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RESUMO  

 

Os documentos basilares para o ensino de Língua Portuguesa aponta como primordial o 

apropriação pelos estudantes das práticas de linguagem presentes na sociedade, asssim, assumir 

práticas pedagógicas que promovam a imesão dos estudantes nas práticas de linguagem se 

apresenta como um possível caminho à emancipação linguíticas dos estudantes.  A pesquisa Do 

campo para a educação profissional: desafios para uma aprendizagem emancipatória em 

Língua Portuguesa buscou investigar em que medida o trabalho com os gêneros textuais: 

crônicas, contos, relatos pessoais e tirinhas, em sala de aula, contribui para superar as 

dificuldades em Língua Portuguesa dos estudantes com necessidades de aprendizagem 

provenientes da educação do campo, com a finalidade de intervir por meio de práticas 

pedagógicas que primem pelo trabalho com textos em sala de aula com foco na leitura e na 

escrita. Para alcançar este objetivo, foi preciso construir caminhos que permitissem intervir na 

realidade pesquisada; assumimos a perspectiva do professor como intelectual crítico, por meio 

do processo constante de ação e reflexão. Adotamos a abordagem qualitativa na perspectiva da 

pesquisa-ação, com vistas à intervenção na realidade pesquisada. Utilizamos como 

instrumentos para a construção de dados a pesquisa bibliográfica, o estudo documental, a 

aplicação de questionários, o grupo focal, a aplicação de sequência de atividades que 

oportunizaram o trabalho com a leitura e a escrita em sala de aula e o diálogo coletivo com a 

turma participante da pesquisa. Os resultados da pesquisa apontaram que o trabalho com os 

gêneros textuais, organizado de forma didático-metodológica, conforme as propostas de Lerner 

(2007) e Dolz e Schneuwly (2004), contribuiu significativamente para sanar as necessidades de 

aprendizagem dos nossos estudantes, especialmente no que se referia à leitura e à escrita. Como 

principal produto da pesquisa intervencionista, apresentamos uma possível organização 

didática para o trabalho com a leitura e a escrita. A proposta se materializou no Caderno de 

práticas pedagógicas para o ensino de leitura e escrita na escola: proposta para uma 

aprendizagem emancipatória. Neste material, além da organização didático-metodológica 

aplicada nesta pesquisa, apresentamos também uma reflexão a respeito dos desafios 

encontrados ao longo do trabalho com os participantes, o que desejamos que seja um ponto de 

partida aos demais profissionais da área.  

 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Pesquisa-ação. Emancipação linguística.  
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ABSTRACT 

 

The basic documents for the teaching of Portuguese language point out that the appropriation 

by the students of the language practices present in society, so, assuming pedagogical practices 

that promote the students' imhesion in the language practices is presented as a possible way to 

the linguistic emancipation of the students. The research From the field to professional 

education: challenges for an emancipatory learning in Portuguese Language sought to 

investigate the extent to which working with textual genres: chronicles, short stories, personal 

stories and comic strips, in the classroom, contributes to overcoming language difficulties. 

Portuguese student with learning needs from rural education, with the purpose of intervening 

through pedagogical practices that excel in working with texts in the classroom with focus on 

reading and writing. To reach this goal, it was necessary to build paths that would allow 

intervening in the researched reality; We assume the teacher's perspective as a critical 

intellectual, through the constant process of action and reflection. We adopted the qualitative 

approach from the perspective of action research, with a view to intervention in the researched 

reality. We used as instruments for the construction of data the bibliographic research, the 

documentary study, the application of questionnaires, the focus group, the application of 

sequence of activities that enabled the work with reading and writing in the classroom and the 

collective dialogue with the class participating in the research. The research results indicated 

that the work with textual genres, organized in a didactic-methodological way, according to the 

proposals of Lerner (2007) and Dolz and Schneuwly (2004), contributed significantly to solve 

the learning needs of our students, especially in the field. which referred to reading and writing. 

As the main product of interventionist research, we present a possible didactic organization for 

working with reading and writing. The proposal materialized in the booklet of pedagogical 

practices for teaching reading and writing in school: proposal for an emancipatory learning. In 

this material, in addition to the didactic-methodological organization applied in this research, 

we also present a reflection on the challenges encountered during the work with the participants, 

which we want to be a starting point for other professionals in the area. 

 

Key-words: Textual genres. Action research. Linguistic emancipation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Falar de nós mesmos nunca é uma tarefa fácil, talvez porque estejamos mais 

preocupados com os nossos afazeres diários e as atividades mecânicas do que conosco. Falar 

de si requer voltar ao passado, revisitar as memórias que, às vezes, estão escondidas, misturadas 

a tantas outras. É um exercício de nos olharmos de fora, como se fôssemos outro; ao fazê-lo, é 

possível enxergarmos nossas falhas, nossas fraquezas – é um exercício de reconstrução da nossa 

trajetória, um convite à reflexão. Tal exercício, por vezes, nos revela razões, traz significados, 

contribui para que tomemos consciência de que somos o compósito das experiências que nos 

marcaram ao longo da nossa trajetória.  

Ao narrarmos nossas experiências, seja pela escrita ou oralmente, atribuímos 

significados e reinterpretações dos fatos rememorados. Tais interpretações e significados são 

compostos a partir dos valores que assumimos, das nossas experiências, dos rastros que os 

outros deixaram em nós. Vejamos o que Cunha (1997, p. 2) nos diz a esse respeito: 

 

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói 

a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a 

verdade literal dos fatos mas, antes, é a representação que deles faz o sujeito e, dessa 

forma, pode ser transformadora da própria realidade.  

  

Assim, as narrativas tornam-se uma excelente alternativa para a formação de 

professores. Para Cunha (1997), o processo de reorganizar suas ideias para o relato desencadeia 

uma autorreflexão, uma autoanálise, que cria novas bases para compreender sua prática.  

Mergulhada na magia das narrativas, revisito minhas memórias. Nesse sentido, é preciso 

ter clareza do distanciamento entre narrativas e memória. Tomando como base Pollak (1992), 

devemos considerar os elementos constitutivos da memória, individual ou coletiva: a) são 

acontecimentos vividos pessoalmente; b) são acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 

coletividade de que o informante faz parte; c) são acontecimentos dos quais o informante nem 

sempre participou, mas que, em seu imaginário, tomaram uma importância tão considerável que 

é impossível saber se ele participou ou não desses acontecimentos. 

Filha de pai nordestino semialfabetizado e de mãe capixaba, que cruzaram suas histórias 

graças ao processo migratório e formaram o típico casal rondoniense, iniciei minha 

escolarização ainda em casa, quando ouvia do meu pai as histórias de como seus irmãos 

“venceram na vida” graças aos estudos. Muito me marcaram as falas do meu pai e do meu avô 

paterno: “Sua tia Lúcia se formou médica, é doutora, estudou muito, mulher não pode ficar sem 

estudar”. Talvez eles nem soubessem, e nem eu, que naqueles momentos eles traçavam meu 
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futuro; sim, meu futuro, porque ser professora requer acreditar no poder transformador da 

educação, e isso meu pai e meu avô desenvolveram em mim com maestria.  

Com relação a isso, Cunha (1997) afirma que o professor constrói sua performance a 

partir de inúmeras referências. Entre elas estão sua história familiar, sua trajetória escolar e 

acadêmica, sua convivência com o ambiente de trabalho e sua inserção cultural no tempo e no 

espaço.   

Aos seis anos, era chegada a hora de ir à escola, aprender o abecedário1 – fala do meu 

pai. Lembro-me dos meus materiais: uma mochila simples, não tinha personagens infantis, nem 

era cor de rosa – era azul com vermelho. Uma arara estampava a capa do meu primeiro caderno, 

espiral, de capa mole e folhas amareladas. Lápis de cor, canetinha e massinha de modelar foram 

coisas que só conheci observando meus colegas de sala. Lápis de escrever, esse era de tabuada. 

“É muito importante conhecer a tabuada, minha filha. Vou escrever na última folha do seu 

caderno a tabuada até o cinco”. Assim, pelas mãos do meu pai, comecei a trilhar o caminho da 

educação escolar.  

Estudante de escola pública, cursei o ensino fundamental na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental “Sete de Setembro” e o ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio “Jean Piaget”, ambas na cidade de Espigão do Oeste (RO). Aos 17 anos, ingressei no 

curso de Letras/Português e suas respectivas Literaturas na União das Escolas Superiores de 

Cacoal, uma instituição particular. Ano de 2002, interior de Rondônia; as opções eram poucas 

para uma jovem que precisava trabalhar e não poderia sair de sua cidade, muito menos do 

estado, em busca de outros cursos.  

Confesso que a escolha foi uma opção útil: os cursos de licenciatura eram mais em conta, 

o que não reduzia o tremendo esforço para arcar com as despesas financeiras – mensalidade, 

deslocamento (pois a faculdade localiza-se em uma cidade vizinha), alimentação etc. No mesmo 

ano que ingressei na faculdade, pleiteei o Financiamento Estudantil (FIES) e fui contemplada 

na segunda chamada; desta forma, os obstáculos financeiros ficaram um pouco menores. 

Concluí o curso no ano de 2005 e colei grau no mês de fevereiro de 2006.  

Até a conclusão do curso, não havia tido qualquer experiência como docente, apenas no 

estágio supervisionado – ao contrário de muitos dos meus colegas de faculdade que já exerciam 

a profissão. Desta forma, minha formação inicial teve o desafio de despertar em mim a 

identidade docente. Como mencionei anteriormente, creio que meu pai e meu avô paterno foram 

os primeiros incentivadores da minha carreira docente, devido à importância que davam ao 

                                                
1 “Abecedário” ou “alfabeto”, expressões utilizadas para definir a segmentação dos grafemas que representam os 

fonemas. Na fala de meu pai, Manoel Messias do Nascimento, aprender o abecedário significava a alfabetização. 
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saber, ao conhecimento – pois uma das principais características de um docente é a crença no 

poder transformador da educação.  

Em agosto de 2006, após aprovação em concurso público municipal, assumi minha 

primeira sala de aula no município de Buritis (RO) como professora de Língua Portuguesa. 

Iniciei como professora da educação do campo, na época, no Projeto Seriado de Ensino Rural 

(PRÓ-SER) – projeto municipal, com aprovação do Conselho Estadual de Educação, em que 

os alunos frequentavam as escolas em dias alternados2. Logo percebi as dificuldades que estes 

alunos enfrentavam: longas distâncias, estradas precárias, falta de professores habilitados para 

as disciplinas, interrupções frequentes das aulas etc.  

A recém-formada – eu! –deparou-se com os problemas educacionais do nosso país e, 

em especial, com os problemas da educação do campo. Ficou evidente a ausência de políticas 

públicas para uma educação de qualidade a este público e, também, o pouco interesse da 

Secretaria Municipal de Educação, que se preocupava apenas em “cumprir” os dias letivos 

dentro do calendário civil, o que já evidenciava o despreparo e a má gestão das políticas 

existentes para essa parcela da população estudantil. 

No ano de 2007, com a contratação emergencial, passei a conciliar 20 horas-aula na rede 

estadual de educação; assim, tive o primeiro contato com a educação urbana. Assumi turmas de 

oitava série, hoje nono ano, e turmas do ensino médio, todas no período noturno. Em 2008, após 

concurso público, assumi 40h como professora efetiva da rede estadual de educação e reduzi 

minha carga horária na rede municipal para 20h. Desta forma, conciliei por nove anos os dois 

contratos, totalizando 60 horas-aula.  

No ano de 2015, ingressei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (IFRO). Passei, então, a conhecer outra realidade, bem distante da que eu conhecia: 

salas de aula equipadas, bibliotecas, laboratórios de informática, acesso à internet para os 

discentes, número reduzido de aulas, valorização do trabalho docente, equipe multidisciplinar 

para suporte ao trabalho docente.   

Durante os primeiros anos da docência, pude vivenciar os desafios da educação, 

especialmente da educação do campo. Todo ano, o início das aulas era adiado em função das 

dificuldades para contratação de transporte, da intrafegabilidade das estradas, da falta de 

professores, entre outros problemas. Quando o ano letivo se iniciava, mais interrupções de aulas 

                                                
2 Os alunos frequentavam a escola em dias alternados para que fosse possível o cumprimento da carga horária, 

uma vez que estudavam oito horas por dia. Não se tratava de educação em período integral: era um ajuste para que 

os alunos frequentassem a escola apenas dois dias na semana e, a cada 15 dias, três dias na semana. Assim, o 

projeto visava ao cumprimento da carga horária necessária. Trata-se da possibilidade de alternância, preconizda 

inclusive pela LDB. 
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e reposições tumultuadas; falta de estrutura das escolas, falta de materiais pedagógicos; alunos 

que saíam de casa muito cedo e rodavam cerca de três horas para chegar à escola; alunos que 

andavam quilômetros a pé para embarcar no transporte escolar; famílias sem condições de 

auxiliar seus filhos nas atividades escolares – enfim, havia uma infinidade de fatores que 

influenciava, negativamente, o desempenho escolar dos estudantes. 

Diante de todos estes desafios, era evidente que o processo de ensino e aprendizagem 

ficava prejudicado. Nesse sentido, como promover uma educação de qualidade diante de tantos 

obstáculos? Esses questionamentos me acompanham até hoje. Uma vez que trabalho em um 

campus agrário, que recebe muitos alunos oriundos da educação do campo, posso observar de 

perto os desafios que estes discentes enfrentam ao ingressar em uma nova etapa escolar, 

especialmente na educação profissional integrada ao Ensino Médio. O Instituto Federal é uma 

instituição muito diferente da realidade à qual esses alunos estavam acostumados: há exigências 

acadêmicas bem maiores, o que, fatalmente, traz à tona os déficits de aprendizagem dos quais 

os alunos, como frutos deste processo, são vítimas.  

Sendo eu conhecedora dos desafios enfrentados por estes estudantes até chegarem à 

educação profissional integrada ao ensino médio, posso compreender suas dificuldades 

acadêmicas. Desta forma, surgiu a motivação para esta pesquisa.   
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INTRODUÇÃO  

 

Um dos grandes diferenciais dos mestrados profissionais é a indissociabilidade entre 

teoria e prática. Em educação, não há como ser diferente: a sala de aula é o nosso laboratório; 

contudo, um laboratório vivo. É na sala de aula que colocamos à prova as teorias e nossas 

aspirações; por vezes, nos frustramos; em outros momentos, reafirmamos nossas teorias – e nos 

reinventamos. 

Desta forma, motivada pelo compósito e suas mutabilidades dançantes que me 

constituíram como educadora, volto meu olhar de pesquisadora a uma parcela do público 

estudantil do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Colorado do Oeste: os alunos 

provenientes da Educação do Campo.  

Observo que muitos estudantes, frutos da educação do campo, ao ingressarem no Curso 

Técnico em Agropecuária, evadem ou são retidos no primeiro ano, embora exista uma afinidade 

com o curso. Após o ingresso dos alunos, há uma série de obstáculos para que eles permaneçam 

na instituição. Logo no primeiro semestre, muitos desistem alegando dificuldades para 

acompanhar as disciplinas. Nesse sentido, o Instituto enfrenta um grande desafio, pois o público 

que mais tem afinidade com o curso em questão, ordinariamente, não permanece de forma 

exitosa – ou evade, ou fica retido.  

Embora o IFRO disponha de políticas de assistência estudantil voltadas aos estudantes 

em situação de vulnerabilidade econômica, observa-se que o problema da evasão dos alunos 

provenientes da educação do campo, por vezes, não se relaciona às questões financeiras, mas 

sim às de aprendizagem. 

Afunilando as observações, a partir de dados empíricos advindos da prática pedagógica, 

é possível identificar que os alunos provenientes da educação do campo, ingressos no Curso 

Técnico em Agropecuária do IFRO, apresentam um grau de dificuldade superior quando 

comparados aos demais estudantes nas atividades que envolvem leitura e interpretação de textos 

dos mais diversos gêneros. 

Além das dificuldades de adaptação à nova rotina imposta pela instituição educacional 

– que envolvem a quantidade de disciplinas na formação técnica, as diferenças na organização 

escolar, o convívio com estudantes provenientes de escolas urbanas e de cursos de graduação –

, as dificuldades relacionadas à aprendizagem tornam a permanência e o êxito destes estudantes 

um grande desafio ou impedimento. 

 Compreender o processo educativo desse público é indispensável para que seja possível 

intervir com vistas a garantir o êxito estudantil. Assim, surge o questionamento deste projeto 
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de pesquisa: em que medida uma prática pedagógica pautada no trabalho com gêneros textuais 

contribui para a emancipação linguística desses alunos?  

Sabe-se que muitos são os fatores internos e externos à escola que interferem no 

processo de ensino e aprendizagem. Contudo, conforme questiona Freire (2011), é possível que 

a escola minimize os fatores externos, possibilitando ao discente transformar seu conhecimento 

empírico e expressá-lo em formas de teor científico, transformar sua curiosidade ingênua em 

curiosidade epistemológica – especificamente quanto ao domínio/uso satisfatório e consciente 

de sua língua materna? 

Diante do exposto, a pesquisa buscou compreender em que medida o trabalho com os 

gêneros textuais em sala de aula contribui para superar as dificuldades em Língua Portuguesa 

dos estudantes com necessidades de aprendizagem provenientes da educação do campo – e, 

consequentemente, para a sua permanência e êxito.  

Para que o objetivo principal fosse atingido, desdobraram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Investigar as concepções dos alunos quanto aos objetivos da disciplina Língua 

Portuguesa; 

b) Elaborar e aplicar sequência de atividades com práticas pedagógicas que primem pelo 

trabalho com gêneros textuais em sala de aula, especialmente no que se refere à leitura 

e à escrita, com o intuito de reduzir as dificuldades dos estudantes na disciplina de 

Língua Portuguesa e promover sua emancipação linguística; 

c) Elaborar, a partir dos resultados, material didático que prime por práticas pedagógicas 

pautadas no trabalho com gêneros textuais.  

 

Para alcançar esses objetivos, optamos por uma pesquisa qualitativa na perspectiva da 

pesquisa-ação; compreendemos que esta é a abordagem mais adequada aos objetivos propostos. 

A pesquisa-ação tem sido muito utilizada no campo educacional, pois proporciona espaços para 

que os participantes/colaboradores sejam protagonistas, e não coadjuvantes no processo. Nesse 

sentido, Bodgan e Biklen (1994) compreendem que o processo é mais importante que os 

simples resultados.  

Para a construção da trilha metodológica, ancoramo-nos em Abdalla (2005), Barbier 

(2002), Gatti (2005), Bodgan e Biklen (1994), Lüdke e André (1986), Thiollent (1996) e 

Triviños (1987). Os instrumentos utilizados para construção de dados foram o questionário, a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa empírica por meio dos grupos focais. 

A dissertação foi delineada com vistas a proporcionar o debate teórico acerca do tema, 
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promovendo um diálogo entre a teoria e a empiria; para tanto, o texto foi dividido em cinco 

seções. 

A seção I, intitulada “Políticas públicas para educação profissional e educação do 

campo”, trata de uma pesquisa bibliográfica e de análise documental que buscou compreender 

as políticas adotadas para a educação do campo e para a educação profissional. Nessa seção, 

problematizam-se as políticas adotadas em nosso país para a educação do campo frente às suas 

especificidades. Quanto à educação profissional, destacam-se as concepções quanto a esta 

modalidade educacional, especialmente no que se refere aos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio. 

A seção II, “O ensino de Língua Portuguesa: correntes teóricas e documentos basilares”, 

também é fruto de uma pesquisa bibliográfica – cujo corpus é formado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – e buscou 

delinear os objetivos da disciplina de Língua Portuguesa presentes nos documentos 

regulamentares. Quanto às correntes teóricas, ancoramos nossa análise nos trabalhos dos 

professores Marcuschi (2008), Geraldi (1984, 1991, 1997, 2006, 2011), Antunes (2007, 2009), 

Koch e Elias (2010) e Dolz e Schneuwly (2004). 

A seção III aborda os aspectos pedagógicos para o trabalho com textos em sala de aula. 

Nesta seção, nos ancoramos nos trabalhos de Lerner (2007) e Zabala (1998).  

A seção IV trata dos aspectos metodológicos da pesquisa. São descritos o método 

adotado, a descrição do campo e dos participantes da pesquisa, os resultados do questionário 

aplicado aos estudantes matriculados no primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio, os aspectos éticos, a descrição dos instrumentos para coleta dos 

dados – especialmente o diagnóstico, que justifica a intervenção aplicada –, além dos 

procedimentos para organização e análise dos dados.  

A seção V traz o relato da pesquisa empírica realizada por meio dos grupos focais. O 

grupo focal foi realizado com 12 participantes que estudaram, parcial ou integralmente, o ensino 

fundamental em escolas do campo. Foram realizados quatro encontros, nos quais se discutiram 

as reais condições das escolas do campo, a concepção dos participantes quanto à disciplina de 

Língua Portuguesa e as principais dificuldades de aprendizagem que demonstraram.  

A seção VI descreve as atividades desenvolvidas em sala de aula, cujo objetivo foi 

promover a leitura e a escrita como objetos de aprendizagem e se encarrega da análise e da 

avaliação dos resultados obtidos durante e após a aplicação das atividades propostas.   
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

Esta seção visa discutir as políticas públicas voltadas à educação profissional e à 

educação do campo. Para tanto, realizou-se uma breve pesquisa dos conceitos fundamentais à 

compreensão do que é Estado, público e privado (HOFLING, 2001). Em seguida, fez-se uma 

retrospectiva a respeito da educação profissional, desde o Brasil Colônia até os anos 2000, 

discutindo o conceito de trabalho como princípio educativo (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005). Quanto à educação do campo, traçou-se uma retrospectiva do caminho 

percorrido até os dias atuais no que se refere aos marcos legais; também foi feito um panorama 

entre as escolas urbanas e as do campo com base nos dados do Censo Escolar de 2017.   

 

1.1 Conceituando Estado: público e privado 

  

Para que possamos discorrer a respeito das políticas públicas voltadas à educação 

profissional, primeiramente é preciso compreender o conceito de Estado, público e privado. 

Comumente se confunde o conceito de Estado e de governo. Para Hofling (2001), define-se 

Estado como o conjunto de instituições que formam uma unidade administrativa de um 

território – são as organizações públicas que, em tese, compreendem os anseios da população e 

os defendem. Nesse caso, o governo compõe essa unidade administrativa.  

Para Hofling (2001), os governos são transitórios e variam de acordo com as ideologias 

governamentais; deveriam representar os anseios da população e, em uma democracia, são 

eleitos pela expressão da vontade popular, por meio do voto. Assim, a principal diferença entre 

o conceito de governo e o de Estado é a transitoriedade dos governos, diante da permanência 

do Estado.  

 

[...] é possível se considerar Estado como o conjunto de instituições permanentes – 

como órgãos legislativos, tribunais, exércitos e outras que não formam um bloco 

monolítico necessariamente – que possibilita a ação do governo; e Governo, como o 

conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, 

organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade como um todo, 

configurando-se a orientação política de um determinado governo que assume e 

desempenha as funções de Estado por um determinado período (HOFLING, 2001, p. 

31). 

  

Público e privado, teoricamente, são conceitos antagônicos: o que é público deve estar 

fora do que é privado e o que pertence ao privado não cabe no que é público. O que é público 
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está diretamente ligado à coletividade e deve pertencer a todos os cidadãos que compõem um 

Estado. 

Embora o capitalismo vigore desde o século XVIII, é importante destacar que toda essa 

conceituação passou a existir a partir do seu pleno desenvolvimento. O capitalismo impôs à 

sociedade uma nova lógica, uma nova maneira de se organizar, obviamente em busca de 

garantir o direito à propriedade privada e manter a força trabalhadora sob controle. Podemos 

perceber a força que o capitalismo exerce sobre a esfera pública através do neoliberalismo, 

implementado na década de 1990 e que deu origem ao Estado Mínimo – por meio do qual se 

atribuiu ao setor privado responsabilidades que antes eram do governo; isso justificou muitas 

privatizações. 

É possível perceber a influência do capitalismo na esfera pública quando analisamos, 

por exemplo, programas como o Programa Universidade para Todos (PROUNI) – por meio do 

qual o governo custeia bolsas de estudos em universidades particulares a estudantes 

economicamente vulneráveis. Neste ponto, vale a reflexão: o governo custeia bolsas de estudo aos 

estudantes economicamente vulneráveis ou financia grupos privados valendo-se das mazelas sociais do 

nosso país? 

