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Resumo 

 
Este trabalho, que se situa na linha de pesquisa sobre Leitura, Escrita e Ensino de 
Língua Portuguesa, trata do ensino de português para fins específicos e configura-se 
como pesquisa qualitativa e exploratória de investigação bibliográfica e empírica. Em 
virtude da pouca literatura disponível sobre o tema, partindo dos estudos da 
abordagem instrumental para o ensino de línguas estrangeiras, especialmente do 
inglês, os seguintes objetivos são estabelecidos: refletir sobre conceitualizações que 
sustentam a abordagem do ensino de línguas para fins específicos; identificar e 
discutir princípios norteadores para uma proposta de ensino de português para fins 
específicos; discutir a relevância da Análise de Necessidades como base para o 
desenho de cursos de português para fins específicos; refletir sobre a formação do 
professor de português para fins específicos, identificando requisitos fundamentais 
para a prática de ensino nessa abordagem; discutir a relevância (i) do trabalho com 
gêneros textuais relacionados à área de atuação dos alunos, (ii) do ensino de 
estratégias de leitura, (iii) do ensino da escrita na perspectiva processual; propor 
alternativas para o trabalho com leitura e produção de texto no âmbito do 
Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa do curso de Pedagogia, a partir dos 
resultados de uma Análise de Necessidades. Com base nos estudos sobre 
abordagem instrumental do ensino de línguas, incluindo a discussão sobre a análise 
de necessidades e o papel do professor, realiza-se uma reflexão sobre o desenho 
de cursos, considerando a seleção de conteúdos e o trabalho com gêneros, leitura e 
produção de textos. A partir dos resultados obtidos pela aplicação de um 
instrumento de Análise de Necessidades, propõe-se o desenho do curso de 
Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa para alunos de Pedagogia de uma 
Instituição de Ensino Superior de São Paulo, com exemplos de propostas de 
trabalho com escrita processual e estratégias de leitura. Os resultados indicam que 
uma proposta de curso de Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa que 
priorize as necessidades dos alunos em relação ao uso da língua em situações reais 
de interação, a partir de gêneros pertencentes à área acadêmica e/ou (futura) esfera 
de atuação dos estudantes, mostrou-se relevante para proporcionar o 
aprimoramento da competência linguística e, consequentemente, a inclusão desses 
alunos no Ensino Superior. 

 

Palavras-chave: Português para Fins Específicos, Análise de Necessidades, Ensino 
de Leitura e Produção de Texto, Nivelamento Acadêmico. 

 
 



 

 

Abstract 
 

This work, which is about the research on Reading, Writing and Teaching of 
Portuguese Language, deals with the Portuguese teaching for specific purposes and 
is a qualitative exploratory study of literature and empirical research. Due to the lack 
of literature available on the subject, basing on studies of the instrumental approach 
to teach foreign languages, especially English, the following objectives are 
established: to reflect on conceptualizations underpinning the approach to the 
teaching of languages for specific purposes; to identify and discuss guiding principles 
for a proposed teaching of Portuguese for specific purposes; to discuss the relevance 
of the Needs Analysis as a basis for the design of Portuguese courses for specific 
purposes; to reflect on the formation of the Portuguese teacher for specific purposes, 
identifying key requirements for teaching using this approach; to discuss the 
relevance (i) of working with textual genres related to the area of study of students, 
(ii) of teaching of reading strategies, (iii) of teaching of writing in procedural 
perspective; to propose alternatives to work with reading and production of text under 
the Academic Leveling in Portuguese Language for Pedagogy course, from the data 
of an Needs Analysis. Based on studies of instrumental approach to language 
teaching, including discussions about analysis of needs and the role of the teacher, 
an analysis is performed on the course design, considering the content selection and 
the work with genres, reading and production of texts. Basing on data obtained by 
applying an Needs Analysis, the course design of Academic Leveling in Portuguese 
for Pedagogy students of an Institution of Higher Education in São Paulo is 
proposed, with examples of suggested work writing procedural and reading 
strategies. The results indicate that a proposed course of Academic Leveling in 
Portuguese that prioritizes student needs in regards to the use of language in 
situations of interaction, from genres belonging to academic and/or (future) sphere of 
action of the students seemed to be relevant to provide the improvement of linguistic 
competence and, therefore, the inclusion of these students in Higher Education.  
 
Keywords: Portuguese for Specific Purposes, Needs Analysis, Teaching of Reading 
and Text Production, Academic Leveling. 



 

 

Sumário 

 

Introdução .................................................................................................... 9 

 

Capítulo 1. O ensino de português para fins específicos ....................... 13 

1.1. Português Instrumental ou Português para Fins Específicos? .............. 13 

1.2. Abordagem ou metodologia? ................................................................ 15 

1.3. O papel fundamental da Análise de Necessidades ............................... 16 

1.4. O papel do professor de português para fins específicos ...................... 18 

 

Capítulo 2. Da Análise de Necessidades ao desenho do curso..............25  

2.1. A seleção dos conteúdos ...................................................................... 26 

2.2. O trabalho com gêneros ........................................................................ 27 

2.3. O trabalho com leitura ........................................................................... 30 

2.4. O trabalho com produção de texto ........................................................ 34 

2.4.1. As diferentes etapas do processo da escrita ...................................... 36 

 

Capítulo 3. A experiência em um curso de Nivelamento ........................ 41 

3.1. Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa: contextualização ...... 41 

3.2. Resultados da Análise de Necessidades .............................................. 42 

3.2.1. Perfil dos informantes ........................................................................ 43 

3.2.2. Em relação à leitura ........................................................................... 45 

3.2.3. Em relação à produção de textos ....................................................... 49 

3.3. O programa de ensino .......................................................................... 55 

3.3.1. Seleção de conteúdos e gêneros textuais .......................................... 58 

3.3.2. Exemplo de proposta de trabalho com leitura .................................... 61 

3.3.3. Exemplo de proposta de trabalho com escrita ................................... 65 

3.4. Avaliação do curso ................................................................................ 78 

 

