto, e a implícita ocorre quando não é expressa a fonte, 

mas o interlocutor recorre à sua memória e é capaz de identificar as partes 

presentes noutro discurso (KOCH; ELIAS, 2015). 

Portanto, quanto mais experiência, quanto mais contato o leitor tiver com 

todos os tipos de textos e gêneros, maior será a sua facilidade de compreensão, 

pois o conhecimento textual determina grande parte da interpretação de textos. 

Um terceiro fator indispensável para o processo de leitura, que também está 

relacionado ao conhecimento prévio do leitor, é o conhecimento de mundo. 

Conforme relata Koch e Travaglia (2011), para que ocorra a compreensão esse 

conhecimento é considerado decisivo para a construção de sentidos do texto. De 

acordo com os autores (2011, p.62): 
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O conhecimento de mundo é visto como uma espécie de dicionário 
enciclopédico do mundo e da cultura arquivado na memória. Vários estudos 
tratam da memória falando em memória semântica e episódica ou em 
memória de longo termo (ou permanente), de médio termo (ou operacional) 
e de curto termo (ou temporária) [...]. A memória permanente é o espaço de 
armazenagem e organização de todo o nosso conhecimento de mundo, 
incluindo o conhecimento lingüístico, conceitos, modelos cognitivos 
globais, fatos generalizados e episódios particulares provenientes da 
experiência de cada indivíduo.  

 

Assim, todo conhecimento alusivo a vivências individuais ou sociais, de modo 

formal ou informal, auxilia na produção de sentidos. Caso o leitor não tenha 

familiaridade com os aspectos constitutivos do texto, sua compreensão falhará, pois 

ao ativar o conhecimento de mundo presente em sua memória, poderá que ainda 

não tenha o conhecimento prévio necessário de informações. Isso é pouco provável, 

mas poderá acontecer, dependendo da idade e do grau de conhecimento do 

indivíduo com relação ao nível de exigência do texto.  

Esse conhecimento armazenado na memória pode ser entendido como 

esquema. Segundo Moita Lopes (1996, p.139), “são estruturas cognitivas 

armazenadas em unidades de informação na memória de longo prazo (MLP), ou 

seja, constituem um pré-conhecimento”. Esses esquemas determinam a ordem 

natural como o sujeito espera que as coisas vão acontecendo, com relação ao 

conhecimento de mundo que detém. 

Os esquemas se constroem desde a tenra idade do indivíduo e vão se 

desenvolvendo no decorrer da vida. Quando se propõe uma interação com o meio e 

o sujeito percebe que já conhece algo semelhante, quer dizer que determinados 

fatos possuem caraterísticas comuns com outros. Porém, para compreender o 

mundo, é preciso que se tenha dentro de si uma representação dele. Assim, no 

momento que o indivíduo já armazena em seu cérebro certos conhecimentos 

estruturados que permitam interagir com o mundo, ele pode deixar implícito aquilo 

que é comum numa determinada situação. Além disso, os esquemas permitem a 

seletividade e economia de comunicação (KLEIMAN, 2013). 

Para Leffa (1996, p. 36-37) “O esquema não está solto dentro da nossa 

estrutura cognitiva, mas faz parte de uma rede, entrelaçando-se com outros 

esquemas”. Eles se modificam à medida que novas experiências socioculturais vão 

sendo armazenadas. Por isso, não devem ser vistos como algo definitivo, pois 

“elementos novos podem ser acrescentados, componentes antigos podem ser 
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descartados ou a relação entre os elementos pode mudar” (LEFFA, op. cit.). 

Cabe concluir que, o processo de leitura interativa possibilita a relação direta 

entre autor-texto-leitor. No entanto, compete ao professor mostrar e desenvolver 

com o aluno essa capacidade, de modo que tenha contato com as múltiplas 

linguagens e saiba interpretá-las, saiba usá-las. É preciso que o trabalho realizado 

nas aulas de LP torne o aluno um sujeito ativo, capaz de manejar as destrezas e 

habilidades que possui, utilizando seu conhecimento prévio e descobrindo novos 

conhecimentos presentes nos textos, a partir de previsões e inferências que vai 

construindo com o uso de estratégias. 

Quando o aluno consegue se tornar um leitor proficiente, tendo domínio de 

compreensão sobre os mais variados gêneros textuais, também conseguirá se tornar 

autor de seus próprios textos, tornando-se um cidadão crítico-reflexivo, autônomo e, 

principalmente, conhecedor dos recursos linguístico-comunicativos que estão à sua 

disposição de uso.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo divide-se em seis subcapítulos fundamentais: no primeiro, 

explico o tipo de pesquisa utilizada para a análise de dados, com base nas teorias 

de Moraes (2003) e Bakhtin (1981; 1992; 2006) no que diz respeito à análise 

discursiva, no qual relato a problemática da pesquisa e como pretendo atingir os 

objetivos propostos neste trabalho. 

No subcapítulo seguinte, apresento o contexto da pesquisa, explicando sobre 

o Campus e os cursos oferecidos na instituição. No terceiro subcapítulo apresento 

quem são os sujeitos da pesquisa e os critérios da escolha. O quarto subcapítulo 

trata da construção do instrumento de coleta de dados, ou seja, como foram 

estruturadas as entrevistas. No quinto subcapítulo, descrevo o corpus desta 

pesquisa, como foi feita a sua seleção e os requisitos para a análise. Por fim, o 

último subcapítulo trata dos aspectos éticos da pesquisa, os modos de abordagem 

dos sujeitos, os riscos e benefícios da investigação. 

 

2.1 ANÁLISE DISCURSIVA NA PESQUISA QUALITATIVA 

 

A proposta deste estudo procura mostrar a necessidade que há em o 

professor refletir sobre suas ações no processo de ensino da leitura. Além de 

autoanalisar-se, é necessário ter uma compreensão crítica do contexto social no 

qual desenvolve a ação educativa, nesse caso, a Educação Profissional e 

Tecnológica e, examinar se a sua formação proporciona meios para o ensino em 

questão ou se é preciso buscar, constantemente, métodos e abordagens que 

corroborem com seu planejamento. 

Frente ao exposto, dispus-me a analisar em que medida a formação inicial e 

continuada auxilia os professores de Língua Portuguesa do Instituto Federal 

Farroupilha (IFFar) – Campus Júlio de Castilhos a desenvolverem a prática de leitura 

no contexto da Educação Profissional e Tecnológica. 

Para tanto, foi necessário conhecer as ações desses professores no 

desenvolvimento do ensino da leitura nos diferentes níveis dos cursos em que 

trabalham a LP no IFFar – Campus Júlio de Castilhos e verificar se tanto a formação 

inicial quanto a continuada auxiliam esses profissionais para trabalharem essa 
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prática com alunos da EPT. 