  

1.2 Políticas públicas: uma breve definição 

  

Políticas públicas podem ser compreendidas como o “Estado em ação” (HOFLING, 

2001, p. 31). Elas são um conjunto de programas, ações e/ou decisões tomadas pelas esferas 

governamentais a fim de garantir direitos de cidadania à população em geral, ou a um grupo 

específico, tendo em vista fatores que assim o exijam. 

Focaremos, neste trabalho, nas políticas sociais – aquelas que compreendem educação, 

saúde, previdência, habitação, saneamento etc. –, um conjunto de ações governamentais que 

existem com o intuito de garantir os direitos constitucionais3 a cidadãos e cidadãs, de forma 

ampla – ou específica para uma minoria.  

As políticas sociais são necessárias em uma sociedade gerida pelo sistema capitalista, 

que aloca força de trabalho para girar a máquina dos meios de produção e, ao mesmo tempo, 

retém o tempo socialmente gasto na produção da mercadoria, pagando sempre um mínimo de 

valor em forma de salário a fim de acumular mais-valia, garantir lucros crescentes e ampliar 

mercados. No entanto, por si só, o mercado não é capaz de garantir a proteção necessária a 

                                                
3 Compreendemos as garantias constitucionais como direitos à condição humana; sendo assim, todos os cidadãos 

e cidadãs devem ter garantidos os seus direitos plenos à condição humana.  
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todos os trabalhadores; inclusive, tem feito o contrário, com normatizações que ferem a 

possibilidade de garantir a segurança a ambos os lados, privilegiando os donos dos meios de 

produção. O prejuízo pende sempre para o lado mais frágil dessa relação – os trabalhadores.  

Desta forma, o Estado tem um papel importante de equilibrar as tensões resultantes da 

luta de classes, uma vez que, por meio das políticas sociais, pode amenizar os efeitos da 

exploração capitalista, minimizando as desigualdades e as injustiças sociais.   

Compreendemos, pois, que as diferentes direções que diferentes governos dão às 

políticas educacionais delineiam os objetivos e as políticas educacionais de um determinado 

período; por vezes, em função da extensão das ações desenvolvidas para atender às direções 

propostas, as políticas públicas extrapolam a vigência de um governo. 

Passaremos à próxima seção, que traça uma breve retrospectiva histórica da educação 

profissional e da educação do campo no Brasil.  

 

 1.3 A educação profissional no Brasil 

  

A história nos mostra que a educação foi pensada por e para aqueles que seriam os 

governantes: as elites. À classe trabalhadora cabia o trabalho braçal, para o qual não era 

necessário conhecer as letras; ao contrário, era melhor que não as conhecesse. Vejamos o que 

nos diz Saviani (2004, p. 2) sobre a educação nas sociedades antigas e medievais:  

 

Nas sociedades antigas (modo de produção escravista) e medieval (modo de produção 

feudal), com a apropriação privada da terra, então o principal meio de produção, surge 

uma classe ociosa (que vive do trabalho alheio) e em consequência disso se 

desenvolve um tipo de educação diferenciada destinada aos grupos dominantes cuja 

função é preencher o tempo livre de “forma digna”, isto é, aquilo que na Idade Média 

foi traduzido pela expressão latina “otium cum dignitate”4. 

  

Posteriormente, com as mudanças econômicas e a passagem para o modo de produção 

capitalista, a sociedade moderna exigiu novas habilidades dos trabalhadores. A terra não era 

mais a principal fonte econômica, o comércio crescia e surgiam novas formas de trabalho, novas 

demandas e uma nova classe social – a burguesia, que promovia essas mudanças. Diante desse 

conjunto de transformações, era preciso educar os trabalhadores, minimamente, a fim de que 

atendessem às novas demandas sociais. 

Nesse sentido, é oportuno citar as formulações de Marx, traduzidas por Althusser, sobre 

a escola – e sobre como ela funcionaria como correia de transmissão dos interesses da produção 

                                                
4 Expressão latina que significa “descanso com dignidade”.  
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e do mercado, servindo como aparelho ideológico do Estado. O que temos, no modo de 

produção capitalista, não é uma educação que atenda aos interesses da classe trabalhadora, mas 

uma educação para a classe trabalhadora a serviço da elite.  

[...] Afirmamos que o aparelho ideológico de Estado que assumiu a posição dominante 

nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta de classe política e 

ideológica contra o antigo aparelho ideológico do Estado dominante, é o aparelho 

ideológico escolar (ALTHUSSER, 2003, p. 77). 

  

Deste modo, percebe-se uma dualidade do papel da educação na sociedade. Temos uma 

educação voltada às classes dominantes, às elites, cujo objetivo é fazer com que o sujeito se 

aproprie de todo o conhecimento produzido em todas as áreas, inclusive as artes. A educação 

propedêutica é vista como um caminho para academia, para a continuidade dos estudos.  

Enquanto isso, na contramão, a educação profissional prepara a classe trabalhadora para 

o trabalho braçal. É limitada e trata de atender às demandas da sociedade capitalista em que 

vivemos. O que realmente interessa é um domínio minimalista de técnicas desassociadas para 

o desempenho das atividades profissionais, de modo que o indivíduo não consiga se apropriar 

de todas as fases da produção, provocando o parcelamento, a disjunção, o domínio de apenas 

uma pequena parte de todo o conjunto de operações do modo de produção.  

Surge, por isso, dentro de uma ação educativa politécnica, uma educação profissional 

cujas ações de parte dos processos reconheçam o seu papel no conjunto que se articula na 

criação, por exemplo, de um pequeno domínio de operações que se realizam, na fábrica, pela 

soma do suor de cada qual, que resulte no operário coletivo, como a educação propedêutica, 

política e coletiva. 

É necessário não perder o sentido coletivo – nem a parte, como se ela fosse alheia ou 

desnecessária à produção do “objeto” final. É preciso sempre driblar a dicotomia imposta pelo 

capital, pois ela perpetua e divide, pela estratificação, o sentido vivo e necessário da sociedade 

como “corpo vivo”. É preciso superar toda divisão, também aquela que gera um abismo entre 

pobres e ricos – aos pobres, o trabalho braçal; aos ricos, o trabalho intelectual; aos filhos dos 

pobres, o resto; aos filhos dos patrões, o excesso. Sem isso, é impossível tecer um sentido vivo 

de nação, de convivialidade e entreajuda.  

   

1.3.1 A educação profissional do Brasil Colônia ao Império 

  

No período colonial – entre os anos de 1500 e 1822 –, a base da produção econômica 

brasileira era escravocrata; as atividades que exigiam um pouco mais de técnica eram 

executadas por homens livres. A prática educativa tinha como intuito atender às demandas da 
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indústria açucareira, principal atividade da época; desta forma, as técnicas eram aprendidas no 

próprio local de trabalho, sem a necessidade de uma formação específica. Com o tempo, 

surgiram alguns colégios e as residências jesuítas, que deram origem aos primeiros centros de 

formação profissional para artesãos e outros ofícios. 

No Brasil Colônia, a educação foi delegada aos jesuítas; contudo, os religiosos se 

ocuparam de fornecer formação cultural e religiosa, uma vez que a economia local exigia muito 

pouco dos trabalhadores. Consequentemente, nesse período, o processo educativo atendeu 

apenas a uma pequena parcela da população. Em 1759, com a expulsão da Ordem dos Jesuítas 

do Brasil pelo Marquês de Pombal, a educação brasileira passou por mais de uma década de 

total desestruturação; somente mais tarde, com a chamada reforma Pombalina, foram criadas 

as Escolas de Aulas Régias. 

Apenas após a chegada da família real ao Brasil, no início do século XIX, houve uma 

tentativa de estruturar o sistema educacional brasileiro. As primeiras instituições públicas 

educacionais criadas no Brasil foram as de ensino superior, destinadas à formação de pessoas 

que exerceriam funções no exército e na administração pública. O sistema educacional começou 

a ser estruturado a partir da última etapa; as etapas básicas foram estruturadas posteriormente, 

sendo que o ensino primário e o secundário (este último ofertado, em sua maior parte, por 

instituições privadas) tinham como objetivo preparar o aluno para o ensino superior. 

A educação profissional continuou a ter caráter meramente técnico para o exercício de 

atividades econômicas; contudo, assumiu também um viés assistencialista, uma vez que a 

educação profissional visava atender a um público muito vulnerável. Vejamos o que nos diz 

Soares (2003, p. 22):  

 

O ensino técnico profissional no Brasil tem sua história marcada por uma concepção 

dualista/separatista que remonta ao Império, onde aos cegos, surdos e aleijados, num 

primeiro momento, incorporando-se depois os menores carentes, era destinado um 

ensino profissionalizante, com o sentido de ofertar-lhes como uma benesse do 

Estado, uma possibilidade de inclusão à força de trabalho. 

  

A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, garantiu a todos os cidadãos a 

educação primária gratuita. Em 1834, houve a criação do Colégio Pedro II, que assumiu o papel 

de ofertar educação secundária; no entanto, tratava-se de uma educação propedêutica, voltada 

à elite e que excluía uma imensa parcela da população. 

Entre 1840 e 1856, foram fundadas as Casas de Pequenos Artífices, seguindo padrões 

disciplinares militares e rígidos. Nestas casas, os “menores” abandonados ou desvalidos para 

que aprendessem ofícios como encadernação, sapataria, tornearia, carpintaria, alfaiataria e 
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recebiam instruções de ensino primário – novamente, a educação profissional assumia seu 

caráter assistencialista ou para correção de comportamento. 

Entre os anos de 1858 e 1886, surgiram várias escolas profissionais nos grandes centros 

urbanos, mantidas pela sociedade civil por meio de doações de sócios, grandes fazendeiros, 

nobres e comerciantes, além das doações governamentais. Neste período, foi criado o Liceu de 

Artes e Ofícios, que iniciou suas atividades em 9 de janeiro de 1958, na cidade do Rio de 

Janeiro.   

Percebe-se que, durante o Brasil Império, a educação profissional teve um caráter 

assistencialista; essa foi uma alternativa que o Estado encontrou para garantir aos desvalidos 

algum tipo de amparo, mas também foi uma maneira de conter os possíveis “malefícios” que 

este estrato social poderia causar ao Estado. Por meio da oferta de formação profissional – vale 

ressaltar, sem nenhuma preocupação com a formação cultural e humanística –, o Estado 

garantia que esta camada da sociedade se tornasse força de trabalho.  

  

1.3.2 A educação profissional no Brasil República 

  

Durante o acelerado processo de industrialização, entre os anos de 1889 a 1930, a 

educação profissional passou a apresentar características distintas do sistema educacional. Os 

estados instituíram redes de educação profissional, acirrando a dualidade educacional brasileira: 

o ensino propedêutico era destinado às elites, enquanto a educação profissional às classes 

pobres.  

 

A Constituição da República de 1891, que instituiu o sistema federativo de governo, 

consagrou também a descentralização do ensino, ou melhor, a dualidade de sistemas, 

já que, pelo seu artigo 35, itens 3º. e 4º., ela reservou à União o direito de “criar 

instituições de ensino superior e secundário nos Estados” e “promover a instrução 

secundária no Distrito Federal”, o que, consequentemente, delegava aos estados 

competência para prover e legislar sobre educação primária. A prática, porém, acabou 

gerando o seguinte sistema: à União cabia criar e controlar o ensino secundário 

acadêmico e a instrução em todos os níveis do Distrito Federal, e aos estados cabia 

criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional, que, na época, compreendia 

principalmente escolas normais (de nível médio) para moças e escolas técnicas para 

rapazes. 

Era, portanto, a consagração do sistema dual de ensino, que se vinha mantendo desde 

o Império. Era também uma forma de oficialização de distância que se mostrava, na 

prática, entre a educação da classe dominante (escolas secundárias acadêmicas e 

escolas superiores) e a educação do povo (escola primária e escola profissional) 

(ROMANELLI, 2005, p. 41). 

  

Com a abolição da escravatura, em 1888, havia uma nova estrutura social. Neste 

período, o Brasil começou a atrair imigrantes; embora a escravização tivesse sido abolida, era 
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notória a resistência em empregar os negros. Essas mudanças reconfigurararam a oferta da 

educação profissional: antes destinada aos desafortunados, passou a voltar-se, também, à 

população urbana – era uma educação a serviço de novas necessidades sociais, uma vez que, 

para atender aos interesses do capital, era preciso formar mão de obra assalariada.  

A educação profissional, instituída como uma rede federal, só surgiu com o presidente 

Nilo Peçanha, por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, que criou as Escolas 

de Aprendizes Artífices, com legislação própria, uma para cada estado – exceto o Distrito 

Federal e o Rio Grande do Sul, a princípio. Posteriormente, essa rede federal passou a reunir as 

Escolas Técnicas e, mais tarde, os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). 

A reforma instaurada por Francisco Campos, por meio do Decreto nº 19.890, de 18 de 

abril de 1931, reforçou ainda mais o caráter dualista da educação brasileira, uma vez que o 

ensino profissionalizante não permitia o acesso ao ensino superior, apenas o ensino secundário. 

A Constituição de 1934 havia incorporado muitos dos valores defendidos pelo 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), que defendia uma educação pública, 

gratuita, universal, destinada a todas as esferas sociais, sem distinção de sexo, e laica. O 

manifesto enfatizava, também, a importância da escola e do trabalho profissionalizante.  

No entanto, com o golpe de 1930, o projeto educacional defendido pelos Pioneiros da 

Educação Nova não se concretizou. Nos anos seguintes, com a nova Constituição (1937), houve 

um retrocesso no que se refere à educação pública, gratuita e profissionalizante: 

 

[...] oficializando o ensino profissional, como ensino destinado aos pobres, estava o 

Estado cometendo um ato lesivo aos princípios democráticos; estava o Estado 

instituindo oficialmente a discriminação social, através da escola. E fazendo isso, 

estava orientando a escolha da camada social de educação. Com efeito, assim 

orientada para um tipo de educação capaz de assegurar acréscimo de prestígio social, 

a demanda voltaria naturalmente as costas às escolas que o Estado mesmo proclamava 

como sendo as escolas dos pobres. Aí está, para a nossa tese, a prova de que, do lado 

da oferta, ou seja, do lado do Estado, existiu uma grande responsabilidade na 

orientação da escolha do tipo de educação feita pela demanda (ROMANELLI, 2005, 

p. 153). 

   

Entre os anos de 1937 a 1946, o Brasil esteve sob o comando de Getúlio Vargas. Neste 

período, iniciou-se a reforma Capanema, que se constituiu em leis orgânicas que evidenciaram 

a dualidade na educação brasileira na medida em que o acesso dos estudantes da educação 

profissional ao ensino superior só era possível se ocorresse na mesma área – ou seja, se houvesse 

a continuação dos estudos, a verticalização. Mesmo assim, este era um processo muito restrito. 

Aos estudantes oriundos do ensino secundário, o acesso à educação superior era irrestrito. 
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Mesmo após a queda de Getúlio Vargas (1945), a reforma continuou em vigor com os 

presidentes seguintes.  

Com a constituição de 1946, houve o retorno dos valores defendidos pelo Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova – embora a visão dualista da educação ainda tenha prevalecido 

por um longo período, uma vez que a reforma Capanema vigorou até a publicação da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Brasileira (Lei Federal nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961). 

Durante o governo militar, com a edição da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, houve 

uma clara tentativa de extinguir a dualidade da educação brasileira. A lei dispunha a respeito 

do ensino de primeiro e de segundo grau, aumentando a quantidade de anos para a educação 

obrigatória – dos 7 aos 14 anos. Quanto à tentativa de eliminar a dualidade educacional, a lei 

propôs uma organização curricular para o ensino secundário dividida em duas partes – uma de 

formação geral e outra de formação específica. O segundo grau objetivava oferecer ao educando 

conhecimentos necessários para o exercício da cidadania e da atividade profissional. Foi uma 

tentativa de definir, compulsoriamente, a formação profissional como objetivo para a etapa final 

da educação básica; para tanto, seriam necessárias muitas adaptações, tanto no que e refere ao 

currículo escolar quanto às instalações escolares.  

Contudo, a Lei nº 5.692/1971, na prática, não atingiu seus objetivos. O que ocorreu no 

chão da escola foi a oferta de cursos sem expressividade em função da falta de estrutura física 

das escolas e da falta de preparo dos profissionais – o que resultou na entrega de profissionais 

com uma formação deficitária ao mercado de trabalho. O próprio Ministério da Educação 

(MEC) reconheceu a inoperância da Lei nº 5.692/1971 através do Parecer nº 76/75.  

A Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 1982, alterou dispositivos da Lei nº 5.692/1971 e 

cancelou a profissionalização compulsória no ensino do então segundo grau, mas não conseguiu 

resolver a falta de identidade da educação de segundo grau, tampouco seu caráter dualista e 

excludente. 

 

No primeiro caso, o ideário social mantinha o preceito de que o ensino técnico 

destinava-se aos filhos das classes trabalhadoras cujo horizonte era o mercado de 

trabalho, e não o ensino superior. No segundo caso, enquanto a Lei nº 5692/71 

determinava que na carga horária mínima prevista para o ensino técnico de 2º. Grau 

(2.200 horas) houvesse a predominância da parte especial em relação à geral, a Lei 

7.044/82, ao extinguir a profissionalização compulsória, considerou que nos cursos 

não-profissionalizantes as 2.200 horas pudessem ser totalmente destinadas à formação 

geral. Com isto, os estudantes que cursavam o ensino técnico ficavam privados de 

uma formação básica plena que, por sua vez, predominava nos cursos propedêuticos, 

dando, àqueles que cursavam esses cursos, vantagens em relação às condições de 

acesso ao ensino superior e à cultura em geral (FRIGOTTO, 2005, p. 34). 
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Assim, evidenciou-se novamente a dualidade da educação brasileira por meio da Lei nº 

7.044, que, mais uma vez, destinou a educação profissional exclusivamente aos filhos dos 

trabalhadores e a educação propedêutica à elite; tanto quanto a educação profissional 

compulsória, a proposta não se efetivou devido à falta de estrutura das instituições escolares e 

ao despreparo dos profissionais. 

 

1.3.3 A educação profissional no Brasil entre 1980 e 2004 

 

A retrospectiva histórica nos mostrou que as políticas para a educação profissional no 

Brasil chegaram ao final da década de 1980 com muitos erros e poucos acertos. As tentativas 

de tornar a educação profissional compulsória, almejando o fim da dualidade educacional 

(educação profissional e educação propedêutica), não obtiveram êxito em virtude de vários 

fatores; entre eles, a falta de estrutura física das escolas e a falta de profissionais habilitados.  

No fim da década de 1980, o país passou por um período de redemocratização; nesse 

contexto, o Banco Mundial publicou, em 1989, um relatório sobre o ensino secundário no 

Brasil. Neste relatório destacou-se a ineficiência do ensino de segundo grau; o documento 

trouxe uma série de medidas que, seguindo a receita neoliberal, seriam necessárias para superar 

o fracasso do sistema educacional – como, por exemplo, descentralizar a gestão educacional; 

aplicar testes padrões para avaliar o desempenho dos estudantes; conceder incentivo financeiro 

diferenciado, de acordo com os resultados do desempenho escolar das unidades; e matricular 

alunos na rede privada de ensino médio, custeados pelo governo por meio de bolsas.   

O relatório do Banco Mundial também evidenciou a diferença de investimentos entre a 

rede federal de ensino técnico em comparação com as demais redes, estaduais e municipais5. 

Neste sentido, as recomendações foram cobrar taxas/anuidades escolares ou, no caso de alunos 

carentes, conceder crédito educativo.  

O processo de redemocratização do país trouxe novos ânimos, inclusive no que se 

relacionava às políticas educacionais. A partir dos anos 1990, ocorreu uma profunda alteração 

no sistema educacional. Essas alterações, implantadas a partir do governo de Fernando Collor 

de Mello e Fernando Henrique Cardoso, tiveram como mola propulsora a forte influência dos 

organismos internacionais em uma perspectiva neoliberal. 

                                                
5 Conforme cálculo econômico-financeiro do Banco Mundial, o custo por aluno das escolas técnicas federais era 

em torno de 1.700 dólares anuais, enquanto que, nas escolas estaduais de ensino médio, esse valor não ultrapassava 

250 dólares por ano (BANCO MUNDIAL, 1989). 
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Com o discurso de que era necessário reestruturar a rede federal de educação 

profissional, atendendo à lógica do sistema neoliberal, criou-se a Secretaria Nacional de 

Educação Tecnológica (SENETE), à qual caberia: “[...] subsidiar as instituições de Educação 

Tecnológica na implementação de ações concretas, levando em consideração a evolução 

científica e tecnológica, com reflexos no mundo do trabalho, dentro da visão atual e prospectiva 

da realidade” (BRASIL, 1992a). Ainda a respeito da SENETE, conforme o MEC: 

 

A Educação Tecnológica guarda compromisso prioritário com o futuro, no qual o 

conhecimento vem se transformando no principal recurso gerador de riquezas, seu 

verdadeiro capital e exigindo, por sua vez, uma renovação da escola, para que se 

assuma seu papel de transformadora da realidade econômica e social do país 

(BRASIL, 1991, p. 57).  

 

Em meio às discussões sobre a nova LDB, que seria promulgada em 1996, era possível 

perceber que o conceito de educação tecnológica compreendido pela SENETE destoava do 

conceito defendido pelos educadores – de educação unitária, educação politécnica6. O conceito 

de educação tecnológica compreendido pela secretaria trajava a lógica neoliberal, enquanto que 

as lutas sociais uniram forças em defesa de uma escola pública e da educação dos trabalhadores. 

Este movimento teve como resultado a apresentação, em dezembro de 1988, do primeiro projeto 

de LDB à Câmara dos Deputados pelo deputado Otávio Elísio.  

Contudo, os ideais que defendiam uma educação que atendesse ao trabalhador não 

conseguiram angariar o apoio parlamentar necessário. Assim, chegamos à LDB nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 e, posteriormente, ao Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, e à Portaria 

nº 646, de 14 de maio de 1997. 

 

Enquanto o primeiro projeto de LDB sinalizava a formação profissional integrada à 

formação geral nos seus múltiplos aspectos humanísticos e científico-tecnológicos, o 

Decreto nº 2.208/97 e outros instrumentos legais (como a Portaria nº 646/97) vêm não 

somente proibir a pretendida formação integrada, mas regulamentar formas 

fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em função das alegadas 

necessidades do mercado (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 25). 

 

Neste cenário de batalhas teóricas quanto aos objetivos da escola pública, especialmente 

quanto à educação profissional, houve a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva7 (2003-

2011), que chegou à presidência ancorado por várias forças sociais e intelectuais e trouxe a 

perspectiva de um governo democrático popular – o que levou educadores comprometidos com 

                                                
6 Ver Saviani (2013). 
7 Doravante referenciado como ex-presidente e/ou presidente Lula.  
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uma formação completa e humana para os jovens e adultos trabalhadores a fomentar um amplo 

debate acerca do ensino médio e da educação profissional. As discussões envolveram várias 

entidades da sociedade civil e de órgãos governamentais.  

Contudo, forças antagônicas tensionaram os debates, uma vez que, em uma democracia 

restrita, se exige que concessões sejam feitas. Assim, chegamos ao Decreto nº 5.154, de 23 de 

julho de 2004 o qual, de acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), trata-se de um 

documento híbrido com contradições que visam aglutinar os ideais progressistas e as forças 

conservadoras movidas pela lógica do mercado.  

 

1.3.4 A educação profissional integrada ao ensino médio: o trabalho como princípio 

educativo 

 

Conforme foi possível perceber ao longo da história da educação, os debates teóricos 

acerca dos objetivos da escola pública dividiam-se entre as alas progressistas e conservadoras. 

Com a constituinte de 1987, a sociedade civil organizada, representada pelas entidades 

educacionais e científicas, lutou para que o direito à educação pública, laica, democrática e 

gratuita fosse garantido na Constituição.   

Levantou-se a bandeira de que a educação básica deveria abranger desde a educação 

infantil até o ensino médio e que a relação trabalho-educação seria indissociável – o ensino 

médio seria a etapa ideal para que a educação, a prática social e o trabalho fossem 

compreendidos como princípios educativos.  

 

Se o saber tem uma autonomia relativa em face do processo de trabalho do qual se 

origina, o papel do ensino médio deveria ser o de recuperar a relação entre 

conhecimento e prática do trabalho. Isto significaria explicitar como a ciência se 

converte em potência material no processo de produção. Assim, seu horizonte deveria 

ser o de propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas 

utilizadas na produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não se 

deveria, então, propor que o ensino médio formasse técnicos especializados, mas sim 

politécnicos (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 35). 