Considerações finais ................................................................................. 83 

 

Referências bibliográficas ........................................................................ 90 

 

Bibliografia consultada ............................................................................. 93 

 

Anexos........................................................................................................ 95 
 



9 
 

Introdução 

  

Este trabalho, que se configura como pesquisa qualitativa e exploratória de 

investigação bibliográfica e empírica, é decorrência natural de três projetos de 

Iniciação Científica em que atuamos, durante a graduação em Letras, como 

pesquisadora iniciante, atrelados ao Grupo de Pesquisa Estudos da Linguagem para 

o Ensino de Português (GELEP), do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Língua Portuguesa, da PUCSP. Os projetos foram orientados por Profa. Dra. Lílian 

Ghiuro Passarelli em parceria com Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra. São eles: 

Diagnóstico em contextos de ensino de Língua Portuguesa para fins específicos – 

(março de 2007 a fevereiro 2008), Português para fins específicos: da análise de 

necessidades ao desenho de curso (março 2008 a fevereiro 2009) e Educação 

Linguística do professor de português para fins específicos (março de 2009 a 

fevereiro de 2010). 

Na PUCSP, o ensino de português para fins específicos surgiu há cerca de 30 

anos, quando a Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra percebeu que o curso de 

inglês da própria PUCSP, orientado pela profa. Dra. Maria Antonieta Alba Celani, 

obtinha bons resultados. 

Partindo dos estudos realizados na disciplina Metodologia de Línguas 

Instrumentais, ministrada na Pós-Graduação pelos professores M. Scott e J. Holmes, 

e da reflexão sobre as estratégias empregadas no ensino do inglês e a possibilidade 

de adaptá-las ao ensino de português, Cintra (2009) teve sua primeira experiência, 

baseada na leitura e na produção do texto acadêmico numa prática interativa, na 

disciplina do curso de Letras-Português, da PUCSP, oferecida a alunos do primeiro 

ano.  

Para a autora, a abordagem instrumental proporcionou algumas inovações 

para o ensino de língua materna, entre elas: a mudança consciente de atitude do 

professor para ensinar – colocando o aluno no centro do processo; a clareza de que 

era essencial instaurar objetivos atingíveis – em vez de apenas reproduzir 

planejamentos anteriores; a certeza de que os conhecimentos teóricos deveriam ser 

transformados em ações – em vez de apresentar textos teóricos para os alunos e 

somente discuti-los em sala de aula.  

Todavia, ainda que alguns avanços tenham sido obtidos, a autora reconhece, 

e também assim nos parece, que ainda há muito o que se pesquisar em relação ao 
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ensino instrumental de português, dado que o ensino de língua se dá num contexto 

social em constante transformação.  

Dessa forma, neste trabalho, a necessidade de dar continuidade às 

investigações sobre a abordagem do ensino de português para fins específicos 

deve-se, basicamente, a três motivos.  

Em primeiro lugar, em pesquisas anteriores, pudemos observar a ocorrência 

de distorções em cursos que se propõem a trabalhar de acordo com essa 

abordagem, como, por exemplo, ensino de gramática descontextualizada – listas de 

exercícios nos moldes de “preencha as lacunas”; utilização de textos não 

relacionados à área de atuação dos alunos – em alguns casos, textos literários nos 

quais nem a temática está relacionada ao contexto de atuação dos alunos; não 

aplicação de Análise de Necessidades – desconsiderando o que os alunos já sabem 

e o que ainda necessitam saber. Porém, ainda não tínhamos condições de propor 

alternativas para lidar com essas distorções. 

Em segundo lugar, nos últimos anos, com o aumento significativo do número 

de vagas no Ensino Superior, muitas faculdades têm contratado alunos ingressantes 

nos cursos de Pós-Graduação para dar aulas de português para fins específicos. A 

maioria desses professores possui como experiência apenas as salas de aula do 

Ensino Fundamental II e Médio – quando já possui alguma experiência em sala de 

aula – e, na Graduação, não recebeu formação para ministrar aulas de português no 

Ensino Superior (o que realmente não se configura objetivo da Graduação). 

Observamos, assim, que ainda persiste a ideia de que “qualquer” professor de 

português pode dar aulas de português para fins específicos, sem que antes 

conheça as especificidades da abordagem, o que, pelo que temos pesquisado nos 

últimos anos, não parece ser verdade. 

E, em terceiro lugar, deparamo-nos, apesar de todas as pesquisas já 

realizadas durante a Graduação, com algumas dúvidas, incertezas e relativa 

insegurança quando fomos contratadas, logo após o início do Mestrado, para dar 

aulas de português aos alunos de Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa 

no âmbito do curso de Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior de São 

Paulo.  

Portanto, considerando que a abordagem do ensino de português para fins 

específicos apresenta características bastante particulares, parece-nos razoável que 
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o professor que se propõe a ministrar aulas nessa abordagem também precisa de 

formação específica.  

Posto isso, em decorrência da formação ainda incipiente de professores 

atuantes nessa modalidade e da dificuldade para encontrar literatura sobre o 

assunto, a proposta desta pesquisa parte das seguintes indagações: 

1. O que o professor de português precisa saber para planejar e ministrar 

cursos para fins específicos em diferentes contextos? 

2. Quais os pressupostos fundamentais dessa abordagem? 

Partindo da pouca literatura disponível, mas complementando-a com estudos 

da abordagem instrumental para o ensino de línguas estrangeiras, especialmente do 

inglês, estabelecemos os seguintes objetivos. 

Gerais: 

 Refletir sobre conceitualizações que sustentam a abordagem do ensino de 

línguas para fins específicos. 

 Identificar e discutir princípios norteadores para uma proposta de ensino 

de português para fins específicos.  

  Específicos: 

 Discutir a relevância da Análise de Necessidades como base para o 

desenho de cursos de português para fins específicos. 

