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Introdução 

     Este relatório visa apresentar as atividades desenvolvidas através do Projeto Ledores 

versus Leitores: em uma perspectiva interdisciplinar de ensino aprendizagem na 

modalidade EJA, durante o  ano 2016, no Instituto Federal de Goiás – Campus Goiânia 

Oeste. 

     O referido projeto tem por objetivo atender educandos do Curso Técnico em 

Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, que cursaram o terceiro período no primeiro semestre e quarto período no 

segundo semestre, focando no processo de desenvolvimento de leitores mais ativos. O 

nosso intuito é contribuir para que os alunos possam se tornar autônomos no que tange a 

sua formação leitora e consequentemente  capacitando-os a se tornarem proficientes na 

leitura de diferentes assuntos ligados a diversas áreas do conhecimento.  

     Compreende-se, desse modo, que ler não é apenas decifrar palavras, frases, 

parágrafos e textos, mas um ato que envolve interpretar informações, ideias, saberes 

veiculadas no texto lido reelaborando-o, criando, assim, outro texto. Dessa forma, 

considera-se essa ação como dialógica e dialética, posto que, implica a interação entre a 



consciência do autor, o conhecimento do leitor e as vozes e enunciados de outros que 

formam ambos os atores (autor e leitor), construindo uma rede enunciatória entre estes.   

   Portanto, faz-se necessário ressaltar que, sendo a formação de leitores efetivos um 

processo longo e que engloba vários aspectos (conhecimento de mundo, leitura, 

compreensão e interpretação textual, capacidade de elaboração de síntese textual -oral e 

escrita- e conhecimento sistêmico da língua) uma série de procedimentos necessita ser 

abordado para oportunizar os educandos vivenciar a aprendizagem de diferentes formas. 

Para tal foram desenvolvidas atividades variadas abrangendo pontos relacionados às 

estratégias de leitura e o estudo da parte sistêmica da língua, de acordo com as 

necessidades dos alunos diagnosticadas pela docente. Além de utilizar procedimentos 

metodológicos que motivem os leitores buscamos observar o a forma como as aulas são 

organizadas considerando atividades de: 1) Pré-leitura (ativamento do conhecimento 

prévio, predição, levantamento de hipóteses, entre outras); 2) Durante a Leitura ( leitura 

dirigida; perguntas; identificação de informações, conceitos e/ou ideias principais; entre 

outras); 3) Pós-leitura (confirmação e ou refutação de hipóteses debates; reflexões, 

comparações, questionamentos, entre outras). Porém, o uso de outras abordagens, 

instrumentos e atividades distintas foram empregados dependendo das dificuldades, 

carências, aptidões do grupo de alunos, assim como da complexidade do tema/conteúdo 

abordados. Segundo Vargas (2013) a leitura de um texto não depende apenas do texto pr 

si só mas também pela forma como ele é apresentado. Para o referido autor: “[...] as 

leituras devem ser saborosas, interessantes, polêmicas, instrutivas.  É importante que o 

público reconheça na leitura seu caráter informativo”. (VARGAS, 2013, p.10-11). 

A seguir apontamos as atividades desenvolvidas de acordo com o calendário de aulas da 

 

 



Atividades Desenvolvidas 

 

O inicio do semestre letivo, no Instituto Federal de Goiás – Campus Goiânia Oeste, 

ocorreu em 29 de fevereiro de 2016. A primeira aula com o grupo do Curso Técnica em 

Enfermagem Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de EJA deu-se no dia 03 de 

março e o termino em 15 de julho de 2016. 

As atividades desenvolvidas foram apresentadas da forma que segue: 

03 de março: 1- Dinâmica de acolhimento. 2 - Discussão: O que é aprender e ensinar a 

língua  portuguesa (dificuldades; facilitadores; que aspectos devem ser considerados). 

10 de março: Texto “Por que (não) ensinar gramática na escola” - Sírio Possenti. 

Leitura e compreensão textual (perguntas e respostas). 

Obs.: 14 de abril – Alunos participaram  do: Manifesto em Defesa da EJA e do Direito 

a Educação, na Cinemateca do IFG/ Câmpus Goiânia. Mesa Expositora: Profª Doutora 

Claudia Borges, representantes do Grêmio Estudantil do IFG/Câmpus Goiânia e 

discentes da EJA. 