 

O conceito de politecnia, aqui, é entendido, segundo Saviani (2013, p. 140), como “[...] 

domínios dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho moderno”. Neste sentido, o conceito de segundo grau profissionalizante vigente até 

então – o adestramento em determinadas técnicas com vistas a atender às necessidades do 

mercado – foi de encontro ao defendido por Saviani. O conceito de educação politécnica foi 

uma tentativa de superar a dualidade educacional existente em nosso país – educação 

profissional aos trabalhadores, educação propedêutica às elites.  
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Partindo do ideário de uma educação que superasse a dicotomia educacional brasileira, 

foi publicado o Decreto nº 5.154/2004, que, mesmo ainda muito distante do que se esperava de 

um governo teoricamente voltado às classes populares, representou um grande passo na 

caminhada para construir uma educação unitária.  

Reconhecendo a realidade social de nosso país, em que jovens ingressam no mercado 

de trabalho muito cedo, foi necessário oportunizar a eles uma educação de nível médio 

integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, garantindo possibilidades 

diversas aos jovens brasileiros. Tratava-se de uma ponte, que possibilitaria o acesso a uma nova 

realidade – ponte “interditada” pelo Decreto nº 2.208/97; o Decreto nº 5.154/2004 significou 

uma reabertura em busca de novos caminhos para a educação. 

 

1.4. Traços históricos da educação no campo  

 

O processo de colonização do Brasil, baseado na exploração de um grupo social sobre 

o outro, deixou marcas profundas em nossa história. Não apenas o regime escravocrata deixou 

a herança do preconceito em nossa sociedade: o processo de colonização do interior do país, 

conduzido à custa da exploração dos grandes proprietários de terras sobre os trabalhadores 

rurais, aos quais eram negados direitos sociais e trabalhistas, determinou, ao longo da história, 

a marginalização desta parcela da população. 

A LDB de 1961, em seu art. 105, estabeleceu que “os poderes públicos instituirão e 

ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes de favorecer a 

adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais”. Essa preocupação com 

a oferta de educação no campo escondia interesses escusos, tendo em vista que, na década de 

1960, o Brasil viveu a intensificação do êxodo rural. Os camponeses, fugindo da precariedade 

do campo, buscavam nas cidades novas perspectivas; porém, contribuíram com o crescimento 

das periferias dos grandes centros, o que causou preocupação na elite brasileira.  

Em meados da década de 1960, criou-se o modelo de escola-fazenda para a formação 

de técnicos em agropecuária numa perspectiva tecnicista, que visava atender às necessidades 

do mercado, provocando o ordenamento social desta parcela da população. No contraponto, 

houve o levante do movimento de educação popular, liderado por intelectuais (como Paulo 

Freire), religiosos e políticos ligados a movimentos de esquerda; tratava-se de uma tentativa de 

emancipar as camadas mais populares, envolvendo-as em debates políticos, refutando as 

pedagogias importadas e criando pedagogias que atendessem à realidade do nosso país. 

Contudo, a partir de 1964, com a ditadura militar, tais iniciativas passam a ser reprimidas.  
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Ainda durante a ditadura, os altos índices de analfabetismo no Brasil levaram o governo 

a instituir o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Tratava-se de uma ação que 

não teve nenhuma preocupação com a escolarização ou a formação humana.  

Durante o processo de redemocratização do país, em decorrência dos debates já 

mencionados na subseção anterior, a educação do campo foi posta em pauta pela sociedade 

civil, especialmente pelo movimento de educação popular, que reivindicou o reconhecimento 

de suas especificidades culturais como elemento pedagógico. 

A promulgação da Constituição de 1988 representou um grande ganho para a luta 

educacional em nosso país; conforme o artigo 208, “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo”. Foi necessário criar leis para garantir que esse direito fosse 

cumprido. Nesse sentido, a LDB de 1996, em seus artigos 3º, 26, 27 e 61, reconheceu as 

especificidades da educação do campo e a sua singularidade cultural, apontando para a 

necessidade de metodologias pedagógicas próprias para o acesso à educação. A LDB 

estabeleceu, também, a possibilidade de uma organização escolar própria, adequando o 

calendário às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas que, em função das condições de 

trafegabilidade das estradas em nosso país, deveriam ser ponderadas. 

Diante deste cenário de lutas pelo direito à educação pública de qualidade, o 

reconhecimento das particularidades sociais do nosso país impulsionaram algumas ações a fim 

de incluir a educação do campo na agenda do Estado – e várias organizações foram constituídas 

a fim de atender a estes objetivos.  

A Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, criada em 1998, teve 

como objetivo gerir as ações voltadas à luta pela escolarização dos povos do campo, como a 

realização da Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo (em 1998 e 2004). 

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE), instituiu Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC). Em 2003, foi instituído o Grupo 

Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPT).  

Em 2004, a criação da Coordenação Geral de Educação do Campo, no âmbito da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI8), do Ministério da 

Educação, marcou a definição de uma instância governamental responsável pela garantia das 

especificidades já conhecidas da educação do campo. 

1.4.1 Problematizando a educação do campo 

 

                                                
8 Secretaria dissolvida pelo então Ministro da Educação Vélez Rodriguez logo após assuir a pasta em janeiro de 

2019.  
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Para que fosse possível universalizar o direito à educação respeitando as especificidades 

dos sujeitos, foi necessário um aparato legal que reforçasse as lutas em defesa da garantia deste 

direito aos camponeses. Deste modo, marcos legais, como os elencados abaixo, conquistados 

por meio do protagonismo dos movimentos sociais camponeses, instrumentalizaram as lutas 

em defesa desse direito: 

a) A Constituição Federal de 1988, no artigo 205 e nos seguintes;  

b) Lei nº 9.394/1996 (LDB), artigos 26, 23 e 28; 

c) As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(DOEBEC nº 1 e nº 2, de 2002 e 2008, respectivamente), expedidas pela Câmara da 

Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE);  

d) O Parecer nº 1, de 2006 (expedido pela CEB), reconhecendo os dias de alternância;  

e) O Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA).  

 

Não obstante, as ações do Estado para garantir direitos sociais, por si só, não foram 

suficientes para que os direitos fossem, de fato, materializados; era necessário o engajamento e 

a intervenção da sociedade por meio da luta organizada, como nos afirma Molina (2012, p. 

452): 

 

[...] O estabelecimento de disposições legais é passo importante na exigência de 

direitos à educação dos povos do campo, mas insuficiente para sua garantia. Somente 

a luta coletiva do campesinato e de seus aliados tem condições de fazer valer os 

direitos positivados9. É necessário forte trabalho da sociedade civil organizada, e do 

próprio Ministérios Público, para pressionar os responsáveis do Poder Executivo, nas 

diferentes instâncias de governo, a garantir a oferta de educação escolar a fim de 

materializar este direito para os camponeses. A existência dos marcos legais 

conquistados é ferramenta importante nessa luta.  

 

Constatou-se que os instrumentos legais não foram suficientes para materializar o direito 

à educação escolar do campo quando analisamos os indicadores apresentados por Molina, 

Oliveira e Montenegro (2009, p. 452): 

a) Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais: 23 % na zona rural, 7,6% 

na zona urbana;  

b) Escolarização média da população de 15 anos ou mais: 4,5 anos na zona rural, 7,8 

anos na zona urbana;  

                                                
9 Ver Marilena Chauí (1989). 
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c) Condições de funcionamento das escolas de ensino fundamental do campo: 75% 

dos alunos são atendidos por escolas que não possuem biblioteca; 98% das escolas 

do campo não possuem laboratório de ciências; 92% não possuem acesso à internet.  

 

Na busca por um retrato mais atual da realidade das escolas públicas brasileiras, 

especialmente das escolas do campo, levantamos os dados do Censo Escolar da Educação 

Básica de 2017, conforme Quadro 1, que apresenta dados referentes à estrutura física das 

escolas rurais, em comparação com as escolas urbanas: 

 

Quadro 1: Comparativo da estrutura física entre as escolas públicas rurais e urbanas  

Escolas urbanas: 84.662 unidades Escolas rurais: 60.064 unidades 

Espaços % 
Números 

absolutos 
Espaços % 

Números 

absolutos 

  

Biblioteca 43 36.273 Biblioteca 14 8.633   

Laboratório de 

informática 
54 45.791 

Laboratório de 

informática 
20 12.155 

  

Laboratório de ciências 13 11.054 Laboratório de ciências 1 866   

Quadra esportiva 46 39.020 Quadra esportiva 13 7.659   

Sala de leitura 28 23.920 Sala de leitura 9 5.173   

Sala para professores 76 64.275 Sala para professores 24 14.654   

Sala de diretoria 85 71.650 Sala de diretoria 34 20.276   

Sala de atendimento 

especial 
32 26.902 

Sala de atendimento 

especial 
8 4.771 

  

Sanitário no prédio 

escolar 
89 75.435 

Sanitário no prédio 

escolar 
73 43.615 

  

Sanitário fora do prédio 

escolar 
12 10.226 

Sanitário fora do prédio 

escolar 
21 12.662 

  

Fonte: Censo Escolar/INEP (2017) 

 

Logo, o retrato das escolas do campo denuncia a falta de infraestrutura básica para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, comprometendo-o de maneira 

significativa. Além das questões relacionadas aos espaços físicos das escolas do campo, o 

Brasil, em função da sua vastidão territorial e da precariedade de sua malha rodoviária, impõe 

aos camponeses um grande desafio – o acesso às escolas. O transporte escolar oferecido como 

política para assegurar o acesso dos estudantes camponeses à educação, por vezes, não 
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consegue romper as barreiras impostas pelas péssimas condições – ou mesmo pela ausência – 

das estradas. Os estudantes, muitas vezes, sequer conseguem chegar às escolas.  

Outro problema comum à realidade da educação do campo é a escassez de docentes com 

formação adequada para ministrar as disciplinas. É comum encontrar docentes “polivalentes”10 

que ministram várias disciplinas, muitas vezes distantes da sua área de formação. Some-se a 

isso um quadro docente temporário; contratado por somente um período, não constrói vínculos 

com a comunidade e não desenvolve o sentimento de pertencimento. Logo, sua prática, por 

vezes, limita-se à reprodução dos conteúdos, sem a preocupação de contextualizá-los à 

realidade campesina, conforme preconiza o Decreto nº. 7.352/201011, em seu artigo 2º: 

 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para às 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como 

espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados 

para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, 

em articulação com o mundo do trabalho; 

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o 

atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 

concretas da produção e reprodução social da vida no campo; 

IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos 

com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos 

alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação 

da comunidade e dos movimentos sociais do campo (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

Outra realidade comum na educação do campo é a presença de professores que 

trabalham tanto nas escolas urbanas quanto nas escolas do campo, sobretudo nas unidades que 

oferecem o ensino fundamental II (de sexto ao nono ano). São profissionais que acumulam 

jornadas duplas, com carga horária de 60 h semanais. O problema se agrava, pois não há uma 

preocupação de conscientizar esses profissionais, por meio da formação continuada, sobre a 

necessidade de não impor aos estudantes do campo a educação urbana como superior ou como 

ideal.  

Dessa forma, perpetua-se a suposta superioridade do urbano sobre o rural por meio da 

imposição de um paradigma educacional “importado” do meio urbano no ambiente rural, sem 

reconhecer suas diferenças. Superar esse paradigma requer o reconhecimento de que os 

contextos urbano e rural são complementares, e não antagônicos; em virtude da cultura de cada 

                                                
10 Termo aqui empregado para definir os docentes que lecionam várias disciplinas, mesmo aquelas que não estão 

diretamente relacionadas à sua área de formação.  
11 Dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). 



35 
 

 

espaço, é necessário pensar uma educação que dialogue com as diferenças naturalmente 

existentes.  

 Nessa perspectiva, a “importação” de uma educação pré-moldada para o campo não 

cumpre o papel de emancipar o sujeito, mas perpetua a supremacia de uma educação sobre a 

outra; tampouco se deve aceitar uma educação minimizada, elementar, que objetive apenas 

instrumentalizar o sujeito para os afazeres necessários ao dia a dia. Trata-se da defesa de uma 

educação que dialogue com a cultura e os saberes dos espaços do campo e busque a 

emancipação do sujeito diante da sociedade.  

 

No paradigma da Educação do Campo, para o qual se pretende migrar, preconiza-se 

a superação do antagonismo entre a cidade e o campo, que passam a ser vistos como 

complementares e de igual valor. Ao mesmo tempo, considera-se e respeita-se a 

existência de tempos e modos diferentes de ser, viver e produzir, contrariando a 

pretensa superioridade do urbano sobre o rural e admitindo variados modelos de 

organização da educação e da escola. [...] A necessidade de mudança do paradigma 

da educação rural para o da educação do campo se dá não só pela análise crítica da 

escola rural como também das propostas desenvolvimentistas para o campo, em geral 

centradas no agronegócio e na exploração indiscriminada dos recursos naturais 

(HENRIQUES et al., 2007, p. 13).  

 

O resultado de toda essa realidade é um déficit no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes da educação do campo, vítimas de um sistema que não lhes assegura o que está 

previsto nos dispositivos legais. Esses jovens, quando ingressam no ensino médio – geralmente, 

em escolas urbanas –, apresentam dificuldades para acompanhar o processo de ensino-

aprendizagem; por esse motivo, são alvos frequentes de discussões em conselhos de classe e, 

por vezes, ficam à margem do processo escolar.  
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2 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: CORRENTES TEÓRICAS E 

DOCUMENTOS BASILARES  

 

Nesta seção, apresentamos um estudo dos documentos12 basilares para o ensino de 

Língua Portuguesa no Brasil e do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio do IFRO – Campus Colorado do Oeste (RO).  

Buscou-se compreender as diretrizes que os documentos oficiais trouxeram para o 

ensino de Língua Portuguesa. Como instrumento de construção de dados, utilizou-se o estudo 

dos documentos, fazendo uma analogia com a análise documental – que, segundo Bardin 

(1977), se caracteriza como um conjunto de operações com o objetivo de retratar o conteúdo 

sob nova ótica.   

Para Ludke e André (2017, p. 45), a pesquisa documental configura-se como uma 

valiosa abordagem de dados qualitativos, seja complementando, seja desvelando novos 

aspectos de um problema. Assim, o estudo dos documentos supracitados foi válido para delinear 

os objetivos da disciplina na educação básica. Desta forma, o estudo documental assumiu um 

papel complementar aos dados empíricos e nos revelou possíveis lacunas quanto à compreensão 

destes objetivos pelas instituições de ensino e pela prática em sala de aula.  

 

2.1 O ensino de Língua Portuguesa: as transformações ao longo do tempo 

 

O ensino de Língua Portuguesa, ao longo dos anos, sofreu mudanças em consequência 

das concepções sobre a linguagem. A princípio, o ensino de língua era dividido em duas etapas: 

a primeira compreendia a alfabetização e o domínio do sistema de escrita; a segunda, a produção 

textual, a análise metalinguística e a leitura de textos clássicos. Nessa perspectiva, uma gama 

de gêneros textuais era considerada inadequada para o trabalho em sala de aula; havia, desta 

forma, um ensino que objetivava o estudo estrutural da língua, desconsiderando seu caráter 

social e dinâmico. 

Com o avanço dos estudos linguísticos, a concepção acerca da linguagem transformou-

se: ela passou a ser vista como uma prática social e uma forma de interação. Diante do novo 

posicionamento teórico, o ensino formalista não mais atendeu aos objetivos da disciplina; foi 

preciso buscar novos caminhos, delineados pelos documentos legais cujo objetivo era atender 

à necessidade de uma diretriz nacional que orientasse as construções dos currículos nas escolas. 

                                                
12 Optamos pelo estudo documental por entendermos que tal instrumento atende aos objetivos do trabalho – ou 

seja, um estudo teórico sobre o que estabelecem os documentos como objetivos para o ensino de língua materna, 

bem como as correntes teóricas que versam sobre o tema.  
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Nesse sentido, a Constituição de 1988, a LDB de 1996, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) de 1998 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), também de 1998, 

surgiram com o objetivo de promover melhorias na educação básica em todo o país.  

A publicação dos PCNs foi respaldada pela necessidade de garantir referências 

nacionais mínimas para o processo educativo em todo o território brasileiro, garantindo a 

pluralidade cultural de cada região e uma formação para cidadania e para o mundo do trabalho 

aos jovens estudantes. O documento reforçou a preocupação de garantir a indissociabilidade 

dos conteúdos ao fazer cotidiano e demonstrou que o papel da escola ultrapassa a mera 

transmissão de conteúdo, reconhecendo o conhecimento como instrumento fundamental para a 

construção da cidadania.  

Os PCNs também apontaram a necessidade de as instituições escolares incorporarem 

aos seus currículos e às suas salas de aula as questões sociais – como ética, meio ambiente, 

orientação sexual, pluralidade cultural, saúde, trabalho e outros temas relevantes à sociedade. 

Evidenciou-se, mais uma vez, o papel da escola como instrumento para a formação integral do 

sujeito, e não apenas como mera transmissora de conteúdos.   

No que se refere à disciplina de Língua Portuguesa, os PCNs propuseram que os 

estudantes desenvolvessem os seguintes conhecimentos linguísticos discursivos:  

 

● ler e escrever conforme seus propósitos e demandas sociais; 

● expressar-se apropriadamente em situações de interação oral diferentes daquelas 

de seu universo imediato; 

● refletir sobre os fenômenos da linguagem particularmente os que tocam a questão 

da variedade linguística, combatendo a estigmatização, discriminação e 

preconceitos relativos ao uso da língua (BRASIL, 1998, p. 59). 

 

Desta forma, os PCNs para o ensino fundamental apontaram para o ensino de Língua 

Portuguesa pautado nos gêneros discursivos, aliando práticas de leitura, produção textual e 

análise linguística. Esse se tornou o caminho a ser percorrido para que a escola cumpra seu 

papel social quanto ao ensino de língua materna. Neste tripé – leitura, produção textual e análise 

linguística –, a leitura é fundamental para que as demais habilidades sejam contempladas. 

Os PCNs para o ensino médio (BRASIL, 2000) trouxeram diferenças em relação aos 

PCNs para o ensino fundamental: foram organizados por área do conhecimento. O componente 

curricular de Língua Portuguesa encontra-se na área Linguagens, códigos e suas tecnologias, 

que abrange, além deste, os componentes Língua Estrangeira Moderna, Educação Física, Arte 

e Informática. A justificativa para a organização do documento em áreas do conhecimento 

apresentou-se como uma necessidade diante das mudanças dos processos de ensino-
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aprendizagem. Objetivava-se formar o estudante para o mundo social; neste caso, foram 

incluídos a cidadania, o mundo do trabalho e a continuidade dos estudos.  

Nessa perspectiva, considera-se a linguagem fundamental para que o estudante 

desenvolva as competências necessárias à sua atuação no mundo social, uma vez que, por 

intermédio dela, o ser humano cria e compartilha significados, produz sentido, insere-se na 

sociedade e age sobre ela, movimentando mudanças. Alinhadas aos objetivos propostos para a 

formação do jovem estudante, o documento trouxe competências e habilidades essenciais para 

que o jovem, ao concluir o ensino médio, possa se inserir socialmente e dar continuidade aos 

estudos: 

 

Representação e comunicação: 

● confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas; 

● utilizar-se de linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, 

em situações intersubjetivas, que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre 

os contextos e estatutos dos interlocutores; e colocar-se como protagonista no 

processo de produção/recepção; 

● compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade; 

● aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua vida.  

 

Interpretação e compreensão: 

● analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

textos/contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura de acordo 

com as condições de produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 

participantes da criação e programação de ideias e escolhas, tecnologias 

disponíveis); 

● recuperar, pelo estudo dos textos literários, as formas instituídas de construção do 

imaginário literário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e às 

classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial; 

● articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus 

códigos sociais, contextuais e linguísticos. 

 

Contextualização sócio-cultural: 

● considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas 

sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestadas 

na forma de sentir, pensar e agir na vida social;   

● entender o impacto das tecnologias da comunicação, em especial da língua 

escrita, na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social (BRASIL, 2000, p. 24). 

 

Na análise do documento, é possível perceber que as habilidades e competências 

esperadas apontam para uma formação que compreenda a linguagem como instrumento de 

interação social, para o efetivo uso na vida em sociedade.  
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2.2 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

Nesta seção, analisamos como o componente curricular Língua Portuguesa foi 

apresentado na nova Base Nacional Comum Curricular, tanto para o ensino fundamental quanto 

para o ensino médio. A aprovação dos referidos documentos, em especial da BNCC para o 

ensino médio, passou por fortes discussões no âmbito acadêmico; educadores e intelectuais 

divergiram quanto à necessidade e aos reais objetivos dos documentos. 

O Ministério da Educação justificou a necessidade de elaborar uma base curricular 

comum, alegando que ela garantiria a equidade no processo educativo em todo território 

brasileiro, além de atender às exigências prescritas na Constituição (1988), na LDB (1996) e no 

Plano Nacional de Educação (2014-2024) – documentos que apontavam a necessidade de uma 

formação básica comum. Entre embates, discussões e propagandas governamentais a favor da 

BNCC, ela foi aprovada em dezembro de 2017 para o ensino fundamental e, um ano mais tarde, 

em dezembro de 2018, para o ensino médio.  

Quanto à BNCC para o ensino fundamental, no que concerne ao ensino de Língua 

Portuguesa, ele se ancora na perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem, compreendendo-

a como uma prática social. Neste sentido, o texto torna-se o centro do trabalho pedagógico, 

relacionando-o ao seu contexto de produção e à sua finalidade enunciativa. 

A novidade, se assim se pode dizer, refere-se à incorporação explícita ao currículo das 

culturas digitais. Enfatiza-se a importância de a escola refletir sobre o acesso/uso das novas 

tecnologias comunicativas, tão presentes na vida dos estudantes – especialmente na 

adolescência, faixa etária dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Propõe-se à 

escola abordar do hipertexto13 à hipermídia14, o que, diante das reais condições das escolas 

públicas, se transforma num imenso desafio.  

Percebe-se a preocupação de elencar uma imensidade de gêneros discursivos a serem 

trabalhados em sala de aula, tomando o cuidado de descrever as habilidades a serem 

desenvolvidas durante o percurso.  

Quanto ao ensino médio, a BNCC se organizou de forma mais complexa, pois buscou 

atender às mudanças decorrentes da reforma do ensino médio, ocorrida em 2016, por meio da 

Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, e da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 

2017. A reforma trouxe uma nova estrutura para o ensino médio, na qual o estudante passou a 

escolher o seu itinerário formativo, podendo optar pelas áreas do conhecimento ou da educação 

                                                
13 Hipertexto, um texto ao qual se agregam conjuntos de informações em forma de blocos de texto, imagens etc.  
14 Hipermídia, inserção de links que permitem acesso a outras informações relevantes ao texto.  
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profissional. É importante destacar que, tanto na MP como na Lei e na BNCC, os componentes 

curriculares Matemática e Língua Portuguesa são obrigatórios a qualquer escolha.  