 Refletir sobre a formação do professor de português para fins específicos, 

identificando requisitos fundamentais para a prática de ensino nessa 

abordagem. 

 Discutir a relevância (i) do trabalho com gêneros textuais relacionados à 

área de atuação dos alunos; (ii) do ensino de estratégias de leitura; (iii) do 

ensino da escrita na perspectiva processual. 

 Propor alternativas para o trabalho com leitura e produção de texto no 

âmbito do Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa do curso de 

Pedagogia, a partir dos resultados de uma Análise de Necessidades.  

Em razão desses objetivos, partimos dos estudos de Cintra (2009), Ramos 

(2004, 2005, 2009), Mendonça (2006), Cintra e Passarelli (2006), Vian Jr. (2003), 

Holmes (2000), Clark (1999), Rodrigues e Esteves (1993), Geraldi (1997, 2006), 

Passarelli (2002, 2004), Celani (2009), Johns (1999), Mauri (1996), Bhatia (1993), 

Koch (2002, 2005), Solé (1998) e Antunes (2006). 
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Desse modo, no primeiro capítulo, para contextualização do que temos hoje 

em relação ao ensino de língua materna para fins específicos, procederemos a um 

estudo sobre abordagem instrumental do ensino de línguas – suas características e 

seus pressupostos teóricos – e objetivos das disciplinas para fins específicos. 

Discutiremos a relevância da Análise de Necessidades em cursos para fins 

específicos, tratando das características e, sobretudo, das funções desse 

instrumento no que diz respeito a cursos de português nessa abordagem. Por fim, 

também discutiremos o papel político do professor de português para fins 

específicos, com base em orientações da educação linguística continuada. 

No segundo capítulo, refletiremos sobre a questão do desenho de cursos de 

ensino de línguas para fins específicos. Nesse sentido, trataremos da seleção de 

conteúdos e do trabalho com gêneros textuais, leitura e produção de textos, tanto no 

que tange aos conhecimentos linguísticos e pedagógicos quanto à postura reflexiva 

do professor que se propõe a ministrar cursos dessa natureza. 

No terceiro capítulo, apresentaremos o contexto do Nivelamento Acadêmico 

em Língua Portuguesa no âmbito do curso de Pedagogia de uma Instituição de 

Ensino Superior de São Paulo. Também discutiremos os resultados obtidos pela 

Análise de Necessidades aplicada a uma turma de Nivelamento. Com base nesses 

resultados, relataremos como se deu o desenho do curso no que diz respeito à 

seleção de conteúdos e de gêneros textuais, e apresentaremos exemplos de 

propostas de trabalho com leitura e escrita desenvolvidas durante o curso. Enfim, 

ainda que brevemente, trataremos da avaliação realizada pelas alunas a respeito do 

curso. 
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Capítulo 1. O ensino de português para fins específicos 

 

1.1. Português Instrumental ou Português para Fins Específicos? 

 

Cintra (2009, p.53) pontua a polêmica em relação ao termo instrumental por 

causa da associação entre “instrumental” e “conjunto de técnicas mecanicistas”. 

Sempre achamos isso um absurdo, pois técnicas mecanicistas não 
dependem de nomes, mas de atitudes. E mesmo diante do termo, 
cientes da polissemia das unidades vocabulares e da formação de 
termos dentro de organizações terminológicas, admitimos que o 
termo Português Instrumental pode estar caracterizando um ensino 
voltado para a solução de problemas de comunicação em áreas 
específicas, ou seja, um instrumento real de aprendizagem.  

 

A autora ainda adverte que não há o que temer em relação ao termo, desde 

que seja entendido como um meio para se alcançar determinadas finalidades 

práticas. Por isso, a prática deve estar centrada no aluno, pois, partindo do que já 

sabe, ele será o responsável pela construção de novos conhecimentos.  

Ramos (2005), ao tratar dos desafios postos para o Inglês Instrumental no 

Brasil, propõe uma reflexão sobre o termo instrumental, uma vez que no ensino de 

inglês essa nomenclatura acabou sendo usada para definir apenas cursos de leitura. 

A autora também aborda a questão da abrangência da rubrica instrumental e, 

partindo do que propõem Dudley-Evans e St John (1998 apud RAMOS, 2005, 

p.122), classifica os cursos em “versão forte” – cursos que apresentam conteúdos 

muito específicos, voltados para pilotos de aviões e torres de comando, por exemplo, 

e “versão fraca” – cursos em que os conteúdos são mais abrangentes, como, por 

exemplo, cursos que privilegiam fins acadêmicos.  

Todavia, no caso do ensino de português, com base no que postula Cintra 

(2009), como o termo instrumental tem sido acompanhado de uma conotação 

reducionista por revestir-se de um utilitarismo imediatista, pragmaticista, 

mecanicista, principalmente em função do ensino da gramática a despeito de tudo, o 

termo fins específicos parece mais propício por encerrar os princípios da abordagem 

para fins específicos que podem ser entendidos como a valorização da autoestima, a 

motivação e a importância de colocar o aluno no centro de toda prática. 

Muitos cursos ditos instrumentais não têm feito uso de instrumentos 

diagnósticos adequados e, por isso, continuam privilegiando conteúdos gramaticais, 
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pautados em leituras teóricas que nada têm a ver com a finalidade de uso da língua 

por parte do aprendente. 

Um dos pressupostos para o ensino de língua portuguesa para fins 

específicos, tal como se tem postulado no ensino de língua portuguesa em outras 

modalidades, é o ensino contextualizado em que o aluno aprende a língua para o 

uso em situações reais de interação, tomando por base textos autênticos da área em 

que ele atua ou irá atuar, longe da perspectiva que se vale “do texto como pretexto 

para o ensino de gramática tradicional”, como pontua Mendonça (2006, p.210), ao 

referir-se ao trabalho supostamente entendido como o da gramática 

“contextualizada”. Na verdade, o que se observa é “uma prática de análise 

morfossintática de palavras, expressões ou períodos retirados de um texto, 

transformando em pretexto para a análise gramatical tradicional”. 