À procura de atingir tal objetivo, considerei apropriado adotar uma abordagem 

metodológica de cunho qualitativo, centrada na teoria da análise discursiva, com 

foco na descrição e interpretação de discursos, uma vez que esse tipo de 

metodologia possibilita uma ligação do mundo real e o sujeito, capaz de expor a 

objetividade e a subjetividade, além de mostrar o que, somente com técnicas 

estatísticas não seria possível, pois a abordagem qualitativa permite a interpretação 

de fenômenos e, principalmente, a coleta de dados a partir de relações sociais 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

Para que ocorresse uma análise minuciosa, foi importante fazer um 

levantamento dos cursos dos diferentes níveis de ensino em que é trabalhado o 

ensino da leitura no IFFar – Campus Júlio de Castilhos; a identificação das 

metodologias, recursos, procedimentos ou estratégias de leitura utilizadas pelas 

professoras de LP para tal prática; uma sondagem sobre os desafios que elas 

enfrentam ao trabalhar a habilidade da leitura em níveis tão distintos de ensino da 

instituição; bem como a verificação para saber em que medida a formação inicial e a 

continuada auxiliam essas profissionais de língua materna a desenvolverem o 

trabalho de leitura diante de um contexto múltiplo de ensino, como a de uma 

instituição de educação básica, técnica e tecnológica. 

Para dar conta deste estudo, respaldei-me, também, em uma análise 

documental, visto que foram analisadas as ementas dos cursos que trabalham com 

o ensino da leitura. Esse método exige do pesquisador alguns cuidados e 

procedimentos, uma vez que ao recolher o material, ele precisará analisá-lo, 

minuciosamente, procurando pelas informações que lhes interessam e a partir daí, 

deve descrever e interpretar o conteúdo dos documentos, buscando dar respostas à 

problemática da pesquisa, nutrindo sua análise com o referencial teórico que 

embasa o seu estudo. De acordo com Flores (1994, p.42): 

 
Os documentos são fontes de dados brutos para o investigador e a sua 
análise implica um conjunto de transformações, operações e verificações 
realizadas a partir dos mesmos com a finalidade de se lhes ser atribuído um 
significado relevante em relação a um problema de investigação. 

 

Desse modo, o pesquisador deve refletir e criar relações não só a respeito da 

compreensão do problema, mas com relação ao contexto, a forma como elabora e 

comunica suas conclusões.  
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 Ademais, para executar esta pesquisa foi fundamental um estudo de campo, 

uma vez que ele permite o aprofundamento das questões propostas baseado num 

único grupo, pois focaliza uma comunidade de trabalho e ressalta a interação entre 

os sujeitos (pesquisador e professor entrevistado). Além disso, com o estudo de 

campo é possível um planejamento flexível e a coleta de dados pode ocorrer por 

meio de observações e entrevistas; porém, requer maior disponibilidade do 

pesquisador (GIL, 2010). 

 De acordo com Minayo (2012) para desenvolver uma pesquisa qualitativa é 

importante conhecer sua estrutura, a qual está fundamentada na experiência, 

vivência, senso comum e ação. A experiência está ligada à compreensão; é quando 

o sujeito se autocompreende e descobre o seu significado para a vida. A vivência é 

o resultado da reflexão individual sobre a experiência. Independente se todos 

participaram de um mesmo fato, cada um terá uma vivência única, pois resulta da 

personalidade e da participação. Já o senso comum caracteriza-se como um 

conjunto de saberes oriundos das experiências e vivências. Ele se manifesta na 

linguagem e nas ações humanas; é a base para os estudos qualitativos. A ação 

apresenta-se através das representações pessoais e sociais, é quando a pessoa, 

comunidades ou instituições executam atividades e constroem suas vidas. 

Com base nessas caraterísticas, é de suma importância colocar-se no lugar 

do outro durante a pesquisa, ter sensibilidade em cada dado analisado, pois a 

compreensão é primordial para a análise qualitativa.  

 

Interpretar é um ato contínuo que sucede à compreensão e também está 
presente nela: toda a compreensão guarda em si uma possibilidade de 
interpretação, isto é, de apropriação do que se compreende. A 
interpretação se funda existencialmente na compreensão e não vice-
versa, pois interpretar é elaborar as possibilidades projetadas pelo que é 
compreendido (MINAYO, 2012, p. 623). 

 

 A partir dessa explicação, é possível entender que gerada a compreensão, 

essa poderá variar de acordo com cada sujeito, pois, embora seja necessário 

colocar-se no lugar do outro para entender suas explicações, cada ser já possui 

certo entendimento sobre o assunto discutido. Dessa forma, há em cada 

compreensão um pouco do outro e um pouco de si. 
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Para aprofundar este estudo, a pesquisa qualitativa foi embasada na teoria da 

análise discursiva, referenciada em Moraes (2003) e Bakhtin (1981; 1992; 2006), 

reportando-se à descrição e à interpretação dos discursos que foram objetos de 

análise deste trabalho. Moraes (2003) reporta-se à análise qualitativa se referindo a 

textos, sejam eles em forma de entrevista ou de documentos já existentes, como um 

conjunto de significantes para os quais serão concedidos significados e sentidos 

pelo pesquisador. Assim, como todo texto já é um intertexto, toda a leitura não é 

exclusiva, nem objetiva, por isso é possível atribuir-lhe outras significações, 

consequentemente, um único texto a ser analisado poderá ter diferentes sentidos. 

Todavia, o autor considera importante “colocar entre parênteses as próprias idéias e 

teorias e exercitar uma leitura a partir da perspectiva do outro” (MORAES, 2003, p. 

193).  

Nesse sentido, ao tratar da análise discursiva, esse autor sugere que o 

pesquisador ao estar em contato com os textos a serem analisados (corpus da 

pesquisa) deverá assumir-se como autor das interpretações decorrentes da análise. 

Para isso, explica como ocorre o processo por meio de um ciclo (Figura 2): 

1º) Processo de desmontagem dos textos analisados, ou seja, a 

desconstrução e unitarização, que são fragmentos de um texto maior, para que o 

leitor-pesquisador consiga perceber os sentidos do texto em questão em seus 

pormenores. 

2º)  Processo de categorização - consiste no agrupamento das unidades 

construídas no primeiro método. As unidades são categorizadas por semelhança, 

para isso é preciso definir as categorias e nomeá-las. 

3º)  Expressão das compreensões atingidas – após a desconstrução inicial 

dos textos e a subdivisão em categorias, o terceiro passo é a construção de 

metatextos criados pelo pesquisador a partir das descrições e interpretações dos 

fenômenos investigados. 

Por fim, Moraes (2003) propõe a auto-organização, isto é, o processo de 

reconstrução de todo o processo do ciclo, resultando em novas compreensões, 

através de textos escritos pelo pesquisador, que merecem ser comunicados  e 

validados. Toda essa desorganização, que o autor chama de “caos”, segundo ele é 

necessária para que se tenha um melhor e um novo entendimento sobre os 

fenômenos investigados. 
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Figura 2 – Teoria da Análise Discursiva de Moraes  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: (MORAES, 2003). 

 

 

Nesta pesquisa, tomando a análise discursiva como teoria para analisar os 

dados coletados, a categorização das unidades dos textos analisados, ocorreu 

conforme os objetivos específicos deste estudo, ou seja, categoria 1 referente ao 

contexto de ensino em que atua o professor, categoria 2 referente ao trabalho do 

professor no ensino da leitura e categoria 3 referente à formação do professor de 

LP.  