Quanto à Língua Portuguesa, a BNCC para o ensino médio aponta que, nesta etapa 

escolar, há uma progressão das habilidades propostas para o ensino fundamental advinda das 

mudanças nas práticas sociais dos jovens nesta faixa etária. Seu protagonismo na vida social 

exige uma postura mais reflexiva e crítica; a linguagem é um instrumento de inserção social, e 

é necessário compreendê-la e analisá-la mais profundamente. Desta forma, a BNCC traz as 

seguintes considerações em relação ao processo de progressão das habilidades a serem 

desenvolvidas: 

 

• a complexidade das práticas de linguagens e dos fenômenos sociais que 

repercutem nos usos da linguagem (como a pós-verdade e o efeito bolha); 

• a consolidação do domínio de gêneros do discurso/gêneros textuais já 

contemplados anteriormente e a ampliação do repertório de gêneros, sobretudo 

dos que supõem um grau maior de análise, síntese e reflexão; 

• o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de temática, 

estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos, orquestração de vozes e 

semioses; 

• o foco maior nas habilidades envolvidas na reflexão sobre os textos e práticas 

(análise, avaliação, apreciação ética, estética e política, valoração, validação 

crítica, demonstração etc.), já que as habilidades requeridas por processos de 

recuperação de informação (identificação, reconhecimento, organização) e por 

processos de compreensão (comparação, distinção, estabelecimento de relações e 

inferência) já foram desenvolvidas no Ensino Fundamental; 

• a atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos 

multissemióticos mais analíticos, críticos, propositivos e criativos, abarcando 

sínteses mais complexas, produzidos em contextos que suponham apuração de 

fatos, curadoria de informação, levantamentos e pesquisas e que possam ser 

vinculados de forma significativa aos contextos de estudo/construção de 

conhecimentos em diferentes áreas, a experiências estéticas e produções da 

cultura digital e à discussão e proposição de ações e projetos de relevância pessoal 

e para a comunidade; 

• o incremento da consideração das práticas da cultura digital e das culturas juvenis, 

por meio do aprofundamento da análise de suas práticas e produções culturais em 

circulação, de uma maior incorporação de critérios técnicos e estéticos na análise 

e autoria das produções e vivências mais intensas de processos de produção 

colaborativos; 
• a ampliação de repertório, considerando a diversidade cultural, de maneira a 

abranger produções e formas de expressão diversas – literatura juvenil, literatura 

periférico-marginal, o culto, o clássico, o popular, cultura de massa, cultura das 

mídias, culturas juvenis etc. – e em suas múltiplas repercussões e possibilidades 

de apreciação, em processos que envolvem adaptações, remidiações, estilizações, 

paródias, HQs, minisséries, filmes, videominutos, games etc.; 

• a inclusão de obras da tradição literária brasileira e de suas referências ocidentais 

– em especial da literatura portuguesa –, assim como obras mais complexas da 

literatura contemporânea e das literaturas indígena, africana e latino-americana 

(BRASIL, 2018, p. 491-2). 
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O documento também aponta a necessidade de vincular a aprendizagem aos vários 

campos das atividades sociais: campo da vida pessoal, campo artístico-literário, campo das 

práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático e campo de atuação da vida pública.  

No que se refere às concepções acerca do ensino de Língua Portuguesa, prevalece o 

conceito de linguagem como prática social, como instrumento de representação do pensamento. 

Temos uma grande ênfase na cultura digital, tal qual ocorre na BNCC para o ensino 

fundamental – e o reconhecimento da literatura não canônica como objeto de estudo.  

 

2.3 As correntes teóricas para o ensino de Língua Portuguesa 

 

Diante dos problemas apresentados e considerando os estudos até aqui desenvolvidos, 

assumimos o posicionamento defendido por Marcuschi (2008, p. 61) de que “[...] a língua é um 

conjunto de práticas sociais cognitivas historicamente situadas”. Sendo assim, uma análise 

centrada apenas no sistema gramatical da língua seria insuficiente para dar conta de toda a sua 

complexidade. Não negamos a existência de um sistema estrutural da língua, muito menos a 

importância de estudá-lo – apenas assumimos a posição de que ele não é autossuficiente.  

Ainda sobre a perspectiva aqui defendida, Geraldi (1984, 1997) visa desfazer possíveis 

mal-entendidos quanto ao ensino de língua e gramática ao propor a mudança da prática 

existente, puramente gramatical, em busca de um ensino mais significativo – sem deixar de 

mensurar o caminho sinuoso que é o ensino de língua materna: 

 

Mas acreditamos também que, no interior das contradições que se presentificam na 

prática efetiva de sala de aula, podemos buscar um espaço de atuação profissional 

em que se delineie um fazer agora, na escola que temos, alguma coisa que nos 

aproxime da escola que queremos […] (GERALDI, 2011, p. 40). 

 

Nesse sentido, as questões aqui levantadas tentam fugir tanto da receita quanto da 

denúncia, buscando construir alguma alternativa de ação, apesar dos perigos resultantes da 

complexidade do tema – o ensino de língua materna.  

A questão não é ensinar ou não a gramática da língua, mas como e com qual objetivo 

ensinar essa gramática – e se, de fato, os estudantes compreendem as razões pelas quais devem 

compreender a norma culta da língua. Se a língua é um instrumento de inserção social, por meio 

da qual o indivíduo é capaz de intervir no meio social, o domínio e a consciência que este 

indivíduo tem dessa língua deve ser o principal objetivo do ensino de língua materna, conforme 

proposto pelos PCNs: 
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Quando se pensa e se fala sobre linguagem mesma, realiza-se uma atividade de 

natureza reflexiva, uma atividade de análise linguística. Essa reflexão é fundamental 

para a expansão da capacidade de produzir e interpretar textos. É uma entre as muitas 

ações que alguém considerado letrado é capaz de realizar com a língua (BRASIL, 

1997, p. 30). 

 

Nesse sentido, acreditamos no ensino por meio da abordagem sociointerativa, em que o 

texto passa a ser analisado tanto na sua estrutura interna, organizacional, quanto na perspectiva 

enunciativa, em uma visão funcionalista da língua. 

Para Cunha (2012), o funcionalismo é uma corrente linguística que se preocupa em 

estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos 

comunicativos em que elas são usadas.   

Dessa forma, pretendemos apoiar nossas reflexões nos trabalhos de Marcuschi (2008), 

Geraldi (1991, 2006), Antunes (2007, 2009), Koch e Elias (2010), Dolz e Schneuwly (2004), 

dentre outros, sustentando que a organização didático-pedagógica do ensino de língua materna 

pautada pelos gêneros discursivos pode conduzir a resultados satisfatórios quanto às 

competências linguísticas dos estudantes. 

Embora a proposta desenvolvida por Dolz e Schneuwly (2004) tenha se pautado no 

trabalho com o ensino fundamental francês, é possível utilizá-la para uma reflexão sobre o 

ensino de Língua Portuguesa no Brasil. Isso porque a proposta gira em torno do ensino ancorado 

nos gêneros discursivos, assumindo, assim, a posição aqui defendida – de que os gêneros 

textuais são práticas de linguagem historicamente construídas e, por isso, o ensino de língua 

materna torna-se mais significativo quando se organiza a partir deles.  

Por se tratar de uma pesquisa sobre a própria prática, nossas reflexões serão ancoradas 

em Freire (1996), Schön (2000) e Perrenoud (2002). Acreditamos que o fazer docente exige dos 

educadores um constante fazer e teorizar em busca de uma educação verdadeiramente 

emancipatória. 

 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é possibilitar, 

que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade 

ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...] A prática docente crítica, 

implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e 

o pensar sobre o fazer (FREIRE, 1996 p. 38). 

 

O pensamento freireano nos conclama a assumir o papel de professores pesquisadores 

que, a partir da situação-problema, pensamos o fazer e sobre o fazer, e fazemos a reflexão da 

prática e sobre a prática, num movimento dialético constante. Nesse sentido, a pesquisa-ação 

vai ao encontro deste movimento dialético – conforme Barbier (2002), a respeito da pesquisa 



43 
 

 

em espiral – com o seguinte processo: situação-problema, planejamento e ação; avaliação e 

teorização; retroação sobre o problema; planejamento e ação, e assim sucessivamente, numa 

constante reflexão/ação/reflexão.  
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3 O TRABALHO COM O TEXTO EM SALA DE AULA: ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Uma vez assumido o posicionamento de uma prática pedagógica para o ensino de língua 

materna ancorada na perspectiva sociointerativa, numa visão funcionalista da língua – e não 

estruturalista –, é necessário discutir quais caminhos trilhar para que os objetivos sejam 

alcançados. Nesta subseção, propomos estudar os aspectos pedagógicos para o trabalho com 

textos em sala de aula e as possíveis organizações metodológicas para o trabalho com os gêneros 

textuais.  

Importante compreender que as atividades de leitura e escrita têm assumido, na escola, 

uma finalidade diferente da esfera social. Por exemplo: na escola, escreve-se para atender aos 

critérios de uma avaliação, lê-se para conhecer determinado conteúdo ou para ser avaliado 

quanto à fluidez da leitura; nas práticas sociais, escreve-se para atender a um objetivo bem 

definido – requerer um documento, manter contato com um familiar ou uma pessoa querida, 

reclamar de um produto que não atendeu às expectativas ou não funcionou direito.  

O ato de avaliar também assume conduções diferentes no espaço escolar e no espaço 

social. Na escola, compete ao professor o ato de avaliar, de apontar “erros e acertos”, de julgar 

se o texto ou a leitura estão ou não adequados. No âmbito social, a avaliação compete ao 

leitor/escritor; ele é o responsável por avaliar se o texto atende aos objetivos propostos e por 

realizar os ajustes e as correções – ou seja, há uma autonomia que não observamos nas práticas 

com leitura e escrita nos espaços escolares.  

Outro fator a ser considerado é o distanciamento entre a maioria das pessoas e as 

atividades de leitura e escrita. São práticas que, em virtude dos aspectos culturais e sociais, se 

restringem a determinados grupos sociais mais favorecidos. Deste modo, definir a leitura e a 

escrita como objetos de ensino nas escolas é compreender que é preciso romper com a exclusão 

social.  

Nesse sentido, Lerner (2007, p. 19) assinala: 

 

Por outro lado, trata-se de práticas sociais que historicamente foram, e de certo modo 

continuam sendo, patrimônio de certos grupos sociais mais que de outros. Tentar que 

práticas “aristocráticas” como a leitura e a escrita sejam instauradas na escola supõe, 

então, enfrentar – e encontrar caminhos para resolver – a tensão existente na 

instituição escolar entre a tendência à mudança e a tendência à conservação, entre a 

função explícita de democratizar o conhecimento e a função implícita de reproduzir a 

ordem social estabelecida.  

 

Logo, ao assumirmos a função explícita de democratizar o conhecimento, é preciso 

compreender que essa função perpassa pela necessidade de romper com a elitização da leitura 
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e da escrita; isso significa que a escola deve assumir o papel de formar leitores e escritores. Para 

executar essa tarefa, é necessário compreender as dificuldades e, a partir delas, trilhar caminhos 

que possam nos conduzir ao possível diante do desafio assumido.   

 

3.1 Caminhos metodológicos para o trabalho com textos em sala de aula: a leitura e a 

escrita como objetos de ensino  

 

Uma vez que a leitura e a escrita passam a ser consideradas objetos de ensino, é preciso 

definir quais os caminhos metodológicos mais adequados para que os objetivos sejam 

alcançados. Conhecer as possíveis organizações didáticas para o trabalho em sala de aula 

contribui para que os objetivos possam ser mais tangíveis. 

Neste momento, julgamos necessária uma breve definição acerca da organização 

didática. Tomaremos Lerner (2007) como aporte teórico, que traz à baila a questão da leitura e 

da escrita na escola, seus desafios e possibilidades. A autora define organização metodológica 

da seguinte forma: atividades habituais/permanentes, sequências de atividades, projetos e 

atividades independentes/ocasionais. Além disso, a autora menciona algumas organizações 

metodológicas possíveis ao trabalho com a leitura e a escrita, como os projetos, as atividades 

habituais e as sequências de atividades.  

Os projetos possuem uma temática e têm, como objetivo, a construção de um produto 

final – por exemplo, a construção de um livro, a apresentação de um sarau, uma exposição etc. 

Esse tipo de organização permite uma maior flexibilidade no tempo destinado à execução da 

proposta.  

As atividades habituais são aquelas que ocorrem regularmente – semanalmente ou 

quinzenalmente, por exemplo –, e têm por objetivo familiarizar os alunos aos conteúdos ou às 

atividades desenvolvidas.  

Já as atividades ocasionais consistem nas atividades que são apresentadas aos estudantes 

em virtude da sua significância – contudo, nem sempre estão relacionadas ao trabalho em curso. 

Por exemplo: uma professora está trabalhando a sequência narrativa; no entanto, ocorre um fato 

relevante em sua cidade (no estado ou no país) – por que não levar para a sala de aula um artigo 

de opinião que trate do tema? Com certeza, o texto e o debate que surgirá a partir dele serão 

extremamente relevantes para o aprendizado dos estudantes. 

No exemplo acima, temos como princípio a formação integral dos nossos alunos, uma 

vez que se ultrapassa o plano conceitual e se valoriza o plano procedimental e atitudinal15.  

                                                
15 Ver Zabala (1998). 
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Por sua vez, as sequências de atividades, ao contrário dos projetos, possuem uma 

duração limitada e um propósito bem definido. Justamente por causa da duração limitada, é 

possível desenvolver várias sequências de atividades ao longo do período letivo, abordando 

diversos conteúdos com uma melhor organização do tempo pedagógico.  

Dolz e Schneuwly (2004) propõem a sequência didática (SD) para o trabalho com 

gêneros textuais em sala de aula. Os autores definem sequência didática como um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

ou escrito. O propósito das sequências didáticas é ajudar os alunos a dominarem melhor um 

gênero textual, permitindo que eles o utilizem de maneira mais adequada às diversas situações 

comunicativas. A SD se apresenta como uma abordagem pedagógica interessante para o 

trabalho com os gêneros textuais que os estudantes ainda não dominam, ou o fazem de maneira 

insuficiente. Vejamos a estrutura base de uma SD proposta pelos autores:  

 

Figura 1: Esquema da sequência didática 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83) 

 

A apresentação da situação visa expor aos alunos os objetivos do trabalho proposto; 

neste momento, são descritas, de maneira detalhada, as tarefas de expressão oral ou escrita. Os 

alunos também elaboram um primeiro texto inicial, que corresponde ao gênero escolhido; este 

será o diagnóstico para que o professor possa avaliar as possibilidades e dificuldades dos 

estudantes. Os módulos correspondem a uma sequência de atividades (individuais e coletivas), 

que trabalharão, de forma sistematizada e aprofundada, os problemas apresentados na produção 

inicial. No momento da produção final, os alunos colocam em prática os conhecimentos 

adquiridos acerca do gênero estudado; desta forma, aluno e professor podem avaliar os avanços 

em relação à produção inicial. 

Essas são algumas possibilidades para a organização metodológica do trabalho com 

textos em sala de aula, tanto para a modalidade escrita quanto para a oral. As proposições aqui 
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apresentadas nos permitem planejar nossas ações quando elegemos a leitura e a escrita como 

objetos de aprendizagem. Como são sistematizadas, é possível planejar, aplicar, refletir/avaliar, 

replanejar, reaplicar – são propostas que dialogam com os princípios da pesquisa-ação. 

 

Figura 2: Princípio da pesquisa-ação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A figura 2, acima, ilustra o processo da pesquisa-ação – uma ação contínua em que, a 

partir da situação-problema, é possível planejar e agir, avaliar e teorizar, retroagir sobre o 

problema e, novamente, planejar e agir; um ciclo de ação e reflexão que, na perspectiva do 

professor como intelectual crítico, deve escolher cuidadosamente a organização didático-

metodológica para execução das atividades de ensino.  
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4 A TRILHA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Nesta seção, apresentamos os caminhos percorridos para a realização da pesquisa, os 

aspectos éticos e metodológicos e a descrição do campo da pesquisa e dos participantes; 

apresentamos, também, os instrumentos utilizados para coletar e analisar os dados.  

 

4.1 Definindo os princípios da pesquisa 

 

Partindo da realidade observada no Campus Colorado do Oeste do IFRO – o grande 

número de alunos provenientes da educação do campo e as dificuldades que estes alunos 

enfrentam ao chegarem ao Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – e da 

necessidade de desenvolvermos mecanismos que possibilitem o êxito destes alunos propusemos 

esta pesquisa, ancorada nos princípios da pesquisa-ação. 

Uma das características principais da pesquisa é o seu rigor metodológico. No entanto, 

é preciso muita cautela ao delinear a trilha metodológica a ser percorrida em uma pesquisa que 

envolva o processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, a pesquisa-ação tem sido 

empregada em diversos países na área educacional e demonstrado respostas mais eficazes às 

demandas urgentes das instituições escolares porque promove a participação dos sujeitos em 

todo o percurso da pesquisa, além de intervir diretamente no problema que envolve os 

participantes da pesquisa. Quanto à efetividade do método, vejamos:  

  

Como desenvolvimento de suas exigências metodológicas, as propostas de pesquisa 

alternativa (participante e ação) poderão vir desempenhar um importante papel nos 

estudos e na aprendizagem dos pesquisadores e de todas as pessoas ou grupos 

implicados em situações problemáticas. Um dos principais objetivos dessas propostas 

consiste em dar aos pesquisadores e grupos de participantes os meios que as tornem 

capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação em que vivem, 

em particular sob forma de diretrizes de ação transformadora. Trata-se de facilitar a 

busca de soluções aos problemas reais para os quais os procedimentos convencionais 

têm pouco contribuído (THIOLLENT, 1996, p. 14). 

  

Assim, ancorados na abordagem qualitativa na perspectiva da pesquisa-ação, buscamos 

compreender em que medida o trabalho com gêneros textuais contribui para superar as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes provenientes da educação do campo e matriculados 

no primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IFRO – 

Campus Colorado do Oeste.   

Optamos pelos princípios da pesquisa-ação porque se trata de uma pesquisa que visa à 

intervenção na realidade com vistas à superação de um problema identificado a partir das 
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observações empíricas, advindas da própria prática. O envolvimento dos sujeitos da pesquisa – 

na busca por esforços que nos conduzam a caminhos a fim de superar os desafios impostos na 

rotina da sala de aula – é fundamental para caracterizar a pesquisa-ação.  

 

4.2 Aspectos éticos da pesquisa  

 

No intuito de subsidiar as reflexões, utilizamos o diário de campo, conforme preconiza 

Barbier (2002), como forma de registro das observações do grupo focal. 

Os aspectos éticos inerentes à pesquisa qualitativa, como em qualquer outra abordagem, 

foram observados; assim, buscamos a autorização da instituição a ser pesquisada e formulamos 

o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), por meio do qual os sujeitos 

concordaram em participar da pesquisa. Em reunião específica, os participantes foram 

orientados a respeito de todas as etapas, inclusive da possibilidade de desistência, se assim 

desejassem. Como trabalhamos com alunos menores de idade, entramos em contato com os 

pais da seguinte forma: os pais dos discentes menores de idade foram convidados, por telefone 

e/ou e-mail, a participar de reunião específica para esclarecimentos sobre a pesquisa (finalidade, 

riscos/benefícios, possibilidade de desistência, medidas mitigatórias). Os pais que participaram 

da reunião autorizaram a participação dos filhos na pesquisa e assinaram os termos necessários.  

Destacamos que, em virtude das especificidades do Campus – que atende alunos de 

diversos municípios –, alguns pais não compareçam à reunião; neste caso, entramos em contato 

por telefone e/ou e-mail para esclarecê-los sobre a pesquisa. Àqueles que não puderam 

participar da reunião, após contato e aprovação da participação do filho, os termos foram 

enviados por e-mail. Todos os dados foram armazenados em computador pessoal desta 

pesquisadora, mantendo o sigilo das informações. As demais etapas da pesquisa só se iniciaram 

após obtenção do parecer consubstanciado nº 3.087.492, favorável, do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do IFRO. 

A participação nesta pesquisa não trouxe complicações legais. Os procedimentos 

adotados obedeceram aos critérios da ética em pesquisa com seres humanos, conforme 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510, de 07 de abril de 2016. No entanto, 

como toda pesquisa que envolve seres humanos é passiva de riscos, os decorrentes dessa 

pesquisa, quando ocorreram, foram classificados como mínimos. Abaixo, destacamos alguns 

possíveis riscos, formas e medidas de prevenção e providências adotadas para minimizá-los. 

Método de construção de dados: o estudo foi realizado por meio do grupo focal, 

conforme preconiza Gatti (2005) – por meio de roteiro semiestruturado. Portanto, houve 
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possibilidade dos seguintes riscos: sentimento de invasão de privacidade; perda do autocontrole 

ao revelar pensamentos e sentimentos; desconforto ou constrangimento durante as discussões; 

alterações na autoestima devido à evocação de memórias individuais e/ou suas experiências nas 

séries anteriores.  

Foram adotadas as seguintes medidas de proteção e providências para minimizar os 

riscos: o participante teve acesso antecipado ao roteiro do grupo focal; foi garantido acesso aos 

resultados individuais após a transcrição das observações, sendo facultado a ele vetar trechos 

que julgasse inadequados para publicação; os desconfortos foram minimizados mediante a 

garantia de um local reservado, escolhido pelo próprio participante, para os encontros do grupo 

focal, bem como a liberdade de não participar das discussões caso se sentisse constrangido ou 

desconfortável. O pesquisador estava qualificado para atentar-se a sinais verbais e não verbais 

de desconforto e suspender ou interromper imediatamente a qualquer momento as discussões, 

caso percebesse algum risco ou dano à saúde do sujeito participante. 

A confidencialidade, a privacidade, a proteção da imagem e a não utilização das 

informações que pudessem causar prejuízo aos participantes foram asseguradas. Não foram 

incluídas na pesquisa pessoas que demonstraram vulnerabilidade. Todas as informações 

levanttadas neste estudo foram estritamente confidenciais, somente o pesquisador/orientador e 

o pesquisador/orientando possuíam acesso aos dados; a não violação e a integridade dos 

documentos apresentados foram garantidas.  

O pesquisador estava habilitado ao método de construção dos dados e todo processo 

observou o princípio da ética na pesquisa. Os resultados da pesquisa terão divulgação pública. 

Os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes foram 

sempre respeitados; destaca-se, ainda, que não houve conflito de interesses entre o pesquisador 

e os sujeitos da pesquisa. O pesquisador garante que os sujeitos da pesquisa que porventura 

tenham sofrido qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante 

de sua participação terão direito à assistência integral e indenização. Os possíveis riscos se 

justificaram pela importância do benefício esperado. 

 

4.3 O Instituto Federal de Rondônia: breve histórico 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) é uma 

autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação. A instituição tem como certidão de 

nascimento a Lei nº 11.982, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a Rede Federal de 
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta anteriormente pelas Escolas 

Técnicas, Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). 

O IFRO é uma instituição educacional, especializada na oferta de educação profissional 

e tecnológica, básica e superior (bacharelado, licenciatura e pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu). O instituto garante 50% das suas vagas à educação profissional integrada ao ensino 

médio, na qual esta pesquisa foi desenvolvida, ofertando também cursos profissionalizantes nas 

modalidades subsequente e concomitante. Tem como princípio a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, dialogando com os arranjos produtivos locais com vistas a 

fomentar o desenvolvimento regional. 

O instituto está presente em vários municípios do estado de Rondônia, por meio de dez 

campi – Colorado do Oeste, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé, Jaru, 

Ariquemes, Guajará-Mirim, Porto Velho Calama e Porto Velho Zona Norte –, que ofertam 

educação presencial e a distância; o IFRO conta, atualmente, com 143 polos de EaD, levando 

oportunidades à população das cidades mais distantes do estado. 

 

Figura 3: Distribuição geográfica do IFRO em Rondônia 

 

Fonte IFRO (2019). 

 

As atividades de ensino prezam pela formação omnilateral, unitária, cujo objetivo é a 

formação integral do estudante, em busca de romper com a dualidade educacional entre ensino 
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técnico aos trabalhadores e ensino propedêutico às elites. O IFRO tem como princípio levar 

educação profissional e tecnológica pública, gratuita e de qualidade a todo estado de Rondônia. 

A instituição desenvolve pesquisa básica e aplicada em todas as áreas do conhecimento, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento local e contribuir com o mundo científico. As 

atividades de pesquisa são desenvolvidas pelos profissionais da instituição – docentes e técnicos 

administrativos em educação (TAEs) –, além de alunos, bolsistas e colaboradores. Um dos 

grandes diferenciais do IFRO é a possibilidade de os estudantes participarem de projetos de 

iniciação científica já a partir da educação básica – ou seja, na educação profissional de nível 

médio.  

No que se refere às atividades de extensão, o IFRO leva à comunidade, por meio das 

ações extensionistas, os resultados das suas atividades de pesquisa – e oferta cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC), dialogando com os arranjos produtivos locais.  

 

4.3.1 O IFRO Campus Colorado do Oeste e o Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio  

 

O Campus Colorado do Oeste foi criado em 2008; contudo, já existia desde 1993, 

denominado à época Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste (EAFCOL), que teve 

suas atividades pedagógicas iniciadas em 1995 – quando o Curso Técnico em Agropecuária 

atendia a 123 alunos; a primeira turma formou-se em 1997. No ano de 2006, por meio da 

Portaria nº 387, de 02 de fevereiro de 2006, a EAFCOL foi credenciada como faculdade 

tecnológica e passou a ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Ambiental e 

Tecnologia em Laticínios, com ingresso de turmas no mesmo ano.  