No ensino de português para fins específicos, a gramática é tida como meio e 

não como fim. Ao trabalhar com as situações reais de uso da língua no contexto do 

aluno, o professor pode (e deve) encaminhar soluções para os problemas de ordem 

gramatical, entretanto 

acredita-se que o sujeito que passou cerca de onze anos em contato 
com um ensino gramatical da língua portuguesa e chega à 
Universidade ou ao trabalho profissional com carências significativas 
no domínio da língua materna, seguramente, não poderá ser 
submetido aos mesmos procedimentos adotados pela escola para 
superar dificuldades. (CINTRA; PASSARELLI, 2006a, p.1). 
 

Ramos (2004), em sua longa atuação em contextos de ensino-aprendizagem 

de inglês para fins específicos, aborda a problemática do ensino descontextualizado. 

Ao tratar de cursos instrumentais, afirma que o foco desses cursos era o ensino de 

gramática e estratégias de leitura em que se privilegiava – e isso, via de regra, 

parece ocorrer até hoje – a compreensão de textos gerais em vez de textos de áreas 

específicas. 

Por essa razão, convém sublinhar que 

na educação lingüística para fins específicos, o professor, com a 
explicitação de conteúdos relevantes para a vida em sociedade, para 
o desempenho de funções compatíveis com comportamentos 
próprios da atuação profissional, ensina para a vida e não para a 
prova, ou seja, o aprendizado da língua projeta-se diretamente sobre 
a atividade desenvolvida, de sorte a permitir ao aprendente saber 
manipular o português padrão dentro da cultura da área do saber a 
que pertence. (CINTRA; PASSARELLI, 2006a, p.6). 
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Posto isso, fica ainda mais claro que a abordagem para fins específicos 

objetiva fornecer condições para que o aprendente possa potencializar as 

habilidades de leitura e escrita e desenvolver competência discursiva para falar, 

escutar, ler e escrever nas diversas situações de interação. 

Dentro dessa visão, o ensino contextualizado precisa fazer com que o 

aprendiz tome consciência da situação de interação em que está envolvido e do 

papel social da linguagem, porque as escolhas linguísticas que ele fizer, como 

usuário de uma língua, serão reflexo do contexto situacional e cultural, segundo Vian 

Jr. (2003). 

Dessa forma, o aluno e suas necessidades ocupam o centro do processo 

ensino-aprendizagem e definem as finalidades do curso de língua para fins 

específicos.  

 

1.2. Abordagem ou metodologia? 

 

Holmes (2000), ao tratar da natureza da metodologia aplicada na sala de aula 

dentro da comunidade de inglês instrumental no Brasil, chama a atenção à 

importância do contexto social em que uma metodologia é aplicada. Segundo o 

autor, muitas vezes, uma determinada metodologia é vista como universal, como se 

ela pudesse ser aplicada em todos os contextos sociais existentes e em todas as 

salas de aula.  

Teríamos, então, uma metodologia influenciada pela metodologia oficial; pela 

metodologia própria do professor, baseada em suas próprias teorias e experiências. 

Cabe ressaltar que, para o professor ter uma metodologia própria, é necessário que 

ele tenha muita experiência – como advertiu a professora Anna Maria em nossas 

sessões de orientação – e que leve em consideração o contexto social da sala de 

aula. 

Portanto, não faz sentido falar em uma metodologia específica e/ou universal 

quando se trata de ensino para fins específicos, posto que as necessidades dos 

aprendentes e o contexto em que eles utilizarão a língua – pontos de partida do 

ensino para fins específicos – são extremamente variados. Dessa forma, não há 

como trabalhar com conteúdos e metodologias estáveis, tendo em vista que eles 

mudam conforme as necessidades dos alunos.  
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A esse respeito, Vian Jr. (2003, p.3) relata que, a partir da publicação dos 

primeiros livros de inglês para fins específicos, havia a impressão de que o ensino 

instrumental estava atrelado a estruturas e conteúdos fixos. Todavia, por causa das 

necessidades de aprendizagem dos alunos, ele afirma que o “ensino instrumental 

passou a ser visto como uma abordagem ao ensino de línguas que é direcionada 

por razões claras e específicas para o aprendizado” e que abarca “três áreas do 

conhecimento: linguagem, pedagogia e a área de interesse do 

aprendiz/participante”.   

O ensino para fins específicos, então, deve ser entendido como uma 

abordagem e não como uma metodologia, já que, norteado pela Análise de 

Necessidades – daí sua importância –, o professor será capaz de desenhar um 

curso que atenda às necessidades que os aprendentes têm de uso da língua. 

 

1.3. O papel fundamental da Análise de Necessidades  

 

No que se refere à abordagem para fins específicos, indubitavelmente, seu 

ponto de partida é a Análise de Necessidades (doravante AdN). É por meio dela que 

as necessidades dos alunos são coletadas e analisadas para dar suporte à 

elaboração de cursos – estabelecer objetivos e conteúdos – que atendam a essas 

necessidades.   

Conforme Clark (1999), na linguagem educacional, o termo “análise de 

necessidades” tem sido utilizado, geralmente, em referência a procedimentos que 

têm por objetivo identificar as necessidades que um aprendente ou grupo de 

aprendentes possuem em relação a uma língua. A AdN também pode ser utilizada 

para identificar as lacunas existentes entre as capacidades que os aprendentes já 

possuem e aquelas que se deseja que eles adquiram ao final de um processo, ou 

seja, o resultado desejado em relação à utilização de determinada língua.  

Além dos empregos definidos anteriormente, o termo também tem sido usado 

para definir o conjunto de informações das características pessoais de cada aluno 

que podem influenciar seu processo de aprendizagem, como, por exemplo: idade, 

motivação, expectativas e preferência por determinado estilo de aprendizagem. 