17 de março: Palestras e atividades calourada. (Atividade institucional)  

07 de abril: Conscientização das estratégias de Leitura - conhecimento prévio; 

inferência; predição; linguagem verbal e não verbal (utilização de textos diversos). 

12 de abril: PDI – exposição; esclarecimentos; sugestões. (Atividade institucional) 

15 de abril: Utilização de posts de mídias sociais para trabalhar dificuldades 

sistemáticas diagnosticadas “Classe Gramatical” (Funções da palavra na estrutura 

frasal). Atividade de compreensão e fixação envolvendo as estratégias de leitura. 



21 de abril: Classe gramatical – atividades de fixação II. Atividade de compreensão e 

fixação envolvendo as estratégias de leitura. 

22 de abril: Revisão Classe gramatical. Utilização de posts de mídias sociais e 

informações curtas, da área de Enfermagem, para introduzir trabalho com Termo 

Essencial da Oração (sujeito). Atividade de compreensão e fixação envolvendo as 

estratégias de leitura. 

28 de abril: Revisão do Termo Essencial da Oração (sujeito). Atividade de 

compreensão e fixação envolvendo as estratégias de leitura. 

29 de abril: Utilizando os mesmos textos trabalhados (posts e textos curtos da área de 

Enfermagem) reconhecimento do Predicado.  

05 de maio: Atividade avaliativa I – Analises de posts das mídias sociais buscando 

identificar elementos da Classe Gramatical e do Termo Essencial da Oração. 

06 de maio: Atividade avaliativa II - Atividade de compreensão e interpretação de 

textos envolvendo as estratégias de leitura. 

13 de maio: Termos Essenciais da Oração – revisão. Atividade leitura, compreensão; de 

analise textual e identificação dos termos. 

20 de maio: Texto “Juramento de Hipócrates” (450 aC)– estratégias de leitura. Análise 

textual e identificação das ideias principais (síntese do Juramento) 

Obs.: Entre 23 de maio e 13 de junho licença médica 

17 de junho: Artigo Cofen “ Enfermagem não se ensina a distância “ (Manoel Carlos 

Neri da Silva- Enfermeiro e presidente do Conselho Federal de Enfermagem). Leitura e 

identificação das ideias principais dos três primeiros parágrafos do artigo. Elaboração de 



síntese coletiva dos parágrafos analisados. Atividade extraclasse: Questionário para 

identificar as ideias principais dos parágrafos 4-7. 

24 de junho: Correção do Questionário. Apresentação de estrutura de Resumo. 

Elaboração de um pequeno resumo. 

01 de julho: Revisão da estrutura de resumo. Elaboração de resumo dos parágrafos 4 e 

5 baseando-se nas ideias levantadas através do Questionário. 

07 de julho: Elaboração de resumo dos parágrafos 6 e 7 baseando-se nas ideias 

levantadas através do Questionário. 

08 de julho: Correção e refacção dos parágrafos 4-7 

11 de julho: Elaboração de resumo dos parágrafos 8,9 e 10. Correção e refacção do 

resumo.  

15 de julho: Entrega de notas e atendimento aos alunos que ainda estavam finalizando o 

resumo. 

Obs.: Férias escolares – 18 de julho à 07 de agosto. 

11 de agosto: Atividade de acolhimento. Carta ao Leitor “ Ritmo Afinado” ( Revista 

Saúde). Levantamento das ideias principais e elaboração conjunta de um esquema. 

Obs.: Entre 15 de agosto e 28 de setembro – licença médica. 

 06 de outubro: Atividade de retomada as aulas. Leitura dirigida: texto “ Prevenção de 

Doenças e promoção da Saúde na terceira Idade”.  



06 de outubro: Identificação dos sujeitos envolvidos (autor e leitor); objetivos do texto; 

Local de ocorrência; resultados esperados. Identificação das ideias principais do 

segundo parágrafo. 

11de outubro: Retomada do texto. Terceiro e quarto parágrafos = relacionar tópicos e 

ideias; identificar informações específicas. Quinto parágrafo = relacionar conceito aos 

tópicos apontados. Restante = identificação das ideias principais. 

Obs.: De 14 de outubro à 17 de dezembro = Ocupação estudantil; greve dos professores 

e servidores administrativos e greve de discentes. 

20 de dezembro: Retomando as aulas discussão sobre o calendário de reposição de 

aulas. Introdução ao tema do filme “ Helen Keller: o milagre de Anne Sullivan” 

20 de dezembro: Continuação do filme “ Helen Keller: o milagre de Anne Sullivan”. 