Com sede localizada na área rural de Colorado do Oeste, o campus é uma escola- 

fazenda; possui cerca de 1.200 alunos matriculados em dois cursos técnicos (Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Tecnologia de Alimentos Subsequente 

ao Ensino Médio), quatro cursos superiores (Licenciatura em Ciências Biológicas, Bacharelado 

em Agronomia, Bacharelado em Zootecnia e Tecnológico em Gestão Ambiental), além de 

cursos de pós-graduação, cursos ofertados na modalidade de educação a distância (EaD) e pelo 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

Anualmente, são ofertadas 200 vagas para ingresso no Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio; e a instituição recebe alunos vindos de todo o estado de Rondônia 

e de outros estados. Em virtude das especificidades do campus, são ofertadas 186 vagas para 

residência estudantil (feminina e masculina).  
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O campus possui, hoje, um quadro de 92 docentes e 85 técnicos administrativos que dão 

suporte às atividades de ensino. 

 

4.4 Os participantes da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada no IFRO, no âmbito do Campus Colorado do Oeste, com 12 

dos 28 alunos matriculados no primeiro ano “B” do Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio. A escolha considerou as turmas nas quais a pesquisadora leciona a disciplina 

de Língua Portuguesa – entre elas, aquela turma em que se identificou o maior número de 

estudantes provenientes da educação do campo, sendo dos 28 estudantes frequentantes, 27 

oriundos do campo.  

No intuito de compreender melhor o perfil dos discentes ingressantes no curso, foi 

realizado um breve levantamento de dados com o uso das ferramentas do Google Docs, 

aplicação de questionário on-line. São 200 ingressantes todos os anos no curso em questão; 

destes, obtivemos retorno de 160 estudantes que ingressaram no curso em 2019.  

Abaixo, os gráficos trazem informações que contribuem para compreensão do perfil 

geral desses alunos ingressantes.  

 

Gráfico 1: Gênero dos ingressantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Quanto ao gênero, há a predominância do público feminino. Essa é uma realidade que 

se observa ao longo dos anos – a crescente presença feminina no Curso Técnico em 

Agropecuária, que, outrora, era predominantemente masculina.  
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Gráfico 2: Regime de matrícula 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

  

No gráfico 2, observamos a importância da residência estudantil: 44,7% dos 

ingressantes de 2019 são beneficiados com a política estudantil para residência. O resultado se 

justifica ao analisarmos o gráfico seguinte, que mapeia as regiões das quais os estudantes 

vieram. 

 

Gráfico 3: Naturalidade dos estudantes 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Observa-se que há um percentual significativo de alunos ingressantes que vieram do 

Mato Grosso e de outros estados, como Mato Grosso do Sul, Acre e Amazonas.  

O questionário também traçou a realidade dos estudantes ingressantes no que se refere 

à escolarização durante o ensino fundamental. Há um percentual significativo de estudantes que 

cursaram total ou parcialmente o ensino fundamental nas escolas do campo: 30% dos 



55 
 

 

ingressantes cursaram a primeira etapa do ensino fundamental (primeiro ao quinto ano) na 

educação do campo; outros 25% dos ingressantes cursaram do sexto ao nono ano.  

 

Gráfico 4: Processo escolar do 1º ao 5º ano 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Gráfico 5: Processo escolar do 6º ao 9º ano 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

No que se refere especificamente à turma participante da pesquisa, do total de 28 alunos 

do primeiro ano “B”, 36% estudaram parcial ou integralmente o ensino fundamental em escolas 

do campo. 

O número de estudantes com estreita relação com o campo deve-se às características do 

Campus Colorado do Oeste – um campus agrário, que oferece o Curso Técnico em 
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Agropecuária e o “verticaliza”, por meio da oferta dos Cursos Superiores de Bacharelado em 

Agronomia e Zootecnia. Vários alunos optam pelo campus porque se identificam com os cursos 

ofertados. Nessa perspectiva, os alunos provenientes do campo, em virtude da sua estreita 

relação com as atividades agrárias, tornam-se o público mais interessado nas formações 

ofertadas pelo campus. Contudo, percebe-se que estes estudantes enfrentam muitas 

dificuldades, pois não conseguem acompanhar os conteúdos ministrados e as atividades 

propostas, e comumente apresentam baixo rendimento no primeiro semestre; em decorrência 

disso, infelizmente, muitos abandonam o curso.  

Compreender as dificuldades e o processo formativo destes estudantes e traçar 

estratégias para que suas dificuldades possam ser superadas – e para que eles possam se 

emancipar como sujeitos para atuar como protagonistas em sociedade – é primordial a uma 

instituição de ensino que pauta sua filosofia na formação integral do cidadão.   

 

4.4.1 Conhecendo melhor os participantes da pesquisa  

 

Após o levantamento do perfil dos estudantes dos primeiros anos do Curso Técnico em 

Agropecuária, elegemos como participantes da pesquisa os alunos da turma do primeiro ano 

“B”.  

A escolha considerou características peculiares quanto à formação deste grupo: trata-se 

de uma turma predominantemente mato-grossense – dos 28 alunos frequentantes, apenas uma 

aluna é residente em Rondônia, mais especificamente, em Colorado do Oeste; os demais alunos 

são originários do Mato Grosso (Norte Mato-Grossense) e do Mato Grosso do Sul. Em virtude 

da região geográfica de origem dos estudantes, todos, com exceção da estudante residente em 

Colorado do Oeste, são residentes – ou seja, moram na instituição. A origem geográfica e o 

regime de residência foram os indicadores utilizados pela Coordenação de Registros 

Acadêmicos (CRA) para a composição da turma.   

As cidades de origem destes alunos têm um caráter ruralista muito forte: além de a 

atividade econômica ser basicamente pautada na agricultura e na agropecuária, são cidades 

pequenas, distantes dos grandes centros.  

Um fator decisivo para a escolha da turma em questão foi o desempenho acadêmico nas 

avaliações diagnósticas. Foi possível observar um maior grau de dificuldade16 em relação à 

                                                
16 A palavra “dificuldade” não tem o intuito de atribuir aos estudantes a responsabilidade pelos resultados obtidos. 

A avaliação diagnóstica nos mostrou que há necessidades de aprendizagem que deveriam ter sido supridas em 

etapas anteriores, e não foram por razões diversas.  
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outra turma, para a qual a pesquisadora também leciona. Assim, passaremos a denominar as 

“dificuldades” como necessidades de aprendizagem, pois compreendemos que o processo de 

escolarização, por diversas razões, pode não ter oportunizado aos estudantes os mecanismos 

necessários para aprenderem e desenvolverem as competências e habilidades necessárias às 

etapas escolares anteriores.  

Ao longo do período letivo, especialmente no Conselho de Classe referente ao primeiro 

bimestre, foi possível constatar que a turma em questão apresentava necessidades de 

aprendizagem em várias disciplinas, e não apenas em Língua Portuguesa. Vários docentes 

relataram que foi possível identificar, além dos conhecimentos específicos de cada componente 

curricular, uma grande dificuldade com leitura – que não se referia ao ato de decodificar os 

códigos, mas de compreender o que liam.  

Essa necessidade já havia sido identificada em trabalhos desenvolvidos em sala de aula 

ao longo do bimestre e das avaliações diagnósticas – além de outras necessidades, como 

ortografia, paragrafação, pontuação, a organização dos pensamentos nas produções textuais, 

concordância, etc.  

Obviamente, as necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes, especialmente em 

língua materna, são de ordem nacional, e não apenas do IFRO, da educação do campo ou das 

escolas urbanas. O sistema educacional é frágil e deixa lacunas nos processos de escolarização; 

contudo, observamos que a turma em questão apresenta mais dificuldades em relação às demais 

turmas do IFRO – campus Colorado do Oeste. A composição da turma fez com que reuníssemos 

alunos, em sua maioria, de origem rural – fator que pode justificar o grau mais acentuado de 

necessidades de aprendizagem.  

 

4.5 Diagnosticar para intervir 

 

Sendo o texto o grande compilador de todas as habilidades linguísticas, a fim de realizar 

um levantamento preciso a respeito da aprendizagem em língua materna, não há melhor 

instrumento para se lançar mão do que a produção textual. Não apenas o ato, em si, de produzir 

um texto – mas todo o processo que conduz à produção textual nos apresenta indicadores do 

que já foi aprendido e assimilado pelos nossos estudantes, do que precisa ser mais bem 

trabalhado e do que ainda carece de ser apresentado aos estudantes como oportunidade de 

aprendizagem. 

Uma vez que assumimos o ensino de língua materna na perspectiva sociointerativa da 

linguagem, devemos organizar nosso trabalho nos princípios da linguagem como instrumento 
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de inserção social. Nesta perspectiva, iniciamos o processo de diagnóstico sugerindo, como 

proposta de produção, o gênero relato. Bakhtin (2011) agrupa o relato de experiências (relato 

pessoal) à esfera do cotidiano; é um gênero que, teoricamente, se torna mais fácil para os 

estudantes escreverem.  

Como avaliação diagnóstica, propusemos aos estudantes do primeiro ano “B” que 

relatassem uma experiência que os tivesse marcado intensamente – uma viagem, o primeiro dia 

no Campus Colorado do Oeste do IFRO, um piquenique, enfim, alguma experiência que lhes 

fosse agradável. Sugerimos que, após as produções, fizéssemos uma roda de leitura para 

compartilhar as histórias. A proposta teve como objetivo identificar os conhecimentos dos 

estudantes, tanto na modalidade escrita quanto na expressão oral. Conforme a proposta de Dolz 

e Schneuwly (2004), esta fase se configurou como a apresentação da situação e a produção 

inicial dos estudantes da sequência didática – ou sequência de atividades17 – desenvolvida para 

o trabalho com a escrita em sala de aula. 

Para auxiliar os estudantes no processo de escrita, fez-se uma explanação acerca do 

gênero, de suas características e de sua função comunicativa. Destacamos aos jovens estudantes 

que o gênero está muito presente no nosso cotidiano. No entanto, na modalidade oral, contamos 

aos nossos colegas sobre nossas viagens, nossas histórias, a festa a que fomos ao final de 

semana, a visita a um familiar; o que propusemos, nesta atividade, foi transpor esse relato para 

a escrita. No intuito de auxiliá-los nesse processo, apresentamos os seguintes textos: 

 

Quadro 2: Relato “Minha travessura” 

Era uma sexta-feira que parecia igual às outras, porém acabou saindo um pouco fora do comum. 

Minha mãe havia viajado com meu padrasto para o Rio de Janeiro, meu pai estava trabalhando e eu 

tinha ficado na casa dos meus avós. Minha avó, uma adoradora de gatos, estava com uma gata que tinha acabado 

de dar cria de três lindos filhotinhos. 

Como eu era pequena, mal sabia de onde vinham essas pequenas criaturinhas e a única coisa que 

consigo me lembrar era de que eu já os amava intensamente. 

Minha avó então foi a padaria comprar um pão para o lanche e eu fiquei sozinha com os gatos. Um 

deles estava se afogando em lágrima de tanto chorar e gritava como se sentisse uma dor incurável.  Eu querendo 

ajudar peguei-o em meus braços e o aninhei como uma mãe ao segurar seu filho em seu colo. O amor era tanto, 

que eu o abracei para que ele pudesse sentir meu coração batendo por ele. Aquela pequena gatinha branca, com 

manchas marrom e olhos azuis como uma piscina, que se encontrava sendo esmagada de amor por mim, mal 

sabia eu que havia acabado de matá-la. Pensei que ela estava apenas dormindo em um profundo sono após eu 

acalmá-la. 

Assim que minha avó chegou em casa e viu aquela cena parecia desacreditada, seu queixo quase tocava 

o chão e seus olhos estavam tão arregalados que eu me espantei e fui para o quarto. Depois de alguns minutos 

só conseguia ouvi lá chorando e gritando, porém não entendia seu motivo. Quando meu pai chegou a casa ela 

contou tal história para ele, que me deixou de castigo por fazer uma coisa que nem eu mesma tinha acreditado. 

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55292. Acesso em: 30 de maio de 2019. 

                                                
17 Estamos trabalhando com as definições de Lerner (2007). 
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Quadro 3: Crônica “Banhos de mar” 

Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. E nunca fui tão feliz 

quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda. 

Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Como 

explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos 

levaria para Olinda, ainda na escuridão? 

De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E, de puro alvoroço, eu 

acordava às quatro e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em 

jejum. Porque meu pai acreditava que assim devia ser: em jejum. (...) 

Eu não sei da infância alheia. Mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria. E 

me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me 

agarrava, dentro de uma infância muito feliz, a essa ilha encantada que era a viagem diária. 

O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em um fundo raso e de repente caía-se 

num fundo de dois metros, calculo. 

Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-

vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as senhoras para o banho: abria os dois braços, e as senhoras 

agarravam-se a eles para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. 

O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiavam. Oh, bem sei que não estou 

transmitindo o que significavam como vida pura esses banhos em jejum, com o sol se levantando pálido ainda 

no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado 

e salgado. E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer: com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e 

trazia um pouco de mar até minha boca: eu bebia diariamente o mar, de tal modo queria me unir a ele. 

Não demorávamos muito. O sol já se levantara todo, e meu pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos 

de roupa nas cabinas, e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. 

Então esperávamos, ao vento, a vinda do bonde para Recife. No bonde a brisa ia secando meus cabelos 

duros de sal. 

A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir com a frescura da inocência 

o sol vermelho se levantar? Nunca mais? 

Nunca mais. Nunca. 

 

LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 249-51.  

 

Optamos por dois exemplos: um, mais coloquial e familiar aos estudantes; outro, mais 

literário. Lerner (2007) atenta para a necessidade de apresentar textos mais complexos aos 

estudantes, no intuito de familiarizá-los com a maior diversidade de gêneros possível.  

 

O problema que a gente não pode deixar de se colocar é o seguinte: está muito claro 

que não se aprende a ler textos difíceis lendo textos fáceis; os textos fáceis só habilitam 

para se continuar lendo textos fáceis. Se pretendemos que os alunos construam para 

si mesmos, para seu desempenho futuro como leitores, o comportamento de se atrever 

a ler textos que são difíceis para eles – não apenas em relação ao acadêmico, mas 

também ao literário –, então é imprescindível enfrentar o desafio de incorporar esses 

textos em nosso trabalho (LERNER, 2007, p. 69). 
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 Obviamente apresentar textos mais difíceis aos estudantes requer dos docentes um 

cuidado maior na realização do trabalho: é preciso planejar a situação didática em que tais textos 

serão inseridos. Quanto a isso, Lerner (2007) ressalta que18:  

Em consequência, pensamos que é importante incluir na escola a leitura de textos 

difíceis, mas que também é muito importante definir, com grande cuidado, quais são 

as condições didáticas nas quais é possível ler esses textos.  É necessário aprofundar 

o estudo das intervenções do professor que resultam  mais produtivas – começando 

por aquelas que se revelaram eficazes nas experiências já realizadas –; é necessário 

precisar melhor como convém distribuir  a incerteza entre o professor e os alunos em 

relação à construção do sentido  dos textos: em que momento proporcionar informação 

e em que momento  não o fazer e devolver o problema às crianças, incitando-as a 

buscar elas mesmas as respostas às perguntas que estão sendo feitas... Trata-se de 

explicitar  como se materializa, no caso particular da leitura de textos difíceis, esse 

critério geral segundo o qual, para que um conteúdo tenha sentido para as crianças, é 

necessário que seja interpretável a partir de seus conhecimentos prévios  e que, 

simultaneamente, represente um desafio para elas e exija a construção  de um novo 

conhecimento. Ao pôr em ação esse critério, o docente pode detectar quando é 

imprescindível que ele dê informação, porque, se não a dá, o que se está lendo no texto 

não terá nenhum sentido do ponto de vista das crianças e será ininterpretável, e quando 

– em troca – o que se está lendo é interpretável (LERNER, 2007, p. 70). 

 

Desta forma, propusemos o texto de Clarice Lispector com o intuito de que os estudantes 

tivessem contato com o texto literário e suas sutilezas, para que pudessem perceber que o ato 

de narrar pode ser tanto corriqueiro quanto poético. Reiteramos que nosso objetivo não era fazer 

com que os participantes desta pesquisa se tornassem exímios escritores de literatura (ou sim: 

não poderíamos presumir que não existissem estudantes com a sensibilidade aguçada, que se 

identificassem com o mundo literário ao entrar em contato com os textos do gênero). Contudo, 

nosso objetivo se concentrou na diversificação das possibilidades de leitura.  

 

4.6 Instrumentos para construção de dados 

  

Como instrumentos para construção de dados, utilizamos a pesquisa documental, o 

questionário e a pesquisa empírica, por meio do grupo focal.  

Valemo-nos da pesquisa bibliográfica acerca das correntes teóricas que respaldaram o 

ensino de Língua Portuguesa, especial quanto ao trabalho com textos em sala de aula. Para 

tanto, nos ancoramos nos estudos desenvolvidos por Marcuschi (2008), Geraldi (1991, 2006), 

Antunes (2007, 2009), Koch e Elias (2010), no que se refere à linguagem e ao trabaho com a 

linguagem; Dolz e Schneuwly (2004), Lerner (2007), no que tange a organização metodológica 

para o trabalho com os gêneros textuais em sala de aula; em Perrenoud (2002), Schön (2000), 

                                                
18 Embora a autora se refira ao trabalho com crianças, a metodologia para o trabalho com gêneros textuais em 

sala de aula pode se transposta para um público maior, como no caso dos adolescentes. Trata-se de uma 

adequação da complexidade dos gêneros e dos temas abordados. 
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ancoramos nossas reflexões sobre o profissional reflexivo  e;  em Freire (1996), a perspectiva 

da educação emancipatória, mais especificamente, na emancipação linguística dos estudantes. 

Com vistas a precisar os objetivos do ensino de Língua Portuguesa nas escolas, 

especialmente em um curso técnico integrado ao ensino médio, foram analisados os 

documentos basilares para o ensino de Língua Portuguesa, a saber: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCNs), confrontados com o Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Campus Colorado do Oeste. 

Quanto à importância da análise documental, Bardin (1977) afirma que ela se caracteriza 

como um conjunto de operações cujo objetivo é retratar o conteúdo por meio de uma nova ótica. 

Utilizamos, ainda, o questionário aplicado por meio dos Formulários Google Docs para 

levantar dados e traçar o perfil dos ingressantes no Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio do Campus Colorado do Oeste.  

Com o intuito de compreender em que medida o trabalho com os gêneros textuais em 

sala de aula contribui para superar as dificuldades dos estudantes com déficit de aprendizagem 

provenientes da educação do campo e a percepção que eles têm a respeito da função da 

disciplina de Língua Portuguesa, utilizamos o grupo focal (Apêndice V). Conforme preconiza 

Gatti (2005), o grupo focal promove a interação entre os colaboradores da pesquisa; não se trata 

de uma entrevista, pois a ênfase recai sobre a interação dentro do grupo. Nessa perspectiva, o 

moderador não deve agir diretivamente, mas sim posicionar-se como facilitador, a fim de que 

a discussão flua, sem intervenções assertivas que fechem questão.  

Foram convidados a compor o grupo os discentes provenientes da educação do campo 

matriculados no primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária na turma “B”: dos 28 

estudantes da turma, 12 aceitaram o convite. A escolha justificou-se porque é nesta etapa que 

ocorre o maior índice de evasão. Os alunos foram convidados a participar dos encontros, que 

ocorreram em horário oposto às aulas. A organização da grade de horário do curso possibilitou 

a criação de espaços para os trabalhos de intervenção pedagógica (reforço, projetos, 

atendimento ao estudante etc.). Assim, realizamos os encontros semanalmente – às quartas-

feiras, no período vespertino –, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2019. 

O grupo focal é um recurso que possibilita a construção de dados riquíssimos, em 

virtude da interação entre os colaboradores num curto espaço de tempo. Neste período, nos 

valemos das reflexões do grupo para orientar o fazer pedagógico, intervindo no processo 

ensino-aprendizagem dos estudantes colaboradores da pesquisa com o objetivo de minimizar 

as dificuldades no trabalho com textos. As intervenções se materializaram em práticas 
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pedagógicas diferenciadas, que possibilitaram aos estudantes uma melhor compreensão das 

atividades com gêneros textuais. Durante todo o processo, os estudantes avaliaram as atividades 

propostas, refletindo se elas, de fato, contribuíram para o processo de ensino-aprendizagem e 

quais desafios ainda permaneceram.  

Na prática, trata-se da pesquisa em espiral, conforme Barbier (2002), com o seguinte 

processo: situação-problema, planejamento e ação; avaliação e teorização; retroação sobre o 

problema; planejamento e ação, e assim sucessivamente, numa constante 

reflexão/ação/reflexão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 OUVINDO OS PARTICIPANTES 
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Nesta seção, relatamos os encontros realizados com o grupo focal, cujos 12 participantes 

eram estudantes matriculados no primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária, 

especificamente na turma “B” – escolhida devido ao número elevado de alunos que estudaram 

parcial ou totalmente em escolas do campo na etapa do ensino fundamental. 

Depois de cumprido todo o protocolo quanto aos esclarecimentos aos pais e 

responsáveis e da coleta das autorizações, marcamos o primeiro encontro – que ocorreu em 12 

de fevereiro de 2019 (uma quarta-feira), com o intuito de esclarecer os objetivos da pesquisa e 

a metodologia que seria utilizada, disponibilizar aos estudantes o roteiro do grupo focal e abrir 

espaço para sanar quaisquer dúvidas que pudessem existir. Coletivamente, definimos que os 

demais encontros aconteceram nas seguintes datas: 20 e 27 de fevereiro e 13 de março de 2019. 

Para garantir o anonimato dos participantes, eles foram nomeados de forma fictícia, a partir da 

primeira letra de seus nomes.  

 

5.1 A aproximação entre pesquisadora e participantes 

 

Utilizamos a Co-Sala nº 02 para o segundo encontro, ocorrido no dia 20 de fevereiro; 

com a intenção de que a atividade pudesse transcorrer o mais dialogicamente possível, 

organizamos um círculo para que todos pudessem se olhar e se sentir acolhidos. 

A pesquisadora iniciou sua apresentação e contou sua trajetória como docente, relatando 

aos alunos que já havia lecionado em escolas do campo; em seguida, projetou algumas fotos da 

escola em que trabalhou – durante atividades de ensino, em atividades comemorativas da escola 

e em reuniões de pais, além de fotos que retratavam o trajeto percorrido para chegar até à escola. 

O relato teve intenção de estabelecer um vínculo maior com os participantes: não estava ali 

apenas uma pessoa para ‘coletar informações’, tratava-se de alguém que vivenciou, por muitos 

anos, a mesma realidade que os alunos.  

Foi possível perceber que o relato da pesquisadora despertou nos participantes um 

sentimento de pertença ao tema abordado. Vários participantes relataram sua realidade ao longo 

dos anos como estudantes da escola do campo. O participante aqui identificado como Marciano 

relatou que o ano letivo sempre iniciava atrasado e, em períodos de chuva, ficava vários dias 

sem ir à escola: 

 

Era sempre a mesma coisa, falavam que as aulas iam começar em tal dia mas no dia 

nada, o ônibus não passava. Depois ficava sabendo que só começaria na outra semana 

e assim ia. E quando iniciava e ainda era tempo das águas a gente ia pra estrada mas 

nada do ônibus, isso acontecia sempre (MARCIANO, 15 anos).  
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Segundo o relato dos participantes, também era comum que os docentes não chegassem 

à escola. Alguns moravam perto da escola; outros, não: vinham da cidade e, por vezes, em razão 

das condições climáticas e da intrafegabilidade das estradas, não conseguiam chegar à escola 

ou chegavam atrasados.  

 

Não era só a gente que sofria, o professor também, alguns moravam perto da escola, 

esses iam de moto ou a pé, mas tinha aqueles que eram da cidade, esses às vezes não 

chegavam porque tinha chovido muito, tinha alguma ponte que tinha caído, e a gente 

ficava sem aquela aula (KÁTIA, 16 anos).  

 

Outra participante da pesquisa, aqui identificada como Keila, relatou a questão do atraso 

e do cancelamento do dia letivo.  

 

Nossos professores vinham de ônibus de Espigão do Oeste, às vezes eles chegavam 

atrasados porque tiveram problemas na estrada. A aula começava bem mais tarde. A 

gente chegava e ficava no pátio esperando o ônibus dos professores chegar, tinha vez 

que demorava muito daí a inspetora de pátio mandava agente pra casa (KEILA, 15 

anos). 

 

 Questionamos os alunos sobre como ocorriam as reposições dos dias letivos em que as 

aulas eram canceladas; percebemos que, em alguns casos, não ficava claro aos estudantes 

quando se tratava da reposição destes dias letivos. Contudo, não é possível afirmar que não 

havia a reposição – apenas não conseguimos perceber, por meio das falas, como essa reposição 

acontecia.  