Esses aspectos também podem ser considerados durante o processo de desenho e 

implementação do curso. A AdN frequentemente é adotada antes do início do curso; 

eventualmente, no decorrer dele. 
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O termo “necessidades” dá margem a diversas interpretações, pois pode 

tanto se referir àquilo que o aluno necessita para chegar ao fim de um curso quanto 

àquilo que o aprendente necessita fazer durante um curso. O termo, ainda, pode ser 

usado para definir necessidades estáveis ou necessidades que surgem durante o 

processo de aprendizagem. Também pode referir-se a necessidades subjetivas, 

percebidas pelo próprio aprendente, e a necessidades objetivas, levantadas por 

outros para os aprendentes, as quais ele pode não ter percebido.  

De acordo com Rodrigues e Esteves (1993, p.13), “não parece, pois, que se 

possa falar de necessidades absolutas. Elas são sempre relativas aos indivíduos e 

aos contextos e decorrem de valores, pressupostos e crenças”. Dessa maneira, as 

diferentes interpretações de “necessidades” conduzem a diferentes formas de AdN. 

Quando falamos de abordagem para ensino de línguas para fins específicos, 

que é o caso de um planejamento curricular voltado a determinados objetivos de 

aprendizagem, a AdN é um pré-requisito fundamental para o desenho do curso.  

Segundo Cintra e Passarelli (2006a, p.4), a AdN é o instrumento aplicado 

para “obtenção de dados capazes de orientar o que deve ser trabalhado e, ao 

mesmo tempo, para identificar competências e habilidades, problemas e situações 

que precisarão ser trabalhados durante o curso”.  

A AdN também abarca o conhecimento da situação-alvo, ou seja, onde, 

como, com quem e para quê o aprendente fará uso da língua. Por isso, é importante 

também que o diagnóstico contemple conteúdos já direcionados às finalidades do 

curso. Assim, a AdN precisa ser adequada à área para a qual o curso é destinado. 

Nessa visão, uma AdN pré-curso é aplicada a fim de estabelecer os propósitos ou 

finalidades para os quais um curso específico é desenhado. 

De acordo com Clark (1999), os objetivos pretendidos, fundamentados nos 

resultados da AdN, são então estabelecidos e voltados para as experiências de 

aprendizagem; os conteúdos são organizados pedagogicamente como meios em 

direção aos fins para dar conta, ao final do curso, dos objetivos propostos. Essa 

forma de AdN pré-curso é vista por muitos como um instrumento que orienta e foca a 

atenção de professores e alunos sobre o que será visto como metas essenciais para 

os objetivos de aprendizagem considerados fundamentais e que atendam, de fato, 

às necessidades de aprendizagem do aluno. 
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Uma outra forma de AdN é on-course, isto é, durante o curso. Esse tipo de 

avaliação também é importante, visto que ajuda a garantir que as necessidades dos 

aprendentes sejam percebidas e atendidas conforme forem surgindo. 

Os instrumentos de AdN pré-curso desenhados para levantar as percepções 

dos alunos e suas necessidades em relação ao uso da língua incluem questionários, 

entrevistas e autoavaliações; já os instrumentos aplicados durante o curso abrangem 

uma certa negociação com os alunos sobre os objetivos da lição, conteúdos e 

estratégias de ensino-aprendizagem. Além disso, as observações e avaliações do 

professor são meios de descobrir as necessidades de aprendizagem e como elas 

surgem.  

Ainda segundo Clark (1999), em um instrumento mais criterioso de AdN para 

desenho de curso é levantado um perfil de cada aluno para identificar quem são 

eles, para quais propósitos eles precisam aprender a usar melhor a língua, em quais 

ambientes e com quem eles a utilizarão, em qual meio, em qual nível de proficiência, 

em quais atividades e para qual propósito eles a empregarão. Esses dados 

subsidiarão o professor a fim de desenhar um programa de curso. 

Por outro lado, um instrumento mais flexível envolve também uma coleta de 

dados sobre os aprendentes antes do curso, porém coleta as características desses 

alunos e o que eles esperam (ou precisam) aprender sobre a língua. Além disso, 

uma segunda etapa, que seria a AdN on-course, assegura que a ligação entre 

necessidades e anseios possa ser avaliada. Combina-se então uma AdN pré-curso e 

outra(s) durante o curso, o que Clark (1999) identifica como o modelo teórico que 

melhor tem atendido às exigências de professores. 

Segundo o autor, a AdN provavelmente continuará a ser usada para descobrir 

a essência do que os aprendentes precisam aprender e, ao mesmo tempo, para 

encorajá-los a assumirem um papel ativo na organização de seu próprio 

aprendizado. 

 

1.4. O papel do professor de português para fins específicos 

 

Antes de refletirmos sobre alguns aspectos pertinentes ao trabalho do 

professor de português para fins específicos, faz-se necessário esclarecer que, além 

do suporte teórico das leituras realizadas – tanto as que compunham a bibliografia 

inicial deste projeto como as que foram posteriormente arroladas –, o exposto a 
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seguir é composto também de um apanhado de nossas observações durante o 

desenvolvimento dos projetos anteriores bem como durante nossa atuação como 

monitora do Módulo de Estudo Adicional Português para Medicina1. Obviamente, 

contamos ainda com a memória de nossas conversas com professora Anna Maria. 

Ao pensarmos o papel político do professor de língua materna, partimos de 

Geraldi (2006, p.40). 

Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala 
de aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer 
metodologia de ensino articula uma opção política – que envolve 
uma teoria da compreensão e interpretação da realidade – com os 
mecanismos utilizados em sala de aula.  

 

Ainda segundo o autor, no caso do ensino de língua portuguesa, pensar no 

“para que ensinamos o que ensinamos” abrange “tanto uma concepção de 

linguagem quanto uma postura relativamente à educação”. (GERALDI, 2006, p.40-

1). 