De acordo com a teoria proposta, “fazer uma análise rigorosa é, portanto, um 

exercício de ir além de uma leitura superficial, possibilitando uma construção de 

novas compreensões e teorias a partir de um conjunto de informações sobre 

determinados fenômenos” (MORAES, 2003, p. 196).  

Para tanto, o processo de categorização, que compara as unidades 

fragmentadas de cada texto e as unem por semelhança, é fundamental para o 

desenvolvimento da análise. De modo que os sujeitos possam se sentir 

representados nas compreensões da análise. 

Dessa forma, cada categoria poderá possibilitar uma visão do todo através 

das partes. Com essa divisão, é possível ter um novo entendimento dessa 

(des)construção, o que Moraes (2003) nomeou de insights. 

Dirigindo-me para o dialogismo bakhtiniano, todo o processo de compreensão 

exige uma atitude responsiva do leitor. Esse encadeamento de comunicação com o 

outro através do discurso possibilita retomar vivências histórico-sociais que serão 

ativadas e usadas durante a compreensão dada como resposta. Isso demonstra que 

a linguagem se constitui nesse compartilhar com o outro, através do princípio 

dialógico (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2006).  
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Para Bakhtin (1981; 2006) a noção de língua e linguagem é fundamental para 

entender a constituição de um diálogo, visto que, a língua por ele defendida, não é 

meramente um sistema estruturado, exterior ao indivíduo e analisável isoladamente, 

mas é concreta e viva, relacionada à noção de interação verbal, e a linguagem, 

através da sua generalidade (interação social, signo dialético, ideológico, enunciado, 

enunciação) encarrega-se das relações propriamente dialógicas, que se situam no 

campo do discurso. Portanto, a interação entre os sujeitos de um discurso é 

inevitável, dessa forma, o dialogismo é indispensável para a existência humana 

(FROSSARD, 2008). 

Tomando esse viés, sob o ponto de vista de Di Fanti (2003), pode-se 

entender a noção bakhtiniana de discurso como campo de manifestação das 

relações dialógicas, não apenas linguístico, mas também social. Desse modo, ao 

analisar determinado discurso, é preciso levar em conta contextos mais 

abrangentes, ou seja, torna-se possível esmiuçar os textos/discursos explorando 

campos semânticos, micro e macro-organizações sintáticas, articulações 

enunciativas que caracterizam a heterogeneidade dos discursos e dos sujeitos 

envolvidos. “As relações dialógicas são absolutamente impossíveis sem relação 

lógica e concreto-semântica, mas não são irredutíveis a estas e têm especificidade 

própria” (BAKHTIN, 1981, p.184). 

Tanto Moraes (2003) quanto Bakhtin (1981) defendem que a análise 

discursiva/princípio dialógico nunca está acabado, isto é, toda a comunicação, todo 

o texto digno de interpretação sempre traz a inconclusividade, a heterogeneidade. 

Sempre haverá mais sentidos a serem dados para determinada situação dialógica 

do que se consiga mostrar, devido à multiplicidade de sentidos que poderão ser 

compreendidos.   

Partindo dessas explicações, o material proveniente da coleta de dados, bem 

como todas as informações colhidas, durante o estudo de campo, foram dignos de 

organização, valorização, espaço e tempo para que fossem compreendidos de forma 

que não se perdessem nem empobrecessem seus resultados. 

 

2.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Campus Júlio de Castilhos, um dos campi 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha/RS. Sua missão 
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é promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública, por meio do 

ensino, da pesquisa e extensão, com foco na formação integral do cidadão e no 

desenvolvimento sustentável. Além disso, a instituição visa ser excelência na 

formação de técnicos de nível médio e professores para a educação básica e em 

inovação e extensão tecnológica. E ainda, prima pelos seguintes valores: ética, 

solidariedade, responsabilidade social e ambiental, comprometimento, transparência, 

respeito e gestão democrática (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS 

JULIO DE CASTILHOS, 2016). 

O IFFar – Campus Júlio de Castilhos situa-se na RS 527 - estrada de acesso 

secundário à cidade de Tupanciretã, na localidade de São João do Barro Preto, no 

interior do município de Júlio de Castilhos - RS. Localizado na Mesorregião do 

Centro Ocidental Rio-Grandense, possui uma área total de 42 hectares, incluindo um 

parque florestal, e fica a aproximadamente 7 km da sede do município (INSTITUTO 

FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS).  

A instituição iniciou suas atividades letivas como Unidade Descentralizada de 

Ensino (UNED) de Júlio de Castilhos, inaugurada em 29 de maio de 2008 na Fase I 

da Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Após a promulgação da Lei nº 11.892/2008, tornou-se o Campus Júlio de Castilhos. 

Atualmente, oferece cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e 

especializações, atuando nos seguintes eixos tecnológicos: Informação e 

Comunicação; Gestão e Negócios; Produção Alimentícia; e Recursos Naturais.  

De acordo com as informações do Setor de Registros Acadêmicos do 

Campus, no ano de (2016) dois mil e dezesseis, o Campus ofereceu um total de 

(350) trezentos e cinquenta vagas e contou com (791) setecentos e noventa e um 

alunos matriculados. Para atender a demanda de alunos, possui (64) sessenta e 

quatro docentes, que exercem suas atividades nos diversos cursos que são 

oferecidos na instituição, conforme descrito no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Cursos do Campus Júlio de Castilhos 
 

     
 
 Fonte: (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, 2016).  

 
 

De acordo com o que se pode verificar no Quadro 1, o IFFar – Campus Júlio 

de Castilhos oferece cursos de Nível Fundamental Profissionalizante (ProEJA Fic), 

Nível Médio Integrado e Subsequente, Nível Superior, Pós-Graduação, e ainda, 

cursos  de educação a distância. Isso possibilita atender alunos de diferentes níveis 

de escolaridade para que possam ir aprimorando suas formações. 

 

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Atualmente, o campus Júlio de Castilhos conta com sessenta e quatro (64) 

docentes, destes, quinze (15) são da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, sendo que quatro (4) são da subárea de Letras e ministram aulas de 

Língua Portuguesa (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS JÚLIO DE 

CASTILHOS, 2016). 

Os principais participantes para a realização desta pesquisa são as quatro (4) 

professoras de LP do IFFar – Campus Júlio de Castilhos, as quais trabalham com o 
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ensino da leitura nos diferentes níveis de ensino ofertados no campus. O critério 

para a escolha dos sujeitos deu-se em função da necessidade de conhecer como 

essas profissionais trabalham o ensino da leitura com os alunos da EPT, bem como 

analisar se a formação inicial e continuada auxiliam essas docentes nessa prática de 

ensino. 

 Os sujeitos da pesquisa são todos do sexo feminino. Duas são professoras 

efetivas do IFFar e duas são substitutas, ou seja, podem permanecer trabalhando na 

instituição por até dois anos. 

Espero que outros profissionais dessa área, a partir do conhecimento deste 

estudo, possam também refletir, reavaliando suas ações pedagógicas, e ter acesso 

às metodologias, estratégias e recursos usados no ensino da leitura pelas 

professoras investigadas, uma vez que suas ações são relevantes, pois trabalham 

com diferentes níveis de ensino numa mesma instituição.  