 

Não sei dizer ao certo, as aulas no sítio começavam bem depois que na cidade. Às 

vezes tinha aula no sábado, tinha vezes que a gente tinha mais uma aula para pagar o 

que devia, o ano sempre acabava em dezembro, porque já começava a chover e não 

tinha como continuar com as aulas (ODAIR, 17 anos).  

 

Nesse primeiro encontro, a princípio, percebi que os estudantes estavam receosos; eles 

não compreenderam muito bem a proposta, penso que por não ainda terem vivenciado situações 

como essa, em que são convidados a exporem suas experiências como estudantes. Percebi que, 

quando relatei minha experiência como docente que vivenciou as mesmas situações que eles, 

houve uma empatia que permitiu maior desenvoltura aos estudantes no relato de suas 

experiências.  

 

5.2 O segundo encontro: Língua Portuguesa para quê? 
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No segundo encontro, realizado em 27 de fevereiro 2019, tomamos como foco a 

discussão a respeito dos objetivos da disciplina de Língua Portuguesa. O objetivo era conhecer 

a concepção que os participantes tinham a respeito da disciplina, conforme previsto nos 

objetvos específicos deste trabalho: a) Investigar as concepções dos alunos quanto aos objetivos 

da disciplina Língua Portuguesa; b) Elaborar e aplicar sequência de atividades com práticas 

pedagógicas que primem pelo trabalho com gêneros textuais em sala de aula, especialmente no 

que se refere à leitura e à escrita, com o intuito de reduzir as dificuldades dos estudantes na 

disciplina de Língua Portuguesa e promover sua emancipação linguística; c) Elaborar, a partir 

dos resultados, material didático que prime por práticas pedagógicas pautadas no trabalho com 

gêneros textuais.  

Percebemos que, para os participantes, a disciplina estava muito ligada às regras 

gramaticais. Vejamos o relato do participante Odair: 

 

Para mim a gente aprende Língua Portuguesa para aprende a falar correto, a escrever 

as palavras corretas, para ter um bom emprego, aprende a ler melhor também. É muito 

importe aprender Português, em tudo temos que saber Português (ODAIR, 17 anos).  

 

Vimos na fala do estudante que, para ele, o ensino de Língua Portuguesa estava 

vinculado a escrever de acordo com a modalidade culta da língua. A afirmação “em tudo temos 

que saber Português” nos permite entender que, para ele, a Língua Portuguesa se referia apenas 

à modalidade culta/padrão; no entanto, sabemos que não se trata disso. Percebeu-se que o 

estudante não compreendia as variedades linguísticas existentes em toda língua viva19. 

Conduzimos a conversa a fim de que os participantes relatassem sobre a dinâmica das 

aulas e quais eram as atividades desenvolvidas; tivemos os seguintes relatos:  

 

As aulas eram de muita tarefa. O professor usava o livro, explicava o conteúdo e 

passava a tarefa do livro. Pedia pra gente copiar no caderno a tarefa e resolver, depois 

ele passava olhando quem tinha feito, valia nota. Na hora que ele explicava parecia 

que eu entendia, mas na hora da tarefa era mais difícil (VINÍCIUS, 15 anos).  

 

A professora pedia pra gente ler muito. Todo bimestre a gente tinha que ler um livro, 

depois tinha que apresentar pra turma, contar a história. Também tinha a prova do 

livro, era uma prova que pedia sobre personagem, autor, história, pedia pra gente dar 

opinião sobre a história. Todo mundo tinha que ler (CÁSSIA, 16 anos).  

 

No relato de Vinícius, percebemos que o livro didático não assumia o papel de um 

recurso didático: era o recurso didático utilizado nas aulas de Português. As tarefas eram 

                                                
19 Compreendemos como língua viva aquela em que há uma comunidade que a utiliza.  



66 
 

 

atreladas às notas. Pareceu-nos que havia um diálogo posterior, no momento da correção das 

atividades, mas a avaliação por parte do docente se restringia ao ato de realizar a tarefa, uma 

vez que o estudante afirmou que não compreendia as explicações.  

Já no relato da estudante identificada como Cássia percebemos uma preocupação da 

docente com a leitura; destacamos que este foi o único relato em que a leitura foi exposta como 

uma preocupação didática. Entendemos que o trabalho com a leitura tinha como objetivo uma 

avaliação, a aferição de nota, uma vez que a discente se lembrou da prova à qual era submetida 

após a leitura da obra. 

Com relação aos docentes que lecionavam a disciplina, soubemos que, por vezes, os 

professores não eram habilitados em Letras: alguns eram pedagogos, outros haviam cursado 

apenas o Magistério – o que talvez explique o ensino de língua orientado por uma abordagem 

estruturalista da língua, com atividades pré-estabelecidas pelo livro didático e aulas pouco 

dialogadas.  

 

5.3 Desafios a serem superados: as dificuldades que persistem  

 

No terceiro encontro, realizado em 13 de março de 2019, buscamos dialogar com os 

participantes acerca das dificuldades existentes na disciplina de Língua Portuguesa. O objetivo 

foi compreender, a partir dos relatos, qual seria a melhor estratégia para que pudéssemos 

desenvolver atividades que contribuíssem para superar as limitações na disciplina.  

Percebemos que, a princípio, a maioria dos participantes acreditava que não sabia 

Português, que era uma disciplina muito difícil, alegando dificuldades em compreender os 

textos lidos e as perguntas feitas nos livros didáticos.  

 

Às vezes eu até entendo o texto, o texto é até legal, mas quando eu vou fazer as tarefas 

não consigo entender nem a pergunta. Quando vem a hora de corrigir, está tudo errado 

minhas respostas. Se está errado quer dizer que eu não entendi o texto. Mas às vezes 

não entendo mesmo o texto. O pior é quando vem na prova aquelas tirinhas, pode 

saber que aquela pergunta vou errar, e toda prova de Português tem aquelas tirinhas 

(VINÍCIUS, 15 anos).  

 

Na fala de Vinícius, identificamos uma aversão às tirinhas comumente utilizadas nas 

atividades de Português. Explorando um pouco mais a fala do estudante, compreendemos que 

essa aversão ocorre em razão da não compreensão da mensagem transmitida pela tirinha. O 

estudante afirmou que a leitura desse gênero textual ocorria, na maioria das vezes, nas 

atividades e nas avaliações, e não era comum que as aulas explorassem esse gênero textual de 

forma dialogada. Ao questionar os demais sobre a finalidade das tirinhas, nenhum estudante 



67 
 

 

soube esclarecer sua finalidade comunicativa – valer-se do humor para veicular uma crítica 

reflexiva. Compreender a finalidade discursiva de um gênero é fundamental para que a 

mensagem possa ser interpretada pelo leitor. 

Quando questionados acerca das atividades de escrita, muitos se mostraram bem 

resistentes e afirmaram que não gostavam de escrever. Com relação à leitura, dos 12 

participantes, apenas cinco afirmaram ter o hábito de ler. Três participantes afirmaram que 

nunca leram um livro.  

Ainda sobre a leitura, a afirmação de Lerner (2007), de que a leitura está restrita a alguns 

estratos sociais, foi facilmente constatada pelos relatos dos nossos estudantes. Durante o 

diálogo, a discente Regiane de 15 anos afirmou: 

 

Minha mãe sempre lia para mim, contava histórias, eu tinha uma caixa cheia de 

revistas, livros, gibis, lápis de cor. Eu adorava mexer naquela caixa, eu gostava de 

olhar as figuras, de pintar os desenhos de imaginar as histórias. Eu ainda não sabia ler, 

mas imaginava e contava para minha mãe, depois ela lia para mim.  

 

A reação dos demais estudantes foi uma mistura de encantamento, surpresa e 

estranhamento. Percebi que, para os demais, essa não era uma realidade; para eles, o contato 

com os livros acontecia no ambiente escolar. Logo, destaca-se a importância da leitura como 

objeto de ensino, e não apenas como passaporte para os demais conteúdos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LER E ESCREVER: O POSSÍVEL E O NECESSÁRIO EM BUSCA DE UMA 

APRENDIZAGEM EMANCIPATÓRIA 

 



68 
 

 

Nesta seção, apresentamos as atividades desenvolvidas em sala, cujo intuito foi atender 

aos princípios de uma educação na perspectiva emancipatória do sujeito, rompendo com 

correntes que aprisionam nossos estudantes e os sujeitam à exclusão social e à não apropriação 

da linguagem como instrumento de inserção e mudança social.  

Apresentamos as atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa, com foco no trabalho 

com a leitura e a escrita; essas atividades foram planejadas a partir das necessidades de 

aprendizagem identificadas no processo de avaliação diagnóstica e com base nos relatos dos 

estudantes durante os encontros descritos na seção 5, contudo, aplicamos as sequências a toda 

turma do 1º Ano “B”.  

 

6.1 A leitura: um possível caminho para da formação de leitores   

 

Conforme Lerner (2007), a leitura foi – e ainda é – um hábito ou patrimônio cultural de 

certos grupos sociais, mais que de outros. Reconhecemos a leitura como o principal caminho 

para superar as necessidades de aprendizagem dos alunos, e não apenas em Língua Portuguesa, 

como foi possível constatar nas falas de vários docentes durante as reuniões pedagógicas. A 

leitura transcende o componente curricular Língua Portuguesa; contudo, neste componente 

específico, a leitura se configura como objeto de aprendizagem.  

Sabemos que nossos alunos trazem consigo as percepções a respeito de alguns gêneros 

textuais, mais comumente dos gêneros da esfera cotidiana. Na escola, é necessário apresentá-

los aos diferentes gêneros, utilizados em situações diversas com as mais variadas finalidades 

comunicativas. No entanto, como promover a leitura entre adolescentes que chegaram ao ensino 

médio profissionalizante sem desenvolvê-la ou reconhecê-la como objeto de aprendizagem 

necessário? Como romper com a resistência à leitura que nossos alunos construíram, ou foram 

levados a construir, ao longo do processo de escolarização? 

Conforme preconizam os PCNs (BRASIL, 1998, p. 61), a leitura tem diversas funções: 

“lemos para nos divertir, para escrever, para estudar, para descobrir o que deve ser feito, para 

identificar a intenção do escritor, para revisar”. Logo, é fundamental que nossos alunos se 

familiarizem cada vez mais com a leitura, enxergando-a como uma atividade prazerosa e 

necessária à vida social, acadêmica e profissional. Partindo desta premissa, compete ao 

professor desenvolver situações didáticas as quais possam contribuir para formar leitores que 

encontrem prazer na leitura e, consequentemente, tenham prazer em ler para buscar 

conhecimento. 
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Várias correntes teóricas e os documentos basilares para o ensino de língua materna 

apontam para o trabalho com os gêneros textuais, capazes de alavancar as competências 

linguísticas dos alunos quanto à leitura, à interpretação, à escrita e até mesmo aos aspectos 

estruturais (gramaticais) da língua.  

Abaixo, apresentamos duas propostas de agrupamento dos gêneros textuais. A primeira 

(quadro 4) foi proposta por Dolz e Schneuwly (2004), constituída a partir dos domínios sociais 

de comunicação, os aspectos tipológicos e as capacidades de linguagem.  

  

Quadro 4: Aspectos tipológicos e concepções de linguagem 

Tipos Linguagem 

Narrar  Mito, conto de fábula, fábula, lenda, narrativa de enigma, narrativa de aventura, 

narrativa de ficção científica, crônica literária etc. 

Relatar  Relato de viagem, diário íntimo, notícia, reportagem, relato histórico, biografia 

etc.  

Argumentar  Carta de leitor, carta de reclamação, carta de solicitação, debate regrado, artigo 

de opinião, resenha crítica etc.  

Expor Exposição oral, seminário, entrevista de especialista, artigo de divulgação 

científica, verbete de enciclopédia, texto didático etc.  

Descrever ações  

(instruir/prescrever) 

Instruções de montagem, regulamentos, regras de jogos, leis, estatutos etc. 

Fonte: Dolz e Schneuwly (2004) 

 

A outra proposta está calcada nos trabalhos de Bakhtin (2003), que elege, como critérios 

para agrupamento dos gêneros, as esferas de atividades e comunicação. 

 

Quadro 5: Esferas de atividades e de comunicação 

Tipos Linguagem 

Esfera cotidiana  Bilhete, recado, receita, regra de jogo, relatos de experiências vividas, carta, 

e-mail, roteiro, mapas de localização etc.  

Esfera literária  Mito, conto de fábula, fábula, lenda, narrativa de enigma, narrativa de 

aventura, narrativa de ficção científica, crônica literária, conto, causo, texto 

teatral, roteiro, poema, canção etc. 

Esfera jornalística  Notícia, reportagem, artigo de opinião, carta de leitor, carta de reclamação, 

entrevista, charge, tirinha, anúncio de classificado etc.  

Esfera escolar e 

divulgação científica  

Tomada de nota, resumo de textos didáticos e de divulgação científica, 

verbete, artigo de divulgação científica etc. 

Esfera da vida 

publica  

Abaixo-assinado, carta de reclamação, propaganda política, debate regrado, 

carta aberta etc.  
Fonte: Bakhtin (2003) 

 

Como é possível observar, há uma extensa gama de possibilidades de gêneros textuais, 

alguns mais restritos às esferas escolares – como o artigo científico e os textos didáticos –, 

outros notoriamente pertencentes ao cotidiano de qualquer pessoa, como o bilhete, o recado, a 
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receita e os manuais de instrução. Se compreendemos a linguagem como instrumento de 

inserção e ação social, os gêneros pertencentes à esfera cotidiana devem ser incorporados aos 

nossos currículos escolares.  

 

6.2 Por que a escolha do gênero crônica? 

 

Uma vez que nosso objetivo era promover estratégias a fim de aproximar os alunos da 

prática de leitura, optamos por desenvolver um trabalho com foco na leitura pela leitura, isto é, 

na leitura por diversão, para o deleite. Estabelecido o objetivo, novamente nos questionamos: 

quais gêneros textuais seriam eleitos para este trabalho? Os romances, as crônicas, os contos, 

as histórias em quadrinhos ou as colunas de esporte dos jornais e revistas? A questão do prazer 

pela leitura está de certa forma atrelada às afinidades pessoais; mas como promover 

oportunidades para que os alunos possam ter experiências diversas com a leitura? 

A escolha pelos gêneros crônica considerou questões como a ementa da disciplina e a 

peculiaridade de serem textos curtos – e, no caso das crônicas, devido à relação com o cotidiano 

das pessoas. As crônicas, especialmente, mantêm uma relação dialógica entre o coloquial e o 

literário, convidando o leitor ao deleite, à reflexão e à emoção. Entendemos que os gêneros em 

questão poderiam funcionar como portas de entrada para os estudantes no mundo da leitura – a 

princípio, por prazer e, consequentemente, como atividade necessária à vida social.  

Iniciamos as leituras seguindo a proposição de desenvolver uma sequência de 

atividades20 com o gênero crônica. Alinhando o objetivo principal – promover atividades que 

desmistificassem a leitura como algo enfadonho – à ementa da disciplina para o primeiro ano 

do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, selecionamos as crônicas que 

leríamos em sala21. Buscamos, a princípio, textos que contivessem humor.  

A sequência de atividades nos permite promover situações de leitura que atendam a um 

determinado propósito. Nesta sequência, nosso objetivo foi despertar o interesse nos estudantes 

e promover a rotina de leitura em sala de aula. Para iniciarmos o trabalho, foram apresentadas 

aos estudantes as tirinhas abaixo:  

 

Figura 4: Calvin, de Bill Watterson 

                                                
20 Ver Lerner (2007).  
21 Crônicas disponíveis no Caderno de Práticas Pedagógicas.  
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Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhas-sobre-paixao-por-

livros.html. Acesso em: 05 nov. 2018. 

 

Figura 5: Armandinho, de Alexandre Beck 

 

Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/132940186204. Acesso em: 05 nov. 2018. 

 

A primeira tirinha expressa a ideia de que os livros são complexos e, por isso, devem 

ser evitados, uma vez que nos fazem pensar e tiram o leitor de sua zona de conforto. A segunda 

tirinha expressa a ideia de que as pessoas não leem, mesmo que os livros sejam fontes de 

sabedoria; a tira também critica o ato de apenas presentear os filhos com livros, sem incentivá-

los a ler – aqui, se percebe que é necessário um trabalho que promova a empatia com o ato de 

ler. 

Os estudantes expressaram aceitação das teses defendidas nas tirinhas e iniciamos um 

diálogo a respeito desta percepção. No decorrer da atividade, foi possível perceber a concepção 

dos estudantes sobre a leitura – segundo eles, uma atividade enfadonha e uma prática restrita às 

obrigações escolares. Propusemos aos estudantes desmistificar essa ideia ao tornarmos a leitura 

algo habitual em nossas aulas; a princípio, a professora/pesquisadora apresentaria algumas 

propostas de textos e, posteriormente, cada aluno se encarregaria de trazer às aulas um texto de 

sua escolha para que pudéssemos lê-lo.  
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Ao lançar a proposta, foi possível identificar resistências à atividade, uma vez que os 

alunos não estavam habituados a essa abordagem e a serem instigados ou provocados para 

assumir o protagonismo em seu processo de aprendizagem. Como professora e pesquisadora, 

questionei-me se a estratégia seria frutífera. Chegado o momento da apresentação dos textos 

pesquisados/escolhidos pelos alunos, percebi que nem todos haviam realizado a atividade, mas 

a maioria se mostrou empolgada em compartilhar os textos escolhidos. A resistência aos poucos 

foi quebrada; pude perceber o envolvimento de toda a turma na atividade. Iniciamos nossa 

atividade com a crônica abaixo, de Fernando Sabino. 

 

Quadro 6: Crônica “O homem nu” 

– Escuta, minha filha: hoje é dia de pagar a prestação da televisão, vem aí o sujeito com a conta, na 

certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. 

– Explique isso ao homem – ponderou a mulher. 

– Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. 

Escuta: quando ele vier a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. 

Deixa ele bater até cansar – amanhã eu pago. 

Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já 

se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço 

para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para outro antes de 

arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era 

muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-

se com estrondo, impulsionada pelo vento. 

Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente 

ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na 

certa a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos: 

– Maria! Abre aí, Maria. Sou eu – chamou, em voz baixa. 

Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. 

Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o ponteiro subir lentamente os 

andares… Desta vez, era o homem da televisão! 

Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse, e voltou para 

a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão: 

– Maria, por favor! Sou eu! 

Desta vez não teve tempo de insistir: ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo… 

Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar 

um ballet grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem onde se esconder. Correu 

para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, 

encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o 

embrulho do pão. 

Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. 

– Ah, isso é que não! – fez o homem nu, sobressaltado. 

E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pêlo, podia mesmo ser 

algum vizinho conhecido… Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu 

apartamento, começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka, instaurava-se naquele momento o mais 

autêntico e desvairado Regime do Terror! 

– Isso é que não – repetiu, furioso. 

Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou 

fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão 
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do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada: “Emergência: parar”. Muito 

bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto 

insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. 

– Maria! Abre esta porta! – gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que 

outra porta se abria atrás de si. 

Voltou-se, acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de 

pão. Era a velha do apartamento vizinho: 

– Bom dia, minha senhora – disse ele, confuso. – Imagine que eu… 

A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito: 

– Valha-me Deus! O padeiro está nu! 

E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha: 

– Tem um homem pelado aqui na porta! 

Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava: 

– É um tarado! 

– Olha, que horror! 

– Não olha não! Já pra dentro, minha filha! 

Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e 

vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá 

fora, bateram na porta. 

– Deve ser a polícia – disse ele, ainda ofegante, indo abrir. 

Não era: era o cobrador da televisão. 

Fonte: SABINO (1960)   

 

A crônica “O homem nu”, de Fernando Sabino, foi distribuída aos alunos e a leitura em 

voz alta foi feita por uma estudante, que se dispôs a ler e demostrou habilidade na tarefa, 

observando as pontuações e alterando a entonação da voz, de acordo com o momento retratado 

no texto – como surpresa, angústia ou conformismo. Isso nos fez perceber que há alunos com 

alguma familiaridade com a leitura.  

Durante a leitura da crônica, foi possível identificar as expressões dos demais alunos da 

turma – de atenção à leitura, um esboço de risos e, ao término da leitura, o riso em uníssono. 

Em seguida, alguns estudantes se manifestaram acerca do tema, tecendo críticas ao 

comportamento do homem, ao comportamento da mulher, ao infortúnio do homem, etc. Os 

estudantes mostraram-se interessados em dialogar sobre a história lida e as ações 

inconsequentes do homem ao sair nu para apanhar o jornal; alguns relembraram que, em filmes, 

cenas hilárias como a apresentada na crônica lida são comuns. 

Ao longo de algumas semanas, a atividade foi desenvolvida seguindo a mesma 

metodologia: os textos – as crônicas -  selecionadas foram entregues aos estudantes e um deles 

realizava a leitura em voz alta. Os textos eram escolhidos pela pesquisadora e, conforme o 

objetivo inicial, o propósito era familiarizar os estudantes com a leitura. A atividade tornou-se 

muito prazerosa; a leitura deixou de ser enfadonha e passou a ser associada a um momento de 

prazer. 
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Após algumas semanas, propôs-se o desafio aos estudantes para que eles trouxessem 

seus textos preferidos. A proposta fez com que os estudantes se lançassem no universo da leitura 

em busca do melhor texto, o texto que agradasse a todos os colegas. Os textos instigavam o 

debate acerca de temas rotineiros – como a crônica “A cobrança”, de Moacyr Scliar, trazido 

para sala de aula pela estudante identificada como Cássia: embora fosse um texto humorístico, 

a crônica ensejou a discussão entre os estudantes a respeito das atitudes do marido e da esposa, 

além de levantar a questão do consumismo, tão presente em nossa sociedade. Com a atividade, 

foi possível trabalhar a oralidade, uma vez que os estudantes expuseram seus posicionamentos 

e interpretações.  

 

Quadro 7: Crônica “Cobrança” 

Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um 

cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes: "Aqui mora uma devedora inadimplente". 

– Você não pode fazer isso comigo – protestou ela. 

– Claro que posso – replicou ele. – Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente. E 

eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. 

– Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise... 

– Já sei – ironizou ele. – Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York seus 

negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que estou 

fazendo. 

– Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta... 

– Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada. Você 

fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou 

outro recurso: vou ficar aqui, carregando este cartaz, até você saldar sua dívida. 

Neste momento começou a chuviscar. 

– Você vai se molhar – advertiu ela. – Vai acabar ficando doente. 

Ele riu, amargo: 

– E daí? Se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. 

– Posso lhe dar um guarda-chuva... 

– Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. 

Ela agora estava irritada: 

– Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. 

– Sou seu marido – retrucou ele – e você é minha mulher, mas eu sou cobrador profissional e você é 

devedora. Eu avisei: não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, 

você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que eu faça? 

Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. 

Chovia mais forte, agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava: 

continuava andando de um lado para outro, diante da casa, carregando o seu cartaz. 

Fonte: SCLIAR (2001) 

O texto apresentado e lido pela estudante fomentou entre os demais a discussão sobre o 

comportamento do homem, caracterizado como responsável e indignado pela ação da esposa – 

diante do comportamento da esposa, uma personagem sem muito compromisso com as questões 

financeiras do casal. O estereótipo da mulher consumista e do homem vítima deste consumismo 

foi tema de mais uma discussão. Também se levantou a preocupação da esposa com a saúde do 
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marido; neste ponto, a discussão gravitou sobre a convivência e os relacionamentos; as alunas 

manifestaram-se a respeito de qual seria sua reação se elas estivessem nessa situação.  

A sequência de atividades subdividiu-se em atividades coletivas e individuais; desta 

forma, as duas etapas da atividade apresentada contemplaram essa proposta, pois houve 

momentos de trabalho coletivo (a leitura e as discussões) e momentos de atividades individuais 

(a busca pelo texto a ser apresentado).  

 

6.3 Alunos e alunas como protagonistas dos seus textos: uma proposta para o trabalho 

com a escrita  

 

Assim como a leitura, a escrita também está vinculada, culturalmente, mais a certos 

grupos sociais que a outros; desta forma, novamente a escola tem à sua frente um grande 

desafio: propor sequências de atividades que possibilitem aos estudantes desenvolver 

habilidades com a escrita.  