No que tange ao papel do professor de cursos para fins específicos, 

obviamente, também é considerável a interferência das concepções de língua e de 

ensino de língua daquele que projeta o curso. Assim, como reflexo de diferentes 

pontos de vista, há diversos instrumentos de AdN para determinar os objetivos de 

ensino-aprendizagem que têm surgido ao longo do tempo. Logo, a influência do 

professor no desenho do curso já começa na construção do instrumento de AdN, o 

que inclui, por exemplo, a escolha sobre que tipo de dado o professor acha 

importante levantar, a seleção de um texto que servirá de base para uma produção 

inicial dos alunos, ou simplesmente a opção por não solicitar essa produção inicial.  

O fato de o professor ser capacitado a lidar com a AdN é de extrema 

importância. A propósito, Cintra e Passarelli (2006a, p.5) esclarecem que um 

instrumento de AdN bem construído 

leva o professor a conhecer melhor cada um dos alunos, seu 
potencial, suas dificuldades e até mesmo mostra a ele caminhos 
mais eficazes para a solução de problemas, já que cabe ao 
instrumento demonstrar em que “etapa de construção de 
conhecimento” específico encontra-se cada aluno e o grupo como 
um todo, para, a partir daí, promover intervenções pedagógicas 
capazes de levar o próprio aluno a alterar o status quo. 

 

                                            

1 Ministrado pela profa. Dra. Lílian Ghiuro Passarelli, na PUCSP, desde 2007. Participamos da 
implantação do Módulo e o acompanhamos até hoje. 
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Nesse sentido, o professor exerce um papel de agente transformador de suas 

próprias práticas ao estabelecer objetivos reais pautados naquilo que realmente seu 

aluno precisa aprender, tanto para preencher possíveis lacunas de aprendizagem 

como para atingir determinados fins acadêmicos e/ou profissionais. Para o professor, 

isso significa abandonar planejamentos antigos, transformar a teoria em prática, 

utilizar a gramática como meio e não como fim. Enfim, significa priorizar a língua em 

uso para dar conta de atender as necessidades que o aluno tem de usar a língua. 

Para o aluno, também significa uma mudança de comportamento que supõe assumir 

responsabilidades em relação à própria aprendizagem, pois “o aluno, consciente de 

suas condições como leitor e produtor de textos em língua materna, terá melhores 

possibilidades para superar dificuldades e construir conhecimentos”. (CINTRA; 

PASSARELLI, 2006a, p.3). 

Ramos (2005, p.114), ao tratar do ensino de Inglês Instrumental sob a 

perspectiva histórica, relata que uma questão importante para o desenvolvimento de 

cursos dentro dessa abordagem está diretamente relacionada aos papéis do 

professor e do aluno.  

Por um lado, o professor de Instrumental precisou tornar-se 
pesquisador, designer, avaliador de material didático, pois era 

obrigado a procurar, selecionar, adaptar e ajustar materiais para as 
condições da sua sala de aula. Por outro lado, passou a ser 
colaborador e cooperador, já que as experiências tinham que ser 
compartilhadas e conhecimentos negociados. O aluno, por sua vez, 
tornou-se parceiro, co-responsável pela aprendizagem. 

 

Por isso, é de extrema importância que o professor “se aperceba como 

aprendente em formação contínua, condição indispensável para que ele avance do 

papel de cumpridor de tarefas para conceptor e gestor de currículo”. (PASSARELLI, 

2002, p.74). 

Também é interessante salientar o preparo do professor, já que muitos alunos 

não sabem ainda quais serão suas necessidades para atuar na profissão que 

escolheram. Um dos pressupostos, então, é que o professor tenha algum 

conhecimento dos gêneros textuais que circulam na área profissional de seus alunos 

para que possa suprir necessidades de uso da língua que os alunos ainda não 

sabem que têm. É importante pontuar que os gêneros específicos da área de 

atuação profissional também já podem ser contemplados na AdN, conforme as 

finalidades do curso.  
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Entretanto, um dos problemas frequentemente enfrentado pelo professor 

atuante em disciplinas para fins específicos é o fato de ter de ministrar cursos em 

áreas científicas e tecnológicas. Alguns professores, por serem formados apenas na 

área de humanas, não se sentem à vontade para lecionar em uma área que não 

dominam completamente, valendo-se de textos que circulam mais estritamente em 

determinada comunidade discursiva, por exemplo, e preferem ensinar o que mais 

dominam, nesse caso, a gramática.  

Posto isso, ressaltamos a necessidade de o professor que se dispõe a atuar 

no ensino de línguas para fins específicos ser um professor-pesquisador, pois assim 

ele será capaz de lidar com as diferentes áreas do conhecimento e escapar da 

“armadilha” do ensino repetitivo e ineficaz de regras gramaticais descontextualizadas 

e que de nada servirão ao aprendiz que necessita melhorar seu desempenho em 

leitura e escrita. Desse modo, fica evidente que o ensino para fins específicos exige 

do professor, entre outras coisas, predisposição à interdisciplinaridade.  

Celani (2009), ao tratar dos riscos e desafios que envolveram o Projeto 

Nacional de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras, especialmente no que 

se refere à formação de professores, também relata dificuldades relacionadas ao 

fato de o professor ter de abandonar um ensino mais tradicional da Língua Inglesa e 

adotar textos “reais” que os alunos teriam de ler em um curso, por exemplo, de física 

nuclear. Todavia, a autora aponta um caminho para se lidar com essa incerteza: 

usá-la para se chegar à inovação, juntando participação e antecipação em oposição 

à adaptação e à acomodação, pois “se a inovação vem do risco e leva ao risco, 

incomoda, surpreende, move-se na instabilidade e na incerteza, ela também constrói 

um saber novo, não concluído, em movimento constante, humano e ético”. (BOHN, 

2001 apud CELANI, 2009, p.21). 