Atividade extraclasse roteiro de análise  do filme para 2017. Tema: múltipla deficiência 

sensorial. 

Considerações Parciais 

     Pontuamos que, a participação dos alunos foi significava e que, de modo geral, 

houve motivação durante o processo de desenvolvimento da aula. Um dos fatores que, 

segundo nossas observações, corroboraram para implementar a participação dos 

educandos na aula residem no fato do textos escolhido abordarem  de forma criativa e 

instigante temas corriqueiro, como dos posts de medias sociais, assim como temas de 

relevância voltados para a área técnica implementando, assim, atividades de leitura 

interdisciplinares que foram, de acordo com nossas observações,  estimulantes para o 

aluno do Ensino Médio Integrado Profissionalizante EJA. 



      Analisando essa experiência pedagógica consideramos que, para alcançar nosso 

objetivo de diminuir os número de ledores e colaborarmos na formação de leitores 

efetivos precisamos pensar com mais acuidade nas necessidades e interesses dos 

educandos. Observamos que buscar textos cativantes, motivadores e significativos traz 

resultados consideráveis. Porém, a elaboração das tarefas antes, durante e posterior a 

leitura também necessita de uma análise aprofundada de modo que requeiram muito 

além de informações obvias sem, contudo tornar estressante o processo de construção 

de sentidos dos alunos, que oportunizem a confrontação e refutação de hipóteses, que 

instiguem o questionamento e a reflexão. Dessa forma, através da escolha de 

procedimentos pedagógicos mais adequados, podemos apresentar conhecimentos mais 

significativos, que possam ampliar a capacidade de percepção de mundo dos educandos 

e, concomitantemente, proporcionar meios de para que possam adquirir e (re)construir 

saberes. 

     Ressaltamos, porém, que a maior dificuldade encontrada deu-se pelo afastamento da 

pesquisadora devido a duas licenças médicas (uma no primeiro semestre e outra no 

segundo). Essa quebra do processo ensino aprendizagem ocorreu em momentos em que 

era imprescindível a continuidade das ações. Além desse fato, quando estávamos 

realizando intervenções de retomada eclodiu a apresentação da PEC 214/55 para 

aprovação do congresso e senado o que provocou a comunidade ifegeana a parar suas 

atividades como forma de protesto contra a implementação desta. Desse modo, pela 

terceira, tivemos mais uma quebra no processo do desenvolvimento leitor da turma. 

Esperamos que ao retomarmos o calendário letivo de 2016 em 16 de janeiro de 2017 

possamos seguir de onde paramos. 

 



 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA FILHO, A.C.P. Aprendizagem e ensino de línguas em contextos 

tecnológicos. Disponível em: 

http://www.fatecindaiatuba.edu.br/reverte_online?6edicao/.  Artigo 15. pdf. Acesso: 

16/07/12. 

ANTUNES,  Irandé.  Língua,  texto  e  ensino:  outra  escola  é  possível.  São  Paulo:  

Parábola  Editorial, 2009. 

BARNITZ, J. G. 1985. Reading Development on Nonnative Speakers of English: 

Research and Instruction. In the Language in Education: Theory and Practice 

series, No. 63. E. R. I. C. Clearinghouse on Languages and Linguistics. Washington, D. 

C.: Center for Applied Linguistics and Harcourt Brace Jovanovich International, ED 

256 182. Re-published by Prentice Hall Regents. 

BERKENBROCK-ROSITO, M. M. A História Tecida Em Retalhos: uma prática 

formativa de professores e pesquisadores e  pesquisadores à luz da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, In BERKENBROCK-ROSITO, M. M., 

HAAS, C. M. (org.) Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade: políticas e 

práticas de formação de professores.  Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014 

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB de 

1996. 

______. Decreto N° 2.208 de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os 

arts. 39 a 42 da Lei Federal Nº 9.394/96. 

 

______. Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art.36 e os 

arts. 39 a 41 da Lei Federal Nº 9.394/96. 

 

______. PROEJA: Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos: Documento  Base. 

Brasília/DF, 2007. 

CANTALICE, L. M. (2004). Qualidades psicométricas de uma escala de estratégia 

de leitura com universitários. Dissertação de Mestrado. Itatiba. Universidade São 

Francisco.  