Mais uma vez, temos ao alcance vários gêneros que possibilitam o trabalho com a 

escrita. Contudo, como defendemos a necessidade de promover atividades que tenham um 

propósito comunicativo bem definido – pois compreendemos a linguagem como uma atividade 

social –, devemos ter cuidado ao selecionar um gênero que possibilite a proposição de uma 

situação comunicativa real, em que os estudantes tenham muito claros quais são os objetivos 

da atividade e quem são seus interlocutores. Para este trabalho, elegemos novamente o relato; 

utilizamos a avaliação diagnóstica para subsidiar a organização da sequência de atividades que 

conduziram os alunos até a versão final de seus textos.  

Pouco se escrevem textos do gênero relato; contudo, o elegemos por ser um gênero que 

permite o protagonismo dos jovens estudantes como autores. Embora o gênero apresente várias 

características da ordem do narrar – espaço, tempo, personagens e narrador –, Dolz e Schneuwly 

(2004) o agruparam na ordem do relatar, pertencente ao domínio social da documentação e da 

memorização das experiências humanas.  

O relato pessoal se trata de uma narrativa pessoal – não ficcional –, subjetiva e em 

primeira pessoa cujo objetivo é relatar experiências pessoais situadas no plano da memória, ou 

seja, no passado. Uma característica do gênero é a linguagem espontânea e informal, as quais 

permitem que os estudantes se sintam mais confortáveis com a atividade de escrita.  

Para construir as sequências de atividades, além dos caminhos propostos por Lerner 

(2007), também nos ancoramos em Dolz e Schneuwly (2004), especialmente no que se refere 

ao trabalho com as sequências didáticas.  
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6.3.1 A ação: proposta para organização didática para o trabalho com escrita em sala de 

aula 

 

Nesta subseção, apresentamos o caminho percorrido para o trabalho com a escrita de 

um relato pessoal. Não o denominamos como sequência didática, mas como proposta de 

organização didática para o trabalho com a escrita em sala de aula – cujo objetivo foi produzir 

um texto do gênero relato pessoal. A proposição teve como intuito sistematizar as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes no processo de escrita; utilizamos os princípios do esquema base 

da sequência didática.  

A situação inicial foi trabalhada conforme detalhado na subseção 4.5, “Diagnosticar 

para intervir” (p. 57). A partir dos textos iniciais, elaboramos a proposta de intervenção, 

denominada “Proposta para organização didática para o trabalho com escrita em sala de aula – 

gênero relato pessoal”. Seguindo o princípio da sequência didática (SD), organizamos as 

intervenções em três módulos. O primeiro foi destinado à leitura e à interpretação de relatos 

diversos, promovendo a reflexão sobre a organização linguística do gênero e sua funcionalidade 

comunicativa. O segundo módulo destinou-se à produção final do texto; nesta fase, 

incorporamos os processos de revisão individual e coletiva. No terceiro e último módulo, 

organizamos a circulação dos textos junto à comunidade acadêmica.  

 

Módulo 1 – Conhecendo melhor o gênero relato 

 

1.1 Objetivos: 

 Ler de forma autônoma e emancipada diversos textos do gênero relato pessoal; 

apropriar-se da estrutura e da linguagem da ordem do relatar; acionar memórias e 

experiências que subsidiassem a produção textual; 

 Compreender a funcionalidade comunicativa do gênero relato pessoal. 

 

 

 

1.2 Motivação/sensibilização: 

A professora solicitou aos estudantes que escolhessem fotos representativas de 

momentos marcantes para eles (de viagens, festas, reuniões familiares, um piquenique etc.) e 

organizou uma roda para que eles pudessem compartilhar as experiências. 
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1.3 Introdução  

Dando sequência às atividades, a pesquisadora expôs aos alunos imagens de crianças 

em seu primeiro dia de aula, de escolas e de pais deixando seus filhos nas escolas; em seguida, 

questionou os estudantes sobre como havia sido a experiência deles no primeiro dia de aula de 

suas vidas.  

Feita essa breve exposição de impressões, apresentou-se a eles o título do texto “Minha 

primeira professora”, de Paulo Freire. A pesquisadora questionou os estudantes sobre o que o 

título do texto despertava neles – como boas ou más lembranças – e se ainda se lembravam de 

sua primeira professora.  

Depois disso, a professora explicou, brevemente, o que caracteriza e distingue o relato 

pessoal de outros textos e apresentou algumas informações sobre o autor.  

 

1.4 A leitura  

Neste momento, distribuíram-se aos estudantes cópias com o texto para leitura.  

 

Quadro 8: Crônica “Minha primeira professora” 

A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto, e causa até hoje, foi uma 

jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice 

Vasconcelos (1909-1977), e foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de “sentenças”. 

Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos 6 anos. Era, portanto, a 

década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa, por minha mãe e meu pai, durante uma infância marcada por 

dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada 

enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de 

terra do quintal. 

Não houve ruptura alguma entre o novo mundo que era a escolinha de Eunice e o mundo das minhas 

primeiras experiências - o de minha velha casa do Recife, onde nasci, com suas salas, seu terraço, seu quintal 

cheio de árvores frondosas. A minha alegria de viver, que me marca até hoje, se transferia de casa para a escola, 

ainda que cada uma tivesse suas características especiais. Isso porque a escola de Eunice não me amedrontava, 

não tolhia minha curiosidade. 

Quando Eunice me ensinou era uma meninota, uma jovenzinha de seus 16, 17 anos. Sem que eu ainda 

percebesse, ela me fez o primeiro chamamento com relação a uma indiscutível amorosidade que eu tenho hoje, 

e desde há muito tempo, pelos problemas da linguagem e particularmente os da linguagem brasileira, a chamada 

Língua Portuguesa no Brasil. Ela com certeza não me disse, mas é como se tivesse dito a mim, ainda criança 

pequena: “Paulo, repara bem como é bonita a maneira que a gente tem de falar!...” É como se ela me tivesse 

chamado. 

Eu me entregava com prazer à tarefa de "formar sentenças". Era assim que ela costumava dizer. Eunice 

me pedia que colocasse numa folha de papel tantas palavras quantas eu conhecesse. Eu ia dando forma às 

sentenças com essas palavras que eu escolhia e escrevia. Então, Eunice debatia comigo o sentido, a significação 

de cada uma. 

Fui criando naturalmente uma intimidade e um gosto com as ocorrências da língua – os verbos, seus 

modos, seus tempos... A professorinha só intervinha quando eu me via em dificuldade, mas nunca teve a 

preocupação de me fazer decorar regras gramaticais. 
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Mais tarde ficamos amigos. Mantive um contato próximo com ela, sua família, sua irmã Débora, até o 

golpe de 1964. Eu fui para o exílio e, de lá, me correspondia com Eunice. Tenho impressão de que durante dois 

anos ou três mandei cartas para ela. Eunice ficava muito contente. 

Não se casou. Talvez isso tenha alguma relação com a abnegação, a amorosidade que a gente tem pela 

docência. E talvez ela tenha agido um pouco como eu: ao fazer a docência o meio da minha vida, eu termino 

transformando a docência no fim da minha vida. 

Eunice foi professora do Estado, se aposentou, levou uma vida bem normal. Depois morreu, em 1977, 

eu ainda no exílio. Hoje, a presença dela são saudades, são lembranças vivas. Me faz até lembrar daquela música 

antiga, do Ataulfo Alves: “Ai, que saudade da professorinha, que me ensinou o bê-á-bá”. 

 

FREIRE, Paulo. Minha primeira professora. Revista Nova Escola, nº 81, dez. 1994. 

 

Disponível em: http://ccmc1ano.blogspot.com.br/2012/05/relato-pessoal.html Acesso em: 01 jun. 2019. 

 

Foi feita uma primeira leitura, individual e silenciosa. Posteriormente, os alunos 

expuseram suas impressões a respeito do texto, mediados pela pesquisadora.  

Em seguida, ouviram a canção “Meus tempos de criança”22, de Ataulfo Alves, e foram 

instigados a expressar suas impressões sobre a canção e as diferenças que perceberam em 

relação às canções atuais.  

Uma nova leitura da crônica em voz alta foi feita pela pesquisadora, que sondou os 

estudantes com algumas perguntas sobre a compreensão global do texto: O que foi relatado? O 

título por si só nos dá informações suficientes para presumirmos o que será relatado? Quem são 

as personagens? Como elas nos são apresentadas? Onde os fatos acontecem? Qual o tema do 

relato? Qual a finalidade do texto? Vocês já leram textos semelhantes?  

 

1.5 Interpretação  

 

Atividade I: Questionamentos sobre o texto 

 

1) No texto lido, o autor, Paulo Freire, relata um episódio marcante de sua vida. Qual 

foi esse episódio? 

2) Um momento difícil para muitas crianças é a passagem de casa para a escola. 

a) Como foi esse momento para o menino Paulo Freire? 

b) Por que esse processo aconteceu desse modo?  

3) Quando Paulo Freire entrou na escola, com seis anos, já sabia ler e escrever. Apesar 

disso, nunca esqueceu as lições que teve com sua primeira professora. 

a) O que ele aprendeu com ela? Como era feito esse trabalho? 

                                                
22 Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=WhPDqMwbpso. Acesso em: 15 jumho. 2019. 
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b) Que curiosidade a professora despertou no menino? 

c) Como ela agia em relação a conteúdos gramaticais? 

4) A professora Eunice não se casou. Para Paulo Freire, isso provavelmente se deveu à 

dedicação ao magistério. Ele diz: “E talvez ela tenha agido um pouco como eu: ao 

fazer a docência o meio da minha vida, eu termino transformando a docência no fim 

da minha vida”. 

a) O que significa, no contexto, a docência como meio de vida? 

b) E como fim? 

5) Ao relatarmos fatos do passado, é natural que aflorem alguns sentimentos. Que 

sentimentos afloram no relato de Paulo Freire? Comprove sua resposta com um 

trecho do texto. 

6) Paulo Freire ficou conhecido internacionalmente pelo método de alfabetização que 

inventou. Diferentemente de criadores de outros métodos, que às vezes tratam de 

assuntos que nada têm a ver com o educando, Paulo Freire propõe, em um de seus 

livros uma proposta de alfabetização. Essa proposta de alfabetização está 

relacionada com as primeiras experiências de Paulo Freire no mundo da leitura e da 

escrita? Justifique sua resposta. 

 

Atividade II: Ilustrando o texto  

 

A turma foi dividida em cinco grupos; cada grupo teve que ilustrar da melhor forma a 

história relatada no texto de Paulo Freire. Depois disso, as ilustrações foram expostas e 

iniciamos uma conversa a respeito desses desenhos que representavam o texto escrito.  

 

1.6 Trabalhando o gênero: a organização linguística e discursiva do relato  

 

Atividade I – Tempos verbais e pessoa do discurso, reconhecendo seus efeitos 

 

A pesquisadora esclareceu aos alunos que as escolhas linguístico-discursivas são 

características do gênero em questão. Para isso, selecionou trechos do texto, destacando os 

pronomes e verbos empregados nesse gênero:  

“Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos 6 

anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa, por minha mãe e 

meu pai, durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita 
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harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras 

e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal”. 

Em seguida, a pesquisadora estimulou a reflexão dos alunos, questionando-os sobre o 

porquê da escolha do pronome em primeira pessoa e dos verbos no passado: Que relação essa 

escolha estabelece com o gênero relato pessoal? 

As reflexões tiveram como intuito evidenciar aos estudantes que as escolhas linguísticas 

estão relacionadas à função comunicativa de cada gênero. Esta reflexão é de suma importância 

para formação de escritores autônomos e linguisticamente emancipados23.  

 

1.7 Trabalhando o gênero: as características do gênero relato pessoal 

A partir do trabalho de leitura e discussão do texto, a pesquisadora elaborou um quadro 

para sistematizar as características do gênero relato pessoal. 

 

Quadro 9: Características do gênero relato pessoal 

Propósito Relatar episódios/experiências marcantes na vida de quem escreve. 

Destinatário 
Pessoas com afinidade com a leitura; pessoas que gostam de lembrar o passado; 

pessoas saudosistas. 

Conteúdo Lembranças, experiências importantes na vida de uma pessoa. 

Organização 

 Traz um título que estimula o leitor a ler o texto; 

 Apresenta informações ao leitor do fato relatado e de sua importância, onde e 

quando aconteceu e os personagens envolvidos; 

 Presença de um narrador personagem – em primeira pessoa – que conduz a 

narração, dando ênfase para as sensações e emoções vividas no passado; 

 Descrições de pessoas, lugares e objetos. 

Linguagem 

 Formal ou informal, conforme o autor e o público leitor; 

 O texto apresenta marcas de subjetividade, tem um tom de saudade, reflexões, 

desejo de reviver; 

 Os verbos são empregados no passado e há a presença de expressões adverbiais 

de tempo e espaço bem definidos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Módulo 2 – Mãos à obra: escrevendo e reescrevendo  

 

2.1 Objetivo: 

 Produzir um relato pessoal considerando as características do gênero relato pessoal.  

 

2.2 A escrita: acionando a memória 

                                                
23 Usamos o termo “linguisticamente emancipados” para reforçar a importância da linguagem em nossas relações 

sociais. Compreendemos emancipação linguística a capacidade de compreender a linguagem como instrumento de 

inserção social.  
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A pesquisadora convidou os estudantes a acionarem a memória e relembrarem de 

alguma situação vivida que lhes trouxesse boas lembranças. Poderia ser uma festa, o primeiro 

dia de aula, o primeiro amor da infância, uma viagem – enfim, alguma recordação que lhes 

agradasse e que pudesse gerar um belo relato pessoal.   

 

2.3 O planejamento do texto  

O bom texto requer planejamento. A pesquisadora direcionou algumas questões para 

que os estudantes pudessem planejar os seus textos: Que experiência vou relatar? Quem está 

comigo neste acontecimento? Onde e quando aconteceu? Quais as minhas sensações ao 

relembrar esse acontecimento? O que eu quero relatar? Para quem vou escrever? Que linguagem 

devo utilizar? Que título darei ao meu texto?  

 

2.4 A primeira produção  

Os estudantes precisavam compreender que escrever é um processo de construção e 

reconstrução: a primeira versão nunca é a versão final. Nesta etapa, a professora destacou como 

é o processo de escrita dos autores, o nosso processo de escrita.  

 

2.5 A revisão individual e compartilhada  

Após a produção da primeira versão, a pesquisadora estimulou os alunos a revisarem 

seus textos. É importante que os alunos se distanciem da condição de autores e assumam a 

condição de leitores; para isso, recomenda-se que os textos sejam revisados na aula seguinte à 

que foram produzidos.  

Depois da primeira revisão individual, a pesquisadora solicitou que os estudantes 

trocassem seus textos com um colega. O colega seria um importante colaborador: não faria 

apenas uma revisão das características do texto e dos aspectos linguísticos, mas seria o primeiro 

leitor da produção de alguém. É importante trabalhar com os alunos a importância dessa 

cumplicidade com o colega.  

 

2.6 A reescrita: os primeiros ajustes  

Após as primeiras correções, era hora de reescrever o texto – e melhorá-lo com as 

sugestões recebidas do colega revisor.  

 

2.7 A intervenção da pesquisadora  
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Após os primeiros ajustes, a pesquisadora recolheu as produções para avaliar e elaborar 

um roteiro que pudesse contribuir para a melhoria dos textos. Os textos foram devolvidos aos 

estudantes para que eles observassem se suas produções haviam atendido aos critérios abaixo:  

a) O texto apresenta uma linguagem adequada ao gênero?  

b) O título está adequado ao enredo da história? Convida o leitor para a leitura?  

c) Estão presentes os elementos da narrativa (personagem, cenário, tempo, conflito e 

desfecho)?  

d) O texto apresenta pontuação, paragrafação, concordância, ortografia, acentuação 

adequadas?  

e) O enredo apresenta uma experiência vivida? É subjetivo? Há sequência de 

acontecimentos marcantes da vida do narrador?  

f) Há impressões e reflexões sobre o fato protagonista do relato?  

g) O relato está em primeira pessoa?  

h) Foram usadas expressões para indicar o tempo e o lugar?  

i) O relato apresenta trechos descrevendo a paisagem, as pessoas e os costumes?  

j) O relato responde às perguntas: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê?  

 

Com este roteiro, os alunos (re)escreveram a versão final do texto.  

 

Módulo 3 – O texto tem vida! É hora de compartilhar 

 

Objetivo: 

 Preparar a socialização dos textos com a comunidade escolar.  

 

3.1 A organização  

Era hora de socializar as produções dos estudantes. Esta socialização foi importante para 

que a atividade de escrita não se encerrasse em si mesma, e para que pudéssemos assumi-la 

como uma situação concreta de comunicação. Ao socializar as produções, os estudantes 

sentiram-se valorizados e seus textos foram lidos por outros alunos e outros professores. 

Juntamente com a turma, decidiu-se que seria criado um painel com os textos, que ficou 

disponível no corredor das turmas de primeiro ano. Os demais alunos foram convidados a 

conhecer as histórias que marcaram a vida dos nossos escritores.  
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6.4  Refletir é preciso: uma prosa sobre o trabalho desenvolvido  

 

Nesta subseção, promovemos “uma prosa”24 a respeito do trabalho desenvolvido até 

aqui. A pesquisa desenvolvida foi motivada pelas angústias de uma profissional que há quase 

13 anos enfrenta desafios constantes em sala de aula. A proposta dos mestrados profissionais 

debruça-se sobre a formação do profissional no exercício da sua profissão; nesse sentido, a 

reflexão torna-se ação necessária e indispensável, especialmente no que se refere ao trabalho 

docente. 

Esta seção se propôs a promover uma reflexão conforme os princípios de Barbier (2002), 

ao definir a pesquisa em espiral – situação-problema, planejamento e ação; avaliação e 

teorização; retroação sobre o problema; planejamento e ação, sucessivamente, numa constante 

reflexão/ação/reflexão: trata-se da reflexão sobre a própria prática na perspectiva do professor 

como intelectual crítico. 

 

6.4.1 O trabalho com a leitura  

 

A proposição desta pesquisa para o trabalho com a leitura considerou a necessidade de 

escolher textos que atraíssem a atenção dos nossos estudantes. Optamos por crônicas por serem 

textos curtos, dotados de certa leveza, para iniciar o trabalho. Contudo, sabemos que, em função 

dos estratos sociais, a escola é a única forma de esses jovens entrarem em contato com a 

linguagem formal, com a leitura, com a escrita e com a cultura produzida pela humanidade ao 

longo dos anos. Desta forma, a escola não pode se omitir em seu papel de oportunizar aos jovens 

o maior contato possível com a leitura de diversos gêneros, sejam eles corriqueiros, sejam eles 

mais densos.  

A partir deste posicionamento, como podemos oportunizar aos nossos estudantes uma 

ruptura com as correntes culturais que amarram grande parte das pessoas em nosso país? Muito 

além de torná-los usuários funcionais da língua em gêneros reais25, é preciso que esses alunos 

se apropriem de obras literárias, produções científicas, produções teóricas, das nuances dos 

discursos políticos, das intencionalidades de qualquer texto.  

Lembro-me da minha defesa do trabalho de conclusão do curso de Letras, cujo tema era 

o ensino de literatura para jovens e adultos. A banca me questionou: para mim, qual seria o 

papel da literatura para os estudantes da educação básica? A pergunta me fez relembrar várias 

                                                
24 Nomeamos de “prosa” nossas reflexões a respeito do trabalho desenvolvido.  
25 Aqui, denominamos “gêneros reais” aqueles que circulam no cotidiano das pessoas, mais acessíveis a todos os 

cidadãos. 
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aulas de literatura ao longo do curso, as discussões, as explanações dos docentes. Ousei 

responder da seguinte forma: creio que a literatura tem um papel fundamental na formação do 

ser humano enquanto humano; a literatura humaniza – portanto, este seria o principal papel da 

literatura na educação básica: humanizar. 

Partindo desta convicção que ainda persiste em mim, e novamente diante de um trabalho 

de pesquisa – ainda mais robusto e teoricamente mais maduro –, me questiono mais uma vez 

se, de fato, o trabalho diário com nossos estudantes tem atingido o objetivo de emancipá-los 

como seres humanos. Há uma tirinha da Mafalda muito pertinente a esta reflexão:  

 

Figura 6: Mafalda, de Quino 

 

Fonte: Disponível em: https://br.toluna.com/opinions/3790387/Viver-

sem-ler-%C3%A9-perigoso...-Te-obriga-a-crer-no-que-te. Acesso em: 

26 jul. 2019. 

 

A afirmação da personagem Mafalda é tão real que nos causa aflição diante do 

compromisso com nossos estudantes. A proposta de trabalho com a leitura, realizado nesta 

pesquisa, foi muito frutífera, uma vez que possibilitou uma rotina de leituras e debates sobre os 

textos e instigou alunos a buscarem mais textos – o que, acreditamos, ajudará a quebrar a 

resistência dos jovens estudantes em relação à leitura.  

Contudo, é preciso avançar, pensar em estratégias que convidem os estudantes a se 

lançarem à leitura diária, à leitura em busca de informação, à leitura para estudo, à leitura para 

construir conhecimento, à leitura para compreender o mundo.  

Há uma infinidade de textos que atenderiam aos propósitos desta pesquisa: tirinhas, 

charges, reportagens que abordem temas de interesse dos jovens (esporte, música, 
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relacionamentos, escolha da profissão) etc. É um trabalho lento e constante, que deve ser 

iniciado desde quando as crianças ingressam nas escolas26. A leitura deve ser entendida como 

objeto de ensino e aprendizagem; desta forma, terá espaço em nossos currículos não como mero 

suporte à sistematização de conteúdos específicos, mas como conteúdo a ser ensinado.  

 

6.4.2 O trabalho com a escrita 

 

A escrita é uma atividade humana que exige organização dos nossos pensamentos – e 

um planejamento que considere o público leitor, a funcionalidade comunicativa do gênero a ser 

produzido, as marcas linguísticas próprias ao gênero e, em alguns casos, o perfil mais literário 

de cada um. Oras, o fato de um falante compreender muito bem o gênero poesia não o qualifica 

como um poeta. Há gêneros que se prestam mais à leitura que à escrita: ao ler um romance, não 

necessariamente precisamos escrever um.  

Contudo, há produções escritas que circulam em nosso meio social e são necessárias à 

nossa atuação como cidadãos – ou melhor, são necessárias para que possamos, de fato, intervir 

em nossa realidade. É o caso das cartas abertas, por exemplo. Mais uma vez, a escola se depara 

com um grande desafio, pois assim como a leitura, a atividade de escrita está distante de muitos.  

No desenvolvimento das atividades propostas para o trabalho com a escrita, percebemos 

resistências por parte de nossos estudantes. A principal delas refere-se à ação de reescrever: os 

alunos compreendem suas primeiras produções como produções estanques, prontas; romper 

com essa concepção não é tarefa fácil – talvez porque, culturalmente, compete ao professor 

avaliar a escrita dos nossos alunos. Claro que esta é uma atribuição do docente; contudo, o mais 

necessário é torná-los autônomos. 

Durante as atividades de revisão e reescrita, buscamos conscientizá-los de que é parte 

do processo de escrever autoavaliar seus escritos; obviamente, a revisão de outro leitor é 

fundamental, mas não anula a necessidade da autorrevisão. Uma estratégia que contribuiu para 

que o trabalho de revisão dos textos fosse mais exitoso foi o tempo destinado para que os 

estudantes se afastassem da condição de escritores e assumissem a condição de leitores. Esse 

processo contribuiu sobremaneira para que os estudantes pudessem perceber o significado da 

revisão. 

                                                
26 Aqui, nos referimos ao trabalho da escola enquanto instituição que elege a leitura como objeto de ensino-

aprendizagem. Obviamente, a influência das famílias pode contribuir de forma determinante para que nossos 

jovens se tornem leitores.  
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Ao eleger o gênero relato, mais uma vez buscamos razões que aproximassem os 

estudantes da atividade proposta; escrever algo que nos fosse familiar tornou a atividade mais 

exequível, uma vez que a resistência à escrita ainda era forte. Conforme as teorias nos ensinam 

e a prática em sala de aula valida, é necessário que a atividade de escrita tenha um sentido real 

para os estudantes; é preciso que eles se sintam escritores de um público leitor. Esta nos pareceu 

ser a principal estratégia a ser utilizada nas atividades de escrita.  

 

6.4.3 Avaliar é preciso: um diálogo sobre a ação 

 

Regidos pelo princípio da pesquisa ação, é preciso ouvir os estudantes. Como esses 

jovens avaliam as atividades propostas? Para que os compreendêssemos de forma mais fiel, 

realizamos uma roda de conversa para que pudéssemos dialogar a respeito das atividades.  