Geraldi (1997, p.21), partindo da necessidade de se conceber a sala de aula 

como um espaço de interação verbal, também nos aponta um caminho. Para o 

autor, numa perspectiva tradicional, o ato de ensinar está baseado na transmissão 

de conhecimentos. O que implica a existência de uma dicotomia entre uma “fonte 

que sabe” – posição restrita ao professor – e um “receptáculo deste saber” – posição 

restrita ao aluno. No entanto, conceber a sala de aula como um lugar de interação 

verbal é fazer com que esse seja um espaço “de diálogo entre sujeitos, ambos 

portadores de diferentes saberes”, os “saberes do vivido”. Esses saberes, trazidos 

tanto por professores como por alunos, “se confrontam com outros saberes, 
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historicamente sistematizados e denominados ‘conhecimentos’ que dialogam em 

sala de aula”. Ensinar, portanto, “é criar espaços para fazer valerem estes saberes 

silenciados para confrontá-los com os ‘conhecimentos’ sistemáticos, mas nem 

sempre capazes de explicar os fatos”.  

Essa perspectiva supõe a constante troca de papel entre professores e 

alunos, no que diz respeito ao direito à palavra dentro da sala de aula, e a renúncia 

de hábitos e valores, tanto de uns como de outros. Assim, ainda de acordo com 

Geraldi (1997, p.21), “aceitar a interação verbal como fundante do processo 

pedagógico é deslocar-se continuamente de planejamentos rígidos para programas 

de estudo elaborados no decorrer do próprio processo de ensino/aprendizagem”. O 

que tem tudo a ver com o que se espera quando se trata de ensino de línguas para 

fins específicos. 

Por um lado, não se pode deixar de considerar que a prática interativa, 

esclarece Passarelli (2002), está sujeita por primazia à ação do professor, já que ele 

é o responsável pela seleção de conteúdo, pelo possível estabelecimento do diálogo 

com seus alunos e pelo estímulo para a aprendizagem.  

Por outro lado, os alunos também têm de ter consciência do papel que lhes 

compete, o que torna evidente que no processo de ensino deve haver uma 

conciliação entre a autoridade do professor e a autonomia dos alunos.  

Embora soe paradoxal, tais realidades são complementares, pois o 
professor é um agente mediador entre a sociedade e o indivíduo-
aluno que carrega consigo sua individualidade e liberdade. No 
imbricamento autoridade/autonomia, a interação professor/alunos é 
perpassada por conflitos: muitas vezes, o professor, acreditando que 
seu procedimento segue a esperada autoridade derivada de seu 
papel social, resvala para o autoritarismo. Um professor não pode ser 
autoritário ao desenvolver a autonomia e independência dos 
estudantes, porque confere um cunho personalista e até 
constrangedor à sua atitude. (PASSARELLI, 2002, p.83). 

 

Para que essa interação se torne realidade, é necessário que se considere 

um enfoque humanista, que, de acordo com Ausubel et al. (1980 apud Passarelli, 

2002, p.82),  

pressupõe que se o conceba, nesta exata ordem hierárquica: i) os 
alunos como indivíduos-gente e ii) o professor considerado como 
agente facilitador do processo de ensino. Desempenhar um papel de 
facilitador confere ao professor uma postura geradora de excitação 
intelectual e motivação intrínseca para esse processo, bem como um 
compromisso em relação ao desenvolvimento intelectual dos alunos. 
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Cintra (2009, p.52) também trata do papel estratégico do professor de 

português para fins específicos no que tange à diminuição do preconceito em 

relação a uma língua considerada muito difícil e quase impossível de ser aprendida 

corretamente. Nesse sentido, o professor desempenha papel fundamental para 

elevar a autoestima dos sujeitos que têm de se “manifestar profissionalmente em 

português”. 

É impossível, no contexto atual, deixar de considerar a atuação de 

professores de português para fins específicos também em cursos nas modalidades 

a distância e/ou semipresencial. Ramos (2009, p.44-5) afirma que a necessidade de 

ofertar cursos nessas modalidades, em razão da globalização e do aumento das 

interações mediadas por computadores na sociedade, cresce de forma bastante 

acelerada. Dessa forma,  

conhecimentos relacionados a modos de se implantar e implementar 
cursos na internet serão necessários. Paralelamente, materiais que 
atendam essas novas diversidades também precisam ser pensados. 
Isso, sem dúvida, demandará do professor de instrumental (e mesmo 
do aluno) letramento digital e formação tecnológica.   
 

Em verdade, temos observado, desde 2007, tanto a necessidade de 

implementar cursos de português para fins específicos na modalidade 

semipresencial como, consequentemente, a necessidade de desenvolver materiais e 

atividades que atendam não somente aos princípios da abordagem para fins 

específicos, mas também ao contexto digital. Sem dúvida, o desenho desse tipo de 

curso tem representado um grande desafio, pois, além de ter de lidar com as 

especificidades dos textos da área de atuação dos alunos, ainda é preciso pensar 

em como criar atividades que deem conta de trabalhar de forma apropriada os 

conteúdos das aulas não-presenciais. Em virtude disso, temos nos pautado numa 

perspectiva que parte de 

uma proposta pedagógica que priorize incitar o aprendizado 
interativo, cooperativo, colaborativo e estimular produtivamente a 
auto-aprendizagem. E o caminho menos sinuoso parece aquele que 
concebe os ambientes de aprendizagem num entrelaçamento que 
concilia o que temos nos ambientes presenciais e nos virtuais. O 
ensino a distância servindo de apoio à educação presencial e a 
educação presencial integrando os recursos midiáticos de que 
dispomos, com destaque, obviamente, à Internet. As estratégias 
pedagógicas têm de ser elaboradas de modo a promover o 
desenvolvimento da autonomia no aluno, o que pode, também, estar 
fortalecendo a educação criativa e participativa. (PASSARELLI, 2002, 
p.78). 
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Dessa forma, é necessário que o professor, como mediador do processo de 

aprendizagem, tenha subsídios teóricos que guiem sua prática para que ele seja 

capaz de usar as tecnologias como instrumentos facilitadores da aprendizagem. Isso 

só reafirma a necessidade, já mencionada, de ele ser um professor-pesquisador.  