CORTADA, S. (org) EJA: Educação de Jovens e Adultos eseus Diferentes 

Contextos. Jundiaí, Paco Editorial: 2013. 

http://www.fatecindaiatuba.edu.br/reverte_online?6edicao/


FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo. Cortez, 1996. 

FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. RAMOS M. (org.). Ensino médio integrado: 

Concepções e contradições. S. Paulo: Cortez, 2005. 

 

KLEIMAN, Angela. Texto e Leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. 8 ed. 

Campinas: Pontes, 2002. 

LEFFA, Vilson J. Aspectos da leitura: uma perspectiva psicolingüística. Porto 

Alegre, Sagra DC Luzzato, 1996. 

MARCUSCHI, L. A. Compreensão de Texto: algumas reflexões. In: DIONÍSIO, 

Ângela P.; BEZERRA, M. Auxiliadora (Org.).  O livro didático de Português: 

múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2001, p. 46-59. 

MINAYO, M.C.S.e SANCHES, O. Quantitativo – Qualitativo: oposição ou 

complementaridade? Cad. De Saúde Publ., Rio de Janeiro, 9 (3): 239-262, jul/set, 

1993. 

SANTOS, C. C. S. e TOMITCH, L. M. B. Aquisição  da leitura em língua inglesa. In: 

LIMA, D. C. de. Ensino Aprendizagem de Língua Inglesa: conversas com 

especialistas. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

VARGAS, Suzana. Leitura: uma aprendizagem de prazer. 6.  ed. –  Rio de Janeiro: 

José Olympio, 2009. 

________________ A arte de ler em grupo ou vamos ler juntos? Diponível em:  

http://www.estacaodasletras.com.br/leitura_livros.asp. Acesso em maio de 2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.estacaodasletras.com.br/leitura_livros.asp


 

 

 

3.2. Pesquisa 
Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: 

PROJETO: Ledores versus Leitores: em uma perspectiva interdisciplinar de ensino 

aprendizagem na modalidade EJA 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar 

X 

Ab 

X 

Mai 

 

Jun 

X 

Jul Ago 

 

Set Out 

X 

Nov Dez 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  

• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, previamente definidos no Planejamento 
de Atividades do Grupo, ou tratam de temas específicos definidos por um pesquisador. 
• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades do grupo PET com o seu próprio Tutor ou 

em local e horário diferentes e com orientador especifico externo ao grupo PET. 

• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 

 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o vínculo institucional do pesquisador. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  
• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 
 Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  

Resultados esperados com a pesquisa: 

 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

 



Comentário Geral: 

Utilize este espaço para: 

• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 

• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 

Este Resumo Executivo tem o propósito de dar uma visão sucinta do Relatório de Gestão 2009-

2014 da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica – DEB, órgão finalístico da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. A consolidação das 

informações em poucas páginas permite ao leitor ter uma visão de conjunto e perceber a 

evolução da área na Capes. Nos capítulos subsequentes, são discriminados dados e 

informações sobre cada programa. A DEB tem como foco de trabalho as atribuições conferidas 

à Capes pela Lei 11.502, de 11 de julho de 2007, de induzir e fomentar a formação inicial e 

continuada de profissionais da educação básica e estimular a valorização do magistério em 

todos os níveis e modalidades de ensino. Importa ressaltar que a diretoria considera que a 

valorização do magistério decorre de um conjunto articulado e orgânico de políticas e ações 

que atraiam novos profissionais e mantenham na rede os já atuantes. Esse conjunto envolve 

plano de carreira, salário digno, formação inicial de qualidade, formação continuada articulada 

ao exercício profissional e à progressão funcional, boas condições físicas e tecnológicas na 

escola, clima organizacional que motive para a aprendizagem e para a vivência de valores e, 

ainda, reconhecimento social. Sendo, porém, a atribuição legal da diretoria direcionada à 

formação, é nesse segmento que são concentrados os trabalhos. O trabalho da DEB articula-se 

à Meta 15 do PNE que estabelece que seja assegurada “formação específica de nível superior a 

todos os professores da educação básica, na área de conhecimento em que atuam”. 