Minayo (2012, p. 623) ressalta que “a experiência e a vivência de uma pessoa 

ocorrem no âmbito da história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela 

cultura do grupo em que ela se insere”. Por isso foram escolhidos esses sujeitos na 

investigação desta pesquisa, visto que suas práticas e o local onde as desenvolvem 

vêm exatamente ao encontro dos objetivos propostos. 

 

2.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi através de entrevista 

semiestruturada, ou seja, aquela em que o entrevistado pode falar livremente sobre 

o assunto, mas de forma que não fuja do tema principal proposto pelo entrevistador 

(GIL, 1999). No entanto, para facilitar o diálogo foi elaborado um roteiro (Apêndice A, 

p. 106-107) previamente estabelecido a partir do problema desta pesquisa, ou seja, 

para contextualizar os sujeitos, primeiramente, foram elaboradas questões 

relacionadas à formação (habilitações, modalidade, etc.), à instituição onde 

estudaram, ao ano de conclusão da formação inicial e da pós-graduação. Após, 

foram traçando-se outras questões que pudessem resultar em respostas que 

atingissem os objetivos deste estudo.    

Todavia, todas as demais informações que surgiram durante as entrevistas 

sobre o assunto da pesquisa foram bem-vindas para o bom desenvolvimento do 

estudo, visto que, segundo Minayo (2012, p.623) “toda a compreensão é parcial e 



71 

 

inacabada, tanto a do nosso entrevistado [...] como a dos pesquisadores, pois 

também somos limitados no que compreendemos e interpretamos”. 

 

2.5 SELEÇÃO DO CORPUS  

 

O corpus deste estudo é constituído pelas entrevistas das quatro (4) 

professoras de LP do IFFar – Campus Júlio de Castilhos e pelas ementas dos 

cursos que possuem na sua matriz curricular a disciplina de LP ou disciplinas afins 

(Leitura e Produção Textual, Português Instrumental). 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi necessário selecionar uma 

ementa de curso de cada nível de ensino da instituição, ou seja, uma do ensino 

técnico integrado, uma do ensino técnico subsequente e outra do ensino superior. 

Ressaltando-se que para o ensino técnico integrado, o componente curricular de 

Língua Portuguesa e Literatura são unificados e oferecidos durante os três anos de 

cada curso, ou seja, cada curso possui três ementas, uma para cada ano. Por isso, 

optou-se pela escolha de um (1) curso desse nível de ensino para não se tornar 

muito extensa a análise.  

Já no nível subsequente e no superior, o componente curricular é trabalhado 

somente em um semestre e, em cada nível, as ementas são iguais. Essa 

peculiaridade é proveniente de um trabalho dos professores do IFFar que foi 

realizado por meio de grupos de trabalho (GTs) nos anos de dois mil e treze e dois 

mil e quatorze (2013/2014), a fim de unificar as ementas para a construção da 

própria identidade da instituição. Esse trabalho facilitou a vida acadêmica de alunos 

que, eventualmente, venham a solicitar transferência para outro campus do IFFar ou 

para outro curso, não sendo prejudicado quanto ao ensino das disciplinas.  

Convém destacar que foram escolhidos somente ementas dos cursos 

presenciais, visto que os cursos oferecidos em EAD variam muito a cada ano, pois 

são ofertados de acordo com a demanda da comunidade. Nos cursos de 

Especialização, não são ofertadas disciplinas de LP ou afins, por isso, as respectivas 

ementas não são corpus de análise para esta pesquisa. 

Para a realização do estudo de campo, marquei, antecipadamente, o local e o 

horário de acordo com a disponibilidade de cada sujeito, para a coleta de dados. As 

entrevistas foram gravadas em aparelho celular e, após, foram transcritas para 

serem analisadas com base nas teorias dos autores que norteiam os assuntos deste 
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trabalho. 

Além disso, para ter acesso às ementas dos cursos analisados, mantive 

contato com a Direção de Ensino da instituição e, a partir das informações obtidas, 

busquei no site do IFFar as ementas dos cursos ofertados no Campus Júlio de 

Castilhos, as quais foram selecionadas, conforme já supracitado.  

Tanto as entrevistas quanto as ementas foram objetos de estudo desta 

pesquisa, pois são textos em que pode ser utilizada a teoria da análise discursiva. 

 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Respeitando os aspectos éticos, não houve nenhum ato de discriminação ou 

de exposição a quaisquer riscos, durante e após a coleta de dados, levando em 

consideração o conhecimento, a experiência e as limitações de cada profissional 

entrevistado. Assim como o sigilo da identificação dos participantes e quaisquer 

dados pessoais são de minha responsabilidade, por isso comprometo-me e garanto 

a confidencialidade dos dados. 

Convém ressaltar que o projeto inicial que gerou este trabalho de dissertação 

foi inserido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética do IFFar, e os 

documentos como a Autorização Institucional para a pesquisa (Anexo B, p. 98), os 

Termos de Consentimento Livre Esclarecido (Anexo C, p. 99) foram assinados e 

encontram-se anexados neste trabalho, assim como a Folha de Rosto (Anexo D, p. 

105) gerada pela Plataforma Brasil. 

Após a finalização deste estudo, serão disponibilizadas às participantes da 

pesquisa cópias dos resultados obtidos ou publicações decorrentes do trabalho 

realizado, no intuito de auxiliar essas professoras a identificar os problemas que 

submergiram e a qualificar ainda mais seus trabalhos no que tange ao ensino da 

leitura. 

Na sequência, apresento a análise dos dados e a discussão dos resultados, 

de acordo com a abordagem teórica selecionada para esta pesquisa. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Neste capítulo, apresento a análise dos dados e discuto os resultados da 

pesquisa, fundamentada nas bases teóricas apresentadas na Revisão da Literatura 

e nas teorias metodológicas do capítulo anterior. A análise apresenta os resultados 

gerados a partir da coleta de dados realizada com o intuito de alcançar os objetivos 

que foram propostos para o desenvolvimento deste estudo. 

No subcapítulo 3.1, analiso as ementas de três (3) cursos, um de cada nível 

de ensino, ressaltando o ensino da leitura e fazendo um comparativo entre elas.  O 

subcapítulo 3.2 traz fragmentos importantes das entrevistas realizadas com as 

professoras de LP, os quais foram selecionados a partir dos objetivos específicos 

desta pesquisa, acompanhados de metatextos elaborados a partir da análise 

discursiva. 

 

3.1 ENSINO DA LEITURA NAS EMENTAS: UMA REALIDADE OU UMA 

INCÓGNITA? 

 
Para a análise deste estudo, selecionei ementas de três (03) cursos de 

diferentes níveis, conforme já explicado na seleção do corpus, nos quais as 

professoras de LP, sujeitos desta pesquisa, desenvolvem seus trabalhos como 

docentes. 

Como a disciplina que interessa para esta análise é a de LP, recortei somente 

as ementas desse componente curricular, que, por vezes, apresenta alguma 

alteração na sua nomenclatura (Língua Portuguesa e Literatura, Leitura e Produção 

Textual e Português Instrumental). 