Iniciamos a roda de conversa destacando que aquele momento era importante para que 

a pesquisadora compreendesse os anseios e as percepções dos estudantes em relação ao trabalho 

desenvolvido. Reforçamos que, naquele momento, estávamos compartilhando nossas 

impressões para que melhorássemos cada vez mais nossas ações.  

Para que a discussão fluísse, lançamos alguns questionamentos a respeito da opinião dos 

estudantes sobre a leitura em sala de aula. Eles expuseram que o ato de ler exigia concentração 

e, às vezes, isso não era possível em sala de aula, porque o ambiente estava agitado. Questionei-

os sobre as atividades que realizamos, como a leitura de crônicas em sala de aula em voz alta. 

Os alunos afirmaram que esta metodologia foi mais produtiva: a forma como organizávamos a 

sala, em círculos, criou um ambiente que inibia conversas paralelas – todos se olhavam e era 

mais fácil manter a concentração na hora da leitura.  

Um estudante destacou que muitos professores propunham a leitura em sala de aula; 

contudo, nem sempre conseguiam desenvolver a atividade com êxito, em virtude do ambiente 

tumultuado. Percebemos que o clima organizacional da sala de aula, com regras para a atividade 

de leitura, era necessário para que os alunos pudessem realizá-la. Neste particular, 

vislumbramos outras possibilidades para a realização da atividade de leitura – por exemplo, 

organizar outro ambiente que não fosse a sala de aula.  

Os alunos ainda destacaram a importância das orientações do professor e afirmaram que, 

quando a professora trazia algumas informações sobre o texto antes da leitura, isso contribuía 

para que eles conseguissem compreender melhor a leitura. O debate após a leitura era 

determinante para que ampliassem a compreensão que tiveram sobre o texto.  
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Com relação à escrita, os estudantes afirmaram que, embora quase todas as disciplinas 

exigissem deles a escrita em determinados momentos, a maioria se limitava a respostas de 

questões, resumos de capítulos (que, às vezes, se limitavam a cópias de parágrafos) etc. Um 

estudante destacou que sempre havia uma cobrança por parte dos docentes, pois os textos não 

estavam bons o suficiente. 

Observamos que a escrita está presente no cotidiano de nossos estudantes, mas de forma 

descontextualizada, sem um direcionamento sobre como e por que se escreve. Questionamos 

os alunos acerca da atividade de escrita do relato pessoal; eles demonstraram que a princípio, 

embora a atividade tenha se mostrado desafiadora, a proposta foi se tornando mais 

compreensível no decorrer das aulas.  

Os estudantes destacaram o processo de reescrita como algo que realmente não os 

agradou; no entanto, conseguiram perceber avanços ao compararem os textos em suas versões 

inicial e final. Eles afirmaram que as atividades de escrita poderiam se tornar menos 

desagradável a eles se fossem desenvolvidas com esta metodologia. 

A pesquisadora questionou os alunos quanto à sua percepção, naquele momento, sobre 

a ação de ler e escrever. Alguns sentiram dificuldade de expressar como entendiam essas 

atividades. Uma estudante esclareceu que eram atividades importantes, embora complexas. 

Questionei-a sobre por que ela as classificava como importantes; ela respondeu que a leitura 

estava presente em todos os lugares, na escola e fora dela – na escola, sem a leitura, não era 

possível “aprender”, uma vez que a escrita era exigida em várias disciplinas.  

Destacamos, por fim, que compete à escola prezar pela cultura da leitura e da escrita; 

entretanto, essas atividades também estão presentes fora da escola, e é muito importante que 

todos nós sejamos capazes de compreender o que lemos, fazer uma avaliação crítica, tomar um 

posicionamento frente ao que é exposto – seja para concordar, seja para refutar – e, por 

intermédio da escrita, expor nossos pensamentos, nossos protestos e nosso posição.  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A presente pesquisa, ancorada nos princípios da pesquisa-ação, teve como objetivo 

compreender em que medida o trabalho com os gêneros textuais – crônica, relato pessoal, 

tirinha -  em sala de aula contribui para superar as dificuldades em Língua Portuguesa dos 

estudantes com necessidades de aprendizagem provenientes da educação do campo.  

Para que o objetivo fosse atingido, nos valemos da pesquisa bibliográfica e documental 

que nos conduziu à reconstrução dos caminhos percorridos pela educação profissional e do 

campo. Foi possível constatar que, ao longo dos anos, a educação profissional esteve à margem 

dos pensamentos defendidos por Paulo Freire – a respeito de uma educação emancipatória. À 

educação profissional coube a formação técnica, a princípio destinada aos desvalidos e, 

posteriormente, cumprindo o papel de atender aos interesses do mercado de trabalho. A 

educação do campo também sofreu, e ainda sofre, um processo de marginalização, devido às 

consequências de uma colonização pautada na exploração dos grandes proprietários de terra 

sobre os trabalhadores rurais.  

Fizemos um estudo teórico sobre o que estabelecem os documentos basilares para o 

ensino de Língua Portuguesa, bem como o que dizem os autores acerca das correntes teóricas 

para o ensino de Língua Portuguesa. Esse estudo trouxe à baila a importância dos gêneros 

textuais no processo de ensino-aprendizagem da língua materna; evidenciou-se a importância 

de pautarmos o trabalho docente com a linguagem em uma perspectiva não apenas 

funcionalista, mas sociointerativa da língua.  

Pensando na organização do trabalho pedagógico com os textos em sala de aula, 

mergulhamos na pesquisa bibliográfica a respeito da prática educativa e de suas diversas 

metodologias; essa construção foi fundamental para organizar as intervenções em sala a partir 

do diagnóstico realizado com os participantes da pesquisa.  

Um dos instrumentos utilizados para construção dos dados foi o grupo focal. Este 

instrumento nos possibilitou construir um processo dialógico precioso com os estudantes 

participantes da pesquisa. Foi possível compreender a realidade dos nossos estudantes e os 

desafios que enfrentaram para conclusão da etapa escolar do ensino fundamental. O grupo focal 

nos trouxe dados importantes a respeito das concepções de nossos estudantes sobre o ensino de 

Língua Portuguesa – e reforçou a necessidade de focarmos em um trabalho que desmistificasse 

os (pré)conceitos de nossos estudantes sobre a linguagem. 

O diagnóstico realizado com as turmas nos evidenciou as necessidades de aprendizagem 

dos nossos estudantes, especialmente no que tange à linguagem – bem como a urgência de 

elegermos a leitura e a escrita como objetos de ensino, organizando o desenvolvimento dessas 

atividades, em sala de aula, a partir do trabalho com os gêneros textuais.  
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A partir do diagnóstico e do grupo focal, organizou-se a intervenção em sala de aula 

com todos os estudantes da turma do primeiro ano “B” do Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio. A escolha deu-se em virtude das particularidades da turma, cuja 

maioria dos alunos cursou a educação básica em escolas do campo – e por ser uma turma que 

despertou preocupação devido às evidentes necessidades de aprendizagem na disciplina de 

Língua Portuguesa.  

As atividades planejadas tiveram como foco o trabalho com a leitura e a escrita. Para o 

trabalho com a leitura, elegemos o gênero crônica, em virtude de suas características – texto 

curto, leve, com estreita relação com o cotidiano. Para o trabalho com a escrita, elegemos o 

gênero relato – por ser um gênero que se torna familiar aos estudantes; relatar, afinal, é uma 

atividade rotineira.  

As seções 6 e 7 descrevem todo o processo, as dificuldades encontradas pela 

pesquisadora, as estratégias adotadas para superá-las e os resultados obtidos. As resistências à 

leitura dos estudantes participantes da pesquisa foram evidenciadas no grupo focal, bem como 

ao longo do desenvolvimento das atividades em sala de aula. Foi possível perceber que as 

resistências podem ser minimizadas, talvez até eliminadas, por meio de um trabalho rotineiro 

que vise à leitura como objeto de ensino.  

Em relação ao trabalho com a escrita, também identificamos várias necessidades de 

aprendizagem, que abrangiam não só questões estruturais da língua, mas também as questões 

de organização lógica do pensamento. O trabalho com gêneros textuais, a fim de aprimorar a 

compreensão da função comunicativa dos textos de cada gênero, foi significativo para melhorar 

a produção escrita. 

A pesquisa intervencionista desenvolvida, na perspectiva da pesquisa-ação, teve como 

participantes os estudantes oriundos das escolas do campo que chegaram à educação 

profissional integrada ao ensino médio, agrária, ofertada pelo IFRO – Campus Colorado do 

Oeste. Os dois segmentos da educação pública – educação do campo e educação profissional –

, embora tenham percorrido caminhos distintos, agora se cruzariam. Esse encontro evidenciou 

as necessidades de aprendizagem destes jovens estudantes, lacunas que não foram preenchidas 

na etapa escolar anterior. Assim, partindo do princípio filosófico dos Institutos Federais – que 

possuem, como princípio, a formação omnilateral e integral do estudante, a formação pelo 

trabalho, e não para o trabalho –, foi necessário primar por práticas pedagógicas que 

oportunizassem a solução das necessidades de aprendizagem dos discentes.  

A pesquisa apresentou, como produto final, o Caderno de práticas pedagógicas para o 

ensino de leitura e escrita na escola: proposta para uma aprendizagem emancipatória. Trata-
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se de um material didático que não tem como objetivo apresentar uma receita a ser seguida, 

mas ser um material de apoio, de estímulo à reflexão acerca do trabalho com a leitura e a escrita 

nas escolas.  

Acreditamos e assumimos, aqui, o posicionamento de que a sala de aula é o espaço 

propício ao desenvolvimento de pesquisas que venham ao encontro das necessidades do 

processo educativo. A sala de aula é o laboratório do professor; é nela que identificamos nossos 

problemas, e é nela que também encontraremos os caminhos para superar nossos desafios. 

Valendo-me das palavras de Paulo Freire, educar é um ato político; por isso mesmo, não pode 

ser estanque – deve ser vivo, contínuo; demanda de nós ação, reflexão, ação. Inspirada neste 

pensamento, não apresento minhas considerações finais, mas considerações preliminares, pois 

o ato de educar exigirá desta pesquisadora a constante reflexão sobre a ação; configurar-se-á 

um processo inacabado, inconcluso, que se move a partir dos desafios a mim apresentados por 

cada aluno ou aluna que recebo em minha sala de aula todos os dias.   
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APÊNDICES IV– Carta de anuência / autorização de pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

APÊNDICES V – Roteiro do grupo focal 

 

 



101 
 

 

 

 

 



102 
 

 

APÊNDICES VI – Termo de assentimento livre e esclarecido - TALE 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TALE 

OBS: menor de 18 anos ou mesmo outra categoria inclusa no grupo de vulneráveis 

 

  Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

______________________________________________________________________, ACEITO 

participar da Pesquisa “DO CAMPO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DESAFIOS PARA UMA 

APRENDIZAGEM EMANCIPATÓRIA EM LÍNGUA PORTUGUESA”. 

 

 Declaro que me foi explicado os pontos a seguir e que estou de acordo: 

 

O trabalho DO CAMPO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DESAFIOS PARA UMA 

APRENDIZAGEM EMANCIPATÓRIA EM LÍNGUA PORTUGUESA terá como objetivo geral Investigar 

em que medida o trabalho com gêneros textuais contribuem para superação das dificuldades de 

aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa e para emancipação dos alunos provenientes da 

educação do campo, objetivando a uma prática consciente e emancipatória da língua. 

 

Que há possibilidade dos seguintes risco: Sentimento de invasão de privacidade; perda do 

autocontrole ao revelar pensamentos e sentimentos; desconforto ou constrangimento durante as 

discussões; alterações na autoestima devido a evocação de memórias individuais e/ou suas 

experiências nas séries anteriores. Portanto serão adotadas as seguintes medidas de prevenção 

e providências para minimizar os riscos: o participante terá acesso antecipado ao roteiro do grupo 

focal; garantia de acesso aos resultados individuais após transcrição das observações sendo que o 

participante poderá impedir que trechos que julgar inadequados sejam publicados; os desconfortos 

serão minimizados mediante a garantia de um local reservado escolhido pelo próprio participante para 

realização dos encontros para o grupo focal bem como a liberdade para não participar das discussões 

caso se sinta constrangido (a) ou desconfortável; além de garantido total sigilo. O pesquisador garante 

que os participantes da pesquisa que porventura sofram qualquer tipo de dano previsto ou não no termo 

de consentimento e resultante de sua participação, terão direito à assistência integral e indenização.  

 

A pesquisa trará os seguintes benefícios: A pesquisa será benéfica pois oportunizará compreender 

melhor as dificuldades dos alunos provenientes da educação do campo que ingressam na educação 

profissional integrada ao ensino médio, e norteará o trabalho do professor com vistas à promover uma 

educação emancipatória, no que se refere ao uso/compreensão da língua materna, reduzindo assim o 

número de evasão e retenção destes estudantes.  

 

Declaro que aceito participar do grupo focal (reuniões que ocorrerão semanalmente no mês de 

março de 2019, às quartas-feiras, no período vespertino. Este período é reservado à atividades 

desta natureza, assim eu não perderei aulas) estou ciente dos riscos e das medidas adotadas para 

evitá-los, fui esclarecido que posso desistir a qualquer momento de participar dos encontros. 

 

À pesquisadora caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entretanto, quando necessário for, 

poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, cumprindo as exigências da  Resolução 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

Eu poderei me recusar a participar, ou retirar meu consentimento a qualquer momento da realização 

do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para mim. 
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Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade dos 

participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico 

e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário 

e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição 

responsável. 

 

Seus pais ou responsáveis foram consultados, esclarecido sobre a pesquisa e autorizaram sua 

participação, contudo, caso você não se sinta à vontade poderá se recusar a participar da pesquisa.  

 

Após a autorização do USO DE IMAGEM E VOZ, também é de meu consentimento que possa ser 

divulgada em todo e qualquer material entre fotos, filmagens, voz e documentos, para ser utilizada para 

fins de divulgação científica, destinada à divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional 

e no exterior, das seguintes formas: composição de Dissertação para o Mestrado em Educação 

Escolar/UNIR; apresentação em material de Defesa da Dissertação; publicações, sem que nada haja 

a ser reclamado a título de direitos à imagem.  

Fica esclarecido que a qualquer momento o participante poderá retirar a autorização de sua imagem 

ou voz e que receberá uma cópia (em dispositivos móveis ou e-mail, conforme preferência do 

participante) dos áudios gravados e das imagens. Caso o participante retire a autorização do uso de 

imagens e áudio esses não serão utilizados pela pesquisadora em nenhuma hipótese.  

 

Caso queira verificar se a pesquisa está aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa você poderá procurar o CEP-

IFRO no endereço: A. 7 de setembro, 2090, B. Nossa Senhora das Graças Tel (69) 2182-9610. 

 

Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe científica 

no número (069) 9 8458 - 0675 com GISELY STORCH DO NASCIMENTO SANTOS. 

Ao final da pesquisa terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os dados com o 

pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em 

minha posse.  

Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o 

teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável   __________________________________                                 

 

 

 Assinatura do responsável legal pelo menor ________________________________ 

 

 

Assinatura do menor de idade_____________________________________________ 

Assinatura Dactiloscópica 

Responsável legal 
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APÊNDICES VII – Termo de consentimento livre esclarecido - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE  

(OBSERVAÇÃO:  para o caso de pessoas maiores de  18 anos e não inclusas no grupo de 

vulneráveis) 

 

  Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

_________________________________________________________________________,   em 

pleno exercício dos meus direitos me disponho a participar da Pesquisa “DO CAMPO PARA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DESAFIOS PARA UMA APRENDIZAGEM 

EMANCIPATÓRIA EM LÍNGUA PORTUGUESA”. 
Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho “DO CAMPO PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DESAFIOS PARA UMA 

APRENDIZAGEM EMANCIPATÓRIA EM LÍNGUA PORTUGUESA” terá como objetivo geral 

investigar em que medida o trabalho com gêneros textuais contribuem para superação das 

dificuldades de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa e para emancipação dos 

alunos provenientes da educação do campo, objetivando a uma prática consciente e 

emancipatória da língua. 

Que há possibilidade dos seguintes risco: Sentimento de invasão de privacidade; 

perda do autocontrole ao revelar pensamentos e sentimentos; desconforto ou 

constrangimento durante as discussões; alterações na autoestima devido a evocação de 

memórias individuais e/ou suas experiências nas séries anteriores. Portanto serão adotadas 

as seguintes medidas de prevenção e providências para minimizar os riscos: o 

participante terá acesso antecipado ao roteiro do grupo focal; garantia de acesso aos 

resultados individuais após transcrição das observações sendo que o participante poderá 

impedir que trechos que julgar inadequados sejam publicados; os desconfortos serão 

minimizados mediante a garantia de um local reservado escolhido pelo próprio participante 

para realização dos encontros para o grupo focal bem como a liberdade para não participar 

das discussões caso se sinta constrangido (a) ou desconfortável; além de garantido total 

sigilo. O pesquisador garante que os participantes da pesquisa que porventura sofram 

qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua 

participação, terão direito à assistência integral e indenização. 

 

A pesquisa trará os seguintes benefícios: A pesquisa será benéfica pois 

oportunizará compreender melhor as dificuldades dos alunos provenientes da educação do 

campo que ingressam na educação profissional integrada ao ensino médio, e norteará o 

trabalho docente com vistas à promover uma educação emancipatória, no que se refere ao 

uso/compreensão da língua materna, reduzindo assim o número de evasão e retenção destes 

estudantes.  

 

Ao voluntário só caberá a autorização para participar do grupo focal (reuniões que ocorrerão 

semanalmente no mês de março de 2019, às quartas-feiras, no período vespertino. 

Este período é reservado à atividades desta natureza, assim o voluntário não perderá 

aulas). 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento 
da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o 
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mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade 
dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 
- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 
científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros 
ao voluntário. 
- Após a autorização do USO DE SUA IMAGEM E VOZ, também é de seu 
consentimento que possa ser divulgada em todo e qualquer material entre fotos, filmagens, 
voz e documentos, para ser utilizada para fins de divulgação científica, destinada à 
divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, 
abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, 
das seguintes formas: composição de Dissertação para o Mestrado em Educação 
Escolar/UNIR; apresentação em material de Defesa da Dissertação; publicações, sem que 
nada haja a ser reclamado a título de direitos à imagem. 
Fica esclarecido que a qualquer momento o participante poderá retirar a autorização de uso 

de imagem ou voz e que receberá uma cópia (em dispositivos móveis ou e-mail, conforme 

preferência do participante) dos áudios gravados e das imagens. Caso o participante retire 

a autorização do uso de imagens e áudio esses não serão utilizados pela pesquisadora em 

nenhuma hipótese. 

 

Caso tenha interesse em saber se a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa você 

poderá entrar em contato com o CEP-IFRO no endereço: A. 7 de setembro, 2090, B. Nossa 

Senhora das Graças Tel (69) 2182-9610. 

 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 
pesquisadora Gisely Storch do Nascimento Santos; Celular/whatsapp: (69) 9 8458-0675; Telefone 
Fixo: (69) 3322-3261; Email: gisely.storch@ifro.edu.br Endereço: Av. Brasil, 5195 – Bela Vista, 
Vilhena-RO, mestranda do Programa de pós-graduação em Educação Escolar Mestrado 
Profissional da Universidade Federal de Rondônia - UNIR; Campus - BR 364, Km 9,5 - CEP: 
76801-059 - Porto Velho - RO -  (69) 2182-2108 Sala 104, Bloco 1D mepe.unir.br | mepe@unir.br 
- Ao final da pesquisa, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os dados com 
o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em 
minha posse.  
- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 
com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

____________________________________________________ 

Gisely Storch do Nascimento Santos -  pesquisadora responsável 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 

 

mailto:mepe@unir.br
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APÊNDICES VIII – Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

(OBSERVAÇÃO:  para responsável legal pelo menor participante da pesquisa) 

 

  Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

_________________________________________________________________________, em 

pleno exercício dos meus direitos AUTORIZO o menor 

__________________________________________________________________________ a 

participar da Pesquisa “DO CAMPO PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DESAFIOS 

PARA UMA APRENDIZAGEM EMANCIPATÓRIA EM LÍNGUA PORTUGUESA”. 
Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho “DO CAMPO PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: DESAFIOS PARA UMA 

APRENDIZAGEM EMANCIPATÓRIA EM LÍNGUA PORTUGUESA” terá como objetivo geral 

investigar em que medida o trabalho com gêneros textuais contribuem para superação das 

dificuldades de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa e para emancipação dos 

alunos provenientes da educação do campo, objetivando a uma prática consciente e 

emancipatória da língua. 

Que há possibilidade dos seguintes risco: Sentimento de invasão de privacidade; 

perda do autocontrole ao revelar pensamentos e sentimentos; desconforto ou 

constrangimento durante as discussões; alterações na autoestima devido a evocação de 

memórias individuais e/ou suas experiências nas séries anteriores. Portanto serão adotadas 

as seguintes medidas de prevenção e providências para minimizar os riscos: o 

participante terá acesso antecipado ao roteiro do grupo focal; garantia de acesso aos 

resultados individuais após transcrição das observações sendo que o participante poderá 

impedir que trechos que julgar inadequados sejam publicados; os desconfortos serão 

minimizados mediante a garantia de um local reservado escolhido pelo próprio participante 

para realização dos encontros para o grupo focal bem como a liberdade para não participar 

das discussões caso se sinta constrangido (a) ou desconfortável; além de garantido total 

sigilo. O pesquisador garante que os participantes da pesquisa que porventura sofram 

qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua 

participação, terão direito à assistência integral e indenização.   

 

A pesquisa trará os seguintes benefícios: A pesquisa será benéfica pois 

oportunizará compreender melhor as dificuldades dos alunos provenientes da educação do 

campo que ingressam na educação profissional integrada ao ensino médio, e norteará o 

trabalho docente com vistas à promover uma educação emancipatória, no que se refere ao 

uso/compreensão da língua materna, reduzindo assim o número de evasão e retenção destes 

estudantes.  

 

Ao responsáveis só caberá a autorização para participar do grupo focal (reuniões que ocorrerão 

semanalmente no mês de março de 2019, às quartas-feiras, no período vespertino. 

Este período é reservado à atividades desta natureza, assim o discente não perderá 

aulas). 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial. 
- O Responsável e/ou o voluntário poderão se recusarem a participar, ou retirarem seu 
consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo 
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qualquer penalização ou prejuízo para os mesmos. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade 
dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 
- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 
científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros 
ao voluntário. 

Após a autorização do USO DE IMAGEM E VOZ, também autorizo a divulgação em todo e 

qualquer material entre fotos, filmagens, voz e documentos, para ser utilizada para fins de 

divulgação científica, destinada à divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, das seguintes formas: composição de Dissertação para o Mestrado em 

Educação Escolar/UNIR; apresentação em material de Defesa da Dissertação; publicações, 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos à imagem.  

Fica esclarecido que a qualquer momento o responsável e/ou participante poderão retirar a 

autorização de uso de imagem ou voz e que receberão uma cópia (em dispositivos móveis ou 

e-mail, conforme preferência do responsável e/ou participante) dos áudios gravados e das 

imagens. Caso o responsável e/ou participante retirem a autorização do uso de imagens e 

áudio esses não serão utilizados pela pesquisadora em nenhuma hipótese.  

 

Caso tenha interesse em saber se a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa você 

poderá entrar em contato com o CEP-IFRO no endereço: A. 7 de setembro, 2090, B. Nossa Senhora 

das Graças Tel (69) 2182-9610. 

 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 
pesquisadora Gisely Storch do Nascimento Santos; Celular/whatsapp: (69) 9 8458-0675; Telefone 
Fixo: (69) 3322-3261; Email: gisely.storch@ifro.edu.br Endereço: Av. Brasil, 5195 – Bela Vista, 
Vilhena-RO, mestranda do Programa de pós-graduação em Educação Escolar Mestrado 
Profissional da Universidade Federal de Rondônia - UNIR; Campus - BR 364, Km 9,5 - CEP: 
76801-059 - Porto Velho - RO -  (69) 2182-2108 Sala 104, Bloco 1D mepe.unir.br | mepe@unir.br 
 Ao final da pesquisa, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os dados, com 

o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em 

minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 
com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

____________________________________________________ 

Gisely Storch do Nascimento Santos -  pesquisadora responsável 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo menor  
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ANEXOS 

 

Anexo A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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