Responde, também, à Meta 16 que determina formar, “em nível de pós-graduação, 50% 

(cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do 

PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em 

sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino”. Neste período de seis anos, a DEB buscou fortalecer seus principais 

programas, com o propósito de organizá-los a partir de princípios comuns, de forma que o 

conjunto concretize uma política de Estado voltada à formação. Assim, investe em programas 

para a formação inicial para professores em exercício – o Parfor; para atrair e formar com 

qualidade novos professores – o Pibid -; para contribuir para manter na rede professores 

recém-admitidos – o projeto-piloto de Residência Docente e em um elenco de programas de 

formação continuada, pesquisa e incentivo à ciência. Há uma intencionalidade pedagógica na 

organização desse conjunto de programas e uma visão temporal que considera a formação 

profissional como um processo que deve ocorrer ao longo da vida. Às propostas já 

implementadas, devem ser agregadas novas ideias em planejamento na diretoria. Os 

princípios da formação de professores induzida e fomentada pela DEB são: (a) excelência, (b) 

equidade; (c) integração (d) compartilhamento e (e) transformação. Esses princípios básicos 

respeitam a autonomia das instituições formadoras e das redes de ensino e, ainda, as 

características locais e regionais, mas, ao serem intencionalmente traduzidos nos projetos 

pedagógicos de cada instituição parceira, produzem uma dinâmica capaz de renovar e inovar a 

formação dos professores do País. O diferencial que a Capes traz à formação de professores e 



aos programas de fomento a estudos, pesquisas e inovação na Educação Básica advém de sua 

experiência de mais de seis décadas na qualificação, expansão, internacionalização e 

consolidação da pósgraduação no Brasil e de uma visão sistêmica da educação brasileira. E 2 

Como decorrência dessa visão sistêmica, a Capes incentiva as instituições de educação 

superior a reconhecerem nas escolas públicas um espaço de construção e de apropriação de 

conhecimento, tornando-as, simultaneamente, protagonistas e beneficiárias dos programas e 

dos estudos desenvolvidos. Paralelamente, essa integração contribui para unir ensino, 

pesquisa e extensão, respeitando o direito de aprender dos professores, valorizando os atores 

envolvidos e comprometendo a comunidade educacional com a elevação do padrão de 

qualidade da educação brasileira. O ano de 2014 representou uma mudança no padrão 

crescente de investimento que vinha ocorrendo no período 2009-2013. O planejamento 

elaborado para 2014, coerente com a expectativa de expansão dos programas e com as metas 

e as estratégias do PNE e do PNPG, não foi atendido em sua previsão orçamentária, impedindo 

lançamento de editais como os do Pibid, Observatório da Educação, Novos Talentos, 

Cooperação Internacional para Professores da Educação Básica e outras propostas novas 

preparadas pela diretoria. Apesar disso, em 2014, a DEB contabilizou parceria com 316 

instituições de ensino superior, algumas com participação em todos os programas fomentados 

pela Diretoria. Esse número significa o alcance de 1.028 diferentes grupos de docentes de 

graduação e pósgraduação envolvidos com formação de professores da educação básica. Em 

percentuais, 9% estão na região Norte, 22% na Nordeste, 9% na Centro-Oeste, 35% na Sudeste 

e 25% na região Sul. No desenvolvimento de suas atividades de indução e fomento à formação 

de professores para a Educação Básica, a DEB trabalha em quatro linhas de ação: (a) formação 

inicial; (b) formação continuada e extensão, (c) formação associada à pesquisa e (d) divulgação 

científica. A sinergia e a intersecção entre as linhas e os programas são intrínsecas à política de 

formação da Capes e podem potencializar os resultados educacionais, modificando o quadro 

brasileiro com maior velocidade. A.1.FORMAÇÃO INICIAL É na formação inicial do professor 

que começa a qualidade da educação. A partir desse pensamento, a DEB fomenta dois 

programas importantes: o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

Parfor e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid. Junto com a 

Universidade Aberta do Brasil, esses programas representam o esforço consciente da Capes 

em contribuir para o alcance da Meta 15 do PNE.  O Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – Parfor é uma ação emergencial que visa estimular a 

formação em nível superior de professores que estão em exercício nas redes públicas de 

educação básica, proporcionando-lhes oportunidades de acesso à qualificação profissional 

exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Desenvolvido em regime de 

colaboração entre a União – representada pela Capes -, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, o Programa fomenta a implantação de turmas especiais de: a) primeira 

licenciatura – para docentes que não tenham formação superior; b) segunda licenciatura – 

para docentes em exercício há pelo menos três anos na rede pública que atuem em área 

distinta da sua formação inicial; e c) formação pedagógica – para docentes graduados, mas não 

licenciados. Os dados consolidados do Parfor no período 2009-2014 são: 