Para o Nível Médio, optei pela ementa do Curso Técnico em Comércio 

Integrado ProEJA (Quadro 2). A duração do curso é de três (3) anos, e o 

componente curricular de Língua Portuguesa e Literatura é oferecido durante todo o 

curso, por isso, apresento três ementas neste nível de ensino, ou seja, uma para 

cada ano do curso. 

Como no nível subsequente e no superior o componente curricular é 

trabalhado somente em um semestre e, em cada nível, as ementas são iguais, 

apresento uma ementa para cada nível de ensino, ou seja, uma do subsequente 

(Quadro 3) e outra do superior (Quadro 4).  
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Quadro 2 – Ementa de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira – Curso Técnico 

em Comércio Integrado ProEJA (1º, 2º e 3º ano) 

 

 

Fonte: (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, 2017). 

 

 

 Ao analisar essas ementas, é possível perceber que o ensino da leitura está 

explícito durante os três (03) anos do Curso Técnico em Comércio – ProEJA 

(Quadro 2). O primeiro ano prevê o “desenvolvimento da capacidade leitora”, o 

segundo ano, o “desenvolvimento das habilidades de leitura” e o terceiro, o 

“desenvolvimento de competência leitora”. Porém, o modo como essas habilidades 

são desenvolvidas no decorrer das aulas, talvez, possa ser entendido a partir dos 

discursos das professoras, na análise das entrevistas, que serão apresentadas no 

próximo subcapítulo. 

Com relação aos conteúdos, as ementas do curso estão embasadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (2000, p. 26) na área 

de Linguagens, Códigos e Tecnologias, no que diz respeito a “entender que a língua 

materna gera significação para a realidade e fundamenta a identidade cultural [...]”. 

No entanto, compete ao docente orientar a aprendizagem para que o aluno entenda 



75 

 

além do simples conteúdo de cada disciplina e alcance uma visão do todo (PCNEM 

2000, p. 26), ou seja, que o aluno consiga usufruir da linguagem, realizando a sua 

própria compreensão e construção de discursos. 

 Convém ressaltar que essas ementas são do Ensino Médio Técnico 

Integrado, isso leva a pensar na relação de integração dos conteúdos propedêuticos 

com os das disciplinas técnicas, previstos para este nível de ensino. Conforme 

defende Machado (2008, p. 18), cabe ao professor, no Ensino Médio Integrado, 

“integrar os conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos, que 

compõem o núcleo comum de conhecimentos gerais e universais, e os 

conhecimentos e habilidades relativas às técnicas de trabalho”, correspondentes a 

cada curso.  

 A Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica (2008) prevê o 

incentivo da pesquisa e a investigação científica através da seleção de eixos 

temáticos nos conteúdos curriculares para que dessa forma sejam desenvolvidos os 

conhecimentos culturais, tecnológicos e científicos. Isso favorece a construção de 

projetos interdisciplinares e o trabalho coletivo nas instituições de ensino. 

Trazendo esse viés para o ensino da leitura, presente nas três ementas do 

Curso Técnico em Comércio, Guedes e Souza (2011, p. 143), argumentam sobre a 

importância de contextualizar o texto e explorar os seus possíveis sentidos para que 

o aluno possa aprender. Segundo os autores, essa contextualização deve ser feita 

pelo professor da respectiva área do conhecimento tratado no texto. Ao fazer essas 

afirmações, Guedes e Souza propõem a responsabilidade do ensino da leitura não 

somente ao professor de LP, mas aos professores das outras disciplinas, que de 

certa forma poderão também auxiliar no desenvolvimento dessa habilidade, 

conforme concluem o argumento, “aprofundar a leitura é promover um diálogo da 

leitura feita pelo aluno com a leitura feita pela tradição, e essas tarefas são de todas 

as áreas”. 

 Ainda com relação a esse assunto, convém considerar que entre os princípios 

norteadores das Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Médio 

está a interdisciplinaridade, com o intuito de superar a fragmentação de conteúdos e 

segmentação da organização curricular, prevista no currículo e na prática 

pedagógica (BRASIL, 2012). Segundo os PCNEM (2000, p. 28) “os alunos devem 

ser estimulados a pensar de forma interdisciplinar e globalmente”. Isso reafirma a 

importância da integração dos componentes curriculares para desenvolverem o 
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processo de ensino-aprendizagem na EPT e a preparação do aluno para o mundo 

do trabalho. 

Ao observar a ementa de Curso Técnico Subsequente (Quadro 3), percebi 

uma diferença com relação às do Ensino Médio Integrado.  

 

Quadro 3 – Ementa de Curso Técnico Subsequente 

 

 

Fonte: (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, 2017). 

  

Neste nível de ensino, embora esteja previsto o ensino da leitura, a ementa é 

mais objetiva, mais específica, tanto que o próprio nome do componente curricular é 

mais direcionado (Português Instrumental), decorrente de um curso pós-médio 

voltado, especificamente, para a área técnica e por sua duração ser mais breve.   

 

Quadro 4 – Ementa de Curso Superior 

 

 

Fonte: (INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, 2017). 

 

Já a ementa de Cursos de Nível Superior (Quadro 4), ainda que só ofertada 

no primeiro semestre, prevê o ensino de “concepções de leitura: leitura crítica e 

compreensão dos vários gêneros textuais”. O componente curricular, denominado 

como Leitura e Produção Textual, neste nível de ensino, amplia as 

responsabilidades do docente, uma vez que deverá preparar um leitor crítico e que 

compreenda as variedades de gêneros existentes. 
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Todavia, tanto as ementas de nível médio quanto as de nível subsequente e 

nível superior requerem do professor de LP, além do conhecimento e uso da língua, 

o conhecimento dos gêneros textuais, suas estruturas, suas mutações e, 

consequentemente, a compreensão e a produção de discursos. Segundo Koch e 

Elias (2015, p. 122) estudar os gêneros em sala de aula contribui, significativamente, 

para ensino da leitura e redação.  

Com base nessa afirmação, é possível entender que quanto mais trabalhada 

e explorada a diversidade de gêneros textuais nas aulas de LP e nas outras áreas, 

mais fácil se tornará para o aluno conhecer e identificar as manobras discursivas 

presentes nos textos, isso implica também o uso de estratégias de leitura utilizadas 

pelos professores em suas aulas. 

 

3.2 ANÁLISE DOS DISCURSOS: ANSEIOS, DESAFIOS E ESCLARECIMENTOS  

 

Para as considerações que seguem, selecionei excertos oriundos de textos 

maiores (entrevistas) e categorizei-os de acordo os objetivos específicos (2, 3 e 4) 

desta pesquisa, conforme explicado no capítulo anterior. 

Neste trabalho, com o intuito de resguardar os sujeitos da pesquisa, adotei 

termos de identificação para cada professora entrevistada, conforme segue: 

Professora X (Px), Professora Y (Py) e Professora Z (Pz). De acordo com o que 

estava previsto na metodologia deste trabalho, com relação ao número de sujeitos 

que participariam da pesquisa, é importante ressaltar aqui que uma das professoras 

de LP do Campus não demonstrou interesse em participar. Ao entrar em contato 

com a professora, ela asseverou que logo estaria saindo da instituição e por esse 

motivo acreditava que poderia contribuir muito pouco para o meu trabalho, portanto, 

não queria fazer parte desta pesquisa.  