Em virtude de tais reflexões, fica evidente a necessidade de o aluno ser 

preparado para interagir de forma consciente, realizar escolhas adequadas a cada 

situação de uso, utilizar a língua de forma apropriada dentro de cada contexto e não 

ser apenas um reprodutor de frases de outrem que não produzem sentido para ele 

próprio e para os outros. Para o professor, esse processo é bastante interessante, 

pois ele precisa refletir durante todo o curso sobre o seu conteúdo e direcionamento. 

Outro ponto importante é a abertura deste professor às mudanças no planejamento 

do curso durante o decorrer deste, a fim de atender às demandas trazidas pelos 

alunos e também as que surgirem como resultado das avaliações que o próprio 

professor aplicará na sala de aula.  

Posto isso, o curso de fins específicos mostra-se satisfatório tanto para os 

alunos como para o professor, pois os primeiros aprenderão a utilizar a língua onde 

e quando precisam realmente usá-la e o segundo será um “elemento intermediador 

de mudanças, tanto para si próprio, quanto para os alunos”. (VIAN Jr., 2003, p.14). 
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Capítulo 2. Da Análise de Necessidades ao desenho do curso 

 

Em relação ao aprendizado de língua inglesa, Vian Jr. (2003) discorre a 

respeito da mudança das necessidades dos aprendizes. Ele constatou que antes o 

ensino instrumental trabalhava somente a leitura de textos acadêmicos – uma 

necessidade de cursos universitários e técnicos. Entretanto, em virtude da 

velocidade de transformações no mundo dos negócios, impulsionada pela 

globalização, as empresas sentiram necessidade de capacitar seus funcionários 

para interagirem em contextos profissionais com pessoas do mundo todo. Sendo 

assim, foi preciso buscar no meio acadêmico cursos que dessem conta dessa 

necessidade imediata de comunicação em contextos específicos.  

No que diz respeito ao ensino de língua materna, também devemos levar em 

conta que as necessidades de comunicação são diferenciadas, justamente porque 

os cursos e as áreas de atuação dos aprendentes são diferentes uns dos outros. 

Uma vez que diferentes profissionais irão atuar e utilizar a língua em contextos 

específicos, uma disciplina de fins específicos deve ser fundamentada não só nas 

necessidades de comunicação do dia a dia dos alunos, mas, principalmente, nas 

necessidades que os alunos têm (ou ainda terão) de uso da língua em seu contexto 

acadêmico e profissional.  

Como já dito anteriormente, a AdN é fundamental na organização de um 

programa de curso, pois possibilita fazer a intermediação entre o conhecimento 

prévio dos alunos, o que eles desejam aprender e o que eles precisam aprender 

dentro de sua área de atuação acadêmica e/ou profissional. 

Johns (1999) trata dos aspectos necessários para a elaboração de um curso 

de língua para fins específicos, dentre eles: o contexto sociolinguístico, a experiência 

dos alunos com a língua que será ensinada, o modo como o professor é visto pelos 

alunos, a AdN e as expectativas dos alunos, e a identificação do contexto 

sociocultural em que o aluno exercerá sua profissão.  

Vian Jr. (2003) também aponta que é preciso levar em conta o contexto 

sociocultural de atuação dos aprendentes. Sendo assim, a fim de atender às 

necessidades que os alunos têm de uso da língua, torna-se fundamental que as 

atividades em sala de aula aproximem-se daquela língua que o aluno utilizará nas 

situações reais de interação. “Somente a partir daí é que se podem ensinar as 
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formas linguísticas com foco nas necessidades do aprendiz e direcionadas ao 

evento comunicativo do qual participará”. (VIAN Jr., 2003, p.13). 

Mais uma vez, salientamos que o aluno deve estar no centro de qualquer 

processo de aprendizagem. Portanto, o desenho do curso e das aulas deve atender 

às necessidades e expectativas dos alunos e assumir um caráter dinâmico em 

adequação ao contexto a que se destina.  

Mauri (1996, p.104), ao tratar da aprendizagem e dos conteúdos da 

aprendizagem, afirma que “quando se aprende a ler não se aprendem apenas 

estratégias de leitura, mas também se constrói uma definição, embora muito 

rudimentar, daquilo que é um bom leitor, e se desenvolvem atitudes adequadas 

nesse sentido”. Sabemos que essa definição sobre leitura e outras definições que o 

aluno formula ao longo de sua vida escolar, assim como as estratégias de leitura e 

produção que ele utiliza, podem se transformar com o passar do tempo, por 

influência de diversos fatores. Dessa forma, é fundamental que, ao construir, aplicar 

e analisar os resultados de uma AdN, o professor se baseie numa perspectiva 

conceitual – o que os alunos sabem, o que eles pensam que sabem e o que eles 

precisam saber – em relação à definição que os informantes têm acerca do uso da 

língua e como esse conceito interfere em sua vida de leitor e produtor de textos.  

A partir desses conhecimentos conceituais prévios, isto é, dos saberes 

pessoais que os alunos já possuem, é que serão construídos os novos saberes, por 

isso, a validade da aplicação de AdN em cursos de português para fins específicos. 

 

2.1. A seleção dos conteúdos 

 

Como, via de regra, convencionalmente os programas são elaborados antes 

do início dos cursos, nem sempre todos os conteúdos propostos no programa são 

contemplados em cursos para fins específicos por causa de ajustes requeridos 

depois da AdN (isso, considerando que tenha sido aplicada). Tais reajustes ora se 

referem à inclusão, ora à supressão de conteúdos e são absolutamente previstos em 

cursos dessa natureza