 

3.2.1 O contexto de ensino em que atua o professor  

 

 Ao conversar com as professoras para saber em que cursos, normalmente, 

trabalham o ensino da LP, identifiquei que as professoras atuam em diferentes níveis 

de ensino nos cursos oferecidos no Campus (Excerto 1, 2 e 3).  
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 Excerto 1:  

 
 
 
Excerto 2: 

 
 

 
Excerto 3: 

 
 

 

Embora a pergunta tenha sido direcionada para saber os cursos em que 

trabalham a LP (Apêndice A, p. 106), o discurso de Pz possibilita entender que além 

dos diferentes níveis de ensino em que elas atuam, os quais podem variar a cada 

ano ou a cada semestre, conforme a fala de Py (Excerto 2), elas também trabalham 

outras disciplinas de acordo com suas formações (Excerto 3). Além disso, as 

professoras não comentam que podem, também, desempenhar o exercício docente 

em cursos de especialização e EAD que são oferecidos no campus, trabalhando 

com outros componentes curriculares, como Metodologia da Pesquisa, por exemplo. 

 Essa realidade, de certo modo, pode ser vista como um desafio para o 

professor, devido à heterogeneidade na organização da educação profissional 

(MACHADO, 2008). 
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Excerto 4: 

 

 

A professora (Px) demonstra que esse desafio é positivo, pois leva o 

professor a estudar, a se preparar, a manejar para dar conta dessa diversidade de 

ensino e isso se torna gratificante, pois acaba de certa forma, enriquecendo sua 

experiência. Sob o olhar de Tardif (2014, p. 21), o professor em exercício tem em 

suas mãos a possibilidade de adaptar e transformar um mosaico de saberes a favor 

do seu trabalho. Na percepção de Pz (Excerto 5), com relação a esse assunto, é 

possível identificar que essa desenvoltura, a que se refere o autor, é necessária para 

o docente também com relação ao planejamento das aulas. 

 

Excerto 5: 

 

 

No entanto, percebi no discurso de Py (Excerto 6) que a experiência do 

trabalho em outra instituição, antes de vir para o campus, facilitou para a professora 

o desenvolvimento do seu exercício profissional na EPT, mesmo ela considerando 

ser um desafio.  
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Excerto 6: 

 

 
Com a afirmação da professora, consigo retomar Tardif, relacionando-o com o 

que diz a respeito da experiência do professor, ou seja: “reflexividade, retomada, 

reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de 

produzir sua própria prática profissional” (2014, p. 21).  

Ainda, ao responder a pergunta sobre o contexto de ensino em que 

trabalham, penso ser importante considerar a preocupação da professora (Px) em se 

atualizar, em se aprimorar para dar conta dos diferentes níveis de ensino da EPT 

(Excerto 7). 

 
Excerto 7: 

 

  
Retomo aqui a relevância da autoavaliação docente, já discutida em outro 

momento neste estudo, do professor sentir a necessidade de refletir sobre suas 

ações para se preparar de tal forma que consiga desempenhar seu trabalho 

atendendo às exigências da sociedade moderna. De acordo com Moura (2008), o 

professor precisa deixar de ser apenas transmissor de conteúdos estabelecidos e 

atuar como mediador e problematizador de questões que desenvolvam o ensino e a 

aprendizagem, de modo que seja reconhecido pela sua capacidade de domínio da 

área ou disciplina que lhe compete. 

 

3.2.2 O trabalho do professor no ensino da leitura: metodologias e desafios 

 

 Tomando como base que a disciplina de LP permite que se trabalhe a leitura 

e seus recursos através de diferentes gêneros que circulam pelos diversos meios 
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midiáticos e não midiáticos e que, segundo Antunes (2010), o trabalho da LP não 

deve estar restrito meramente ao uso da gramática na sala de aula, mas deve estar 

pautado na exploração de textos. Questionei se as professoras trabalham o ensino 

da leitura nos cursos em que ministram a LP e todas afirmaram esse trabalho em 

suas respostas (Excerto 8, 2 e 3). 

 

Excerto 8: 

 
 

De acordo com a resposta da professora (Px), a leitura parece ser bastante 

explorada em suas aulas. Para comprovar essa afirmação e para entender como 

essa habilidade é trabalhada pelas professoras com os alunos, pedi para que 

relatassem as metodologias (estratégias) que utilizam, os recursos dos quais 

usufruem, etc. 

 

Excerto 9: 
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Analisando o discurso de Px (Excerto 9), não ficou claro o modo como esse 

incentivo à leitura acontece, a forma que a professora explora a leitura. Quando ela 

menciona que “eu sempre chamo... eu tento chama todos numa aula pra leitura”, 

esse chamamento dá a entender que a professora se esforça em mostrar que a 

leitura é importante para o desenvolvimento intelectual do aluno, todavia não se 

pode comprovar que a atenção lhe é dada por parte dos alunos. Se eles entendem a 

necessidade dessa aprendizagem.   

Uma das atitudes que o professor de LP deve adotar para contextualizar a LP 

é “trazer para dentro de nossas salas de aula o diálogo que [...] vem sendo 

promovido pelas mais significativas falas de nossa contemporaneidade e pelos 

melhores textos da cultura brasileira” (GUEDES; SOUZA, 2011, p. 145).  

A fim de que a professora esclarecesse como realiza esse trabalho, perguntei 

novamente à Px, de forma mais específica, sobre quais as estratégias, recursos ou 

procedimentos que utiliza para trabalhar o ensino da leitura nos cursos de diferentes 

níveis da instituição (Excerto 10).  

 

Excerto 10: 

 

 

 Quando realizei a pergunta pela segunda vez, esperava que a professora Px 

contasse mais detalhes de como desenvolve suas atividades de ensino da leitura. 

No entanto, ela menciona apenas algumas fontes e gêneros textuais que usa no 
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ambiente escolar, e o contato com os livros ao levar os alunos na biblioteca. 

Px não se detém em especificar se usa estratégias para facilitar a 

compreensão do aluno com relação a esses textos, e se utiliza, quais e de que 

forma. Uma vez que o uso de tais recursos, seja através do conhecimento prévio 

(KLEIMAN, 2013), seja através do processamento top down e bottom up (ADAM; 

COLLINS, 1977), entre outros já mencionados neste trabalho, facilita a leitura 

interativa (SOLÉ, 1998) e faz com que o aluno desenvolva a capacidade de 

compreensão e interpretação da leitura. 

 Já a professora Py, foi muita rápida e objetiva em responder a pergunta na 

primeira vez (Excerto 11).  

  

Excerto 11: 

 

 

A professora Pz foi mais explícita na sua resposta (Excerto 12), procurando 

explicar como desenvolve o seu trabalho, pela qual pude perceber que suas ações 

estão embasadas em estratégias defendidas por vários autores. 

 

Excerto 12: 
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Há de se considerar que o professor deve utilizar e mostrar aos alunos a 

diversificação de textos existentes no meio social para que possam conhecer as 

especificidades de cada gênero e os tipos textuais (MARCUSCHI, 2007). Além 

disso, o uso de recursos multimodais pode contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem, pois ao trazer para a sala de aula uma combinação de recursos 

semióticos, o professor é capaz de possibilitar o desenvolvimento neuropsicológico 

de seus alunos (DIONÍSIO; VASCONCELOS, 2013).  

Em um segundo momento, Py explica melhor a sua resposta (Excerto 13). 

 

Excerto 13: 

 

  

Esse discurso (Excerto 13) possibilita-me entender que a professora explora o 

uso do conhecimento de mundo do aluno, quando Py fala da maturidade do leitor; o 

objetivo da leitura proposta pelo professor, entre outros fatores e ‘pistas’ que estão 

envolvidos no processo de compreensão de um texto. E ainda, as fases da leitura, 

assuntos defendidos por Kleiman (2013) com relação aos aspectos cognitivos da 

leitura. 

Ao perguntar às professoras se os alunos têm facilidade de compreender o 

que leem e se conseguem construir os sentidos do texto, a resposta foi unânime: 

“eles têm dificuldade” (muita, bastante), enfim, a resposta foi clara. Essa dificuldade 

pode ser entendida de diversas formas: “não prestam muita atenção ou eles não têm 

um embasamento da leitura” (PX), “eles têm dificuldade de vocabulário, não 

conhecem palavras básicas, principalmente, e dessa leitura num âmbito mais geral, 

que a gente diz a leitura de mundo” (PZ), “de inferir o sentido do texto, [...] de 

entender a própria leitura” (PY). 

Ainda com relação a essa complexidade que as professoras percebem nos 

alunos para compreender e interpretar textos, entendi nos seus discursos que pode 

estar associada a diferentes fatores: “eles mais decodificam do que eles 
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compreendem, [...] muitos deles vêm de um contexto restrito de linguagem” (PZ), “é 

a concentração [...] eles esperam que a professora explique pra eles não precisarem 

interpretar” (PX), “a falta de atenção e de interesse né [...] de querer entender aquilo 

que está lendo” (PY). 

Convém considerar que essas dificuldades estão presentes em todos os 

cursos que as professoras ministram suas aulas, por isso, pelos próprios discursos 

das professoras, cada curso exige do docente um planejamento, independente se 

for do mesmo nível de ensino, pois há dentro de um mesmo curso “uma 

heterogeneidade dentro da sala de aula, [...] uma turma tu já tem níveis diferentes” 

(PZ). 

  

3.2.3 A formação do professor de LP para trabalhar o ensino da leitura na EPT 

 

Procurei investigar se a formação inicial de cada professora tinha lhes 

preparado para trabalhar no IFFar – Campus Júlio de Castilhos, uma instituição de 

Educação Profissional e Tecnológica. As professoras retomaram alguns fatos, um 

entrecruzamento de discursos como diria Bakhtin (1981) para justificarem que a 

formação inicial não proporcionou esse preparo para aturem na EPT (Excerto 14).  

 
Excerto 14: 

 



86 

 

Está claro nos discursos das professoras que a formação inicial não é 

suficiente para atender à demanda de ensino da instituição, mas que o professor 

precisa buscar outros meios, encontrar outras maneiras de se aperfeiçoar 

profissionalmente para a realidade em que está atuando. Segundo Pimenta (2008), 

o professor só vai testar os conhecimentos adquiridos durante a sua formação inicial 

quando ele entra em exercício e se depara com as necessidades do contexto 

escolar em que atua como docente. Ainda nessa linhagem, Tardif (2014), ao fazer 

um compêndio dos saberes que formam a profissão docente, defende que os 

saberes experienciais são necessários para que outros saberes sejam testados, ou 

seja, os disciplinares, os da formação profissional e os curriculares.  

As professoras (Px, Py e Pz) relatam em suas falas (Excerto 15, 16 e 17) 

sobre essa busca, sobre essa necessidade de uma formação continuada para 

ampará-las para o exercício profissional.  

 

Excerto 15: 

 

 

Excerto 16: 
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Excerto 17: 

 

 

Nos discursos anteriores, consegui perceber uma convicção de que a 

formação continuada é indispensável para a vida profissional do professor. Essa 

afirmação pode ser comprovada, também, quando perguntei, de forma mais 

específica, qual eram as suas opiniões sobre a formação continuada de LP: 

“Importantíssimo! De suma importância!” (PX), “[...] ela é muito importante.” (PZ), 

“A... a formação eu considero fundamental [...]” (PY).  

Nas respostas das professoras, identifiquei que as formações que dão 

amparo para o desenvolvimento das suas respectivas atividades nas aulas de LP 

foram buscadas por elas, de forma individual e segundo as suas necessidades. Na 

fala de Px (Excerto 15), por exemplo, ela demonstra que a instituição nunca ofereceu 

momentos de formação continuada, especificamente, para os professores de LP, 

mas sim, de modo geral, o que se reproduz na expressão de Pz: “de forma geral 

tem” e na explicação de Py: “Pro grande grupo”. 

De acordo com Moura (2008), levando em consideração o contexto da EPT, o 

aprofundamento dos conhecimentos iniciais pode ocorrer por meio de cursos de pós-

graduação stricto sensu, mas é de suma importância que essa formação seja 

proposta também pelas instituições, não apenas por iniciativa do próprio profissional.  

Mesmo que o IFFar Campus Júlio de Castilhos esteja se empenhando em 

oferecer formação continuada para o grupo em geral de professores, é preciso ter 

cuidado para não incidir no erro sobre o qual Rodrigues (2006) orienta, mas que a 

formação seja feita de acordo com as necessidades dos formandos. 

Segundo os discursos das professoras (Excerto 18, 19 e 20), elas entendem 

que as formações continuadas não se referem apenas a cursos lato sensu ou stricto 

sensu, mas explicam como essas formações podem ser feitas na e pela própria 

instituição. 
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Excerto 18: 

 

 

Excerto 19: 

 

 

Excerto 20: 

 

 

Os discursos apresentam várias ideias que podem ser adotadas na instituição 

e identifiquei que todos estão embasados nas ‘carências’ das professoras, 

percebidas no contexto escolar em que trabalham. A relevância dessas falas 

reafirma a concepção de Rodrigues (2006) que defende ser necessário conhecer as 

necessidades de formação, seja da instituição, seja de um grupo específico de 

professores, mas que esses momentos formativos se realizem no propósito das 

necessidades existentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para apresentar a análise de dados, realizei a desconstrução dos textos 

coletados em unidades menores para selecionar o que mais interessava para o 

objeto de estudo desta pesquisa, e após, categorizei essas unidades de acordo com 

os objetivos estabelecidos para este trabalho, conforme orienta Moraes (2003). Ao 

desmembrar esses discursos (ementas dos cursos e entrevistas com as 

professoras), passei então à análise discursiva (BAKHTIN, 1981; 1992; 2006; 

MORAES, 2003), descrevendo e interpretando os discursos numa abordagem 

qualitativa. 

Tomando como base a teoria dos autores supracitados, todo o princípio 

dialógico suscita outras interpretações, isso significa que mesmo apresentadas as 

considerações finais deste estudo, outras considerações realizadas por outros 

pesquisadores sobre este mesmo trabalho poderiam ser feitas sob outro olhar, sob 

outro ângulo, pois todo o texto é heterogêneo e capaz de expressar uma variedade 

de sentidos, ou seja, uma pluralidade de interpretações.  

Todavia, a partir da análise das entrevistas das professoras, percebi em seus 

discursos uma proximidade ao que alguns autores abordados na revisão da 

literatura deste trabalho (DREY E GUIMARÃES, 2012; MACHADO, 2008) defendem. 

O professor, mesmo depois da conclusão da sua licenciatura, precisa estar em 

constante busca para seu aprimoramento profissional, procurando ler e discutir 

sobre referenciais teóricos educacionais e da área de LP, contemporâneos ou que 

sejam destaques, bem como ter conhecimento sobre os recursos tecnológicos 

disponíveis para sua prática, atualizando-se a todo tempo, a fim de que possa 

apresentar propostas pedagógicas relevantes para o ensino da LP em sala de aula. 

Ademais, é um profissional que deve atender a novas demandas, isto é, deve 

saber elaborar estratégias de ensino com outros professores, por meio de um 

trabalho integrado, promovendo a troca de conhecimentos e experiências. 

Há de se considerar, no entanto, que o professor, tratando-se neste contexto 

do docente de LP (mas poderia ser direcionado às outras áreas), em meio a tantas 

atribuições que lhe são dadas, procura uma referência em si mesmo, buscando-se 

localizar no espaço em que ocupa ou que irá ocupar como docente, tentando 

entender que referência social ele representa ou representará, uma vez que a sua 

profissão não é emancipada, ou seja, não faz parte de um sistema normativo 
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reconhecido por um código próprio como as outras profissões, a exemplo do 

enfermeiro, advogado, médico, contabilista, entre outras. 

Diante desse dilema, o professor de línguas, muitas vezes, perde o seu 

objetivo principal, o ensino linguístico, e passa a querer ver-se como um “bom 

professor”, a querer agradar e ser o “benquisto” pelos alunos, pelos pais, enfim, pela 

comunidade escolar. Esquecendo-se da sua responsabilidade com o saber-fazer e, 

principalmente, com o processo de ensino-aprendizagem. Talvez, porque ainda está 

à procura do seu verdadeiro papel, visto que sua profissão não é reconhecida de 

forma regulamentar. Por isso, o professor, por falta de uma definição identitária, não 

sabe se está se representando, se representa a escola ou o que está envolvido nela, 

ou se é representado (BRAIDA, 2012).   

Levando em consideração essas colocações, o professor de LP deve ser 

reconhecido como profissional da linguagem e ocupar essa posição socialmente, de 

maneira que desempenhe sua função como protagonista no ensino da língua e 

tenha consciência da sua importante responsabilidade no aperfeiçoamento de 

habilidades linguísticas dos alunos. Para isso, é necessário que não só as 

instituições de ensino, mas também a sociedade em geral reconheça a relevância 

desse profissional para o contexto educacional.  

Em algumas partes dos diálogos com as professoras, notei certa ‘fragilidade’ 

ao explicarem sobre o desenvolvimento de seus trabalhos com relação ao ensino da 

leitura na instituição. Essa falta, se é que posso chamar assim, pode ser decorrente 

da insuficiência deixada pela formação inicial ao terem que perpassar por diferentes 

níveis de ensino. Visto por outro lado, essa ‘fragilidade’ faz com que o professor 

sinta a necessidade de buscar melhores condições para realizar seu trabalho 

docente. Embora, não seja apenas dever do professor buscar esse aprimoramento, 

mas, também, da instituição em que trabalha em oferecer outras formações. 

Logo, deve ser de interesse da instituição ter professores capacitados e 

preparados para atender à demanda existente e promover um ensino de qualidade, 

pois nem todos os professores têm essa autonomia de buscar ou o interesse de 

querer aperfeiçoar seu trabalho. Portanto, reitero que a formação continuada precisa 

ser oferecida a todos os professores, de modo que esses profissionais possam 

pensar, preferivelmente, em seus ambientes de trabalho, como esse processo deve 

ocorrer, com que finalidade e em que tempo, a fim de que essa formação seja 

planejada para atender às necessidades cotidianas do exercício docente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – LINHA DO TEMPO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO C – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
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ANEXO D – FOLHA DE ROSTO DA PLATAFORMA BRASIL 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

  

1) Qual a instituição que você cursou a licenciatura em Letras? 

 

2) Em que ano você se formou? Quais as habilitações? 

 

3) Após a graduação, realizou algum curso de pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu? Qual? Em que nível? Em que modalidade? 

 

4) Você trabalhou como professora de Língua Portuguesa (LP) em outro lugar 

antes de vir para o Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos? 

Em qual nível de ensino? Por quanto tempo? 

 

5) Há quanto tempo você é professora no IFFar – Campus Júlio de Castilhos? 

 

6) Em quais níveis de ensino e quais os cursos em que ministra aulas de LP? 

Neles, você trabalha o ensino da leitura? De que modo? 

 

7) Quanto à leitura. Como você percebe nos alunos desta instituição de 

Educação Profissional e Tecnológica essa habilidade? Eles têm facilidade 

para compreender o que leem? Conseguem construir os sentidos dos textos e 

inferir as ideias dos autores? 

 

8) Qual (ais) a(s) maior (es) dificuldade (s) que você percebe que os alunos 

apresentam com relação ao desempenho em atividades de leitura, no que 

concerne à compreensão e interpretação? 

 

9) Sabe-se que um professor de LP do IFFar – Campus Júlio de Castilhos 

perpassa por diferentes cursos e níveis de ensino na instituição. Como você 

se sente como professora de LP tendo que trabalhar diante de toda essa 

diversidade de ensino? Ora está no Ensino Médio Integrado, ora está num 

Curso Superior de Graduação, por exemplo?  



107 

 

 

10)  Para trabalhar o ensino da leitura, como você encara essa diferença de 

níveis de ensino na instituição? Essa realidade é um desafio para você? Em 

que sentido? 

 

11)  Quais as metodologias, procedimentos, recursos e estratégias que você 

utiliza para trabalhar o ensino da leitura nos cursos de diferentes níveis de 

ensino da instituição? 

 

12)  Você usa algum (uns) autor (es) que dá (ão) embasamento para essas 

estratégias/procedimentos/recursos/metodologias? Quais? Por quê? 

 

13)  Quando você se deparou com esse contexto múltiplo de ensino aqui, no 

IFFar – Campus Júlio de Castilhos, percebeu que a sua formação inicial tinha 

lhe preparado para trabalhar o ensino da leitura em níveis tão distintos?  Em 

que medida ela pode auxiliar? 

 

14) Qual sua opinião sobre formação continuada de professores de LP? Você já 

participou de cursos que possam contribuir para que os profissionais de LP se 

prepararem para desenvolver o ensino da leitura com alunos, 

especificamente, da Educação Profissional e Tecnológica ou Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT)? 

 

15)  Na sua opinião, de que modo a formação continuada de professores de LP 

deve acontecer? 

 

 

 

 

 

 

  

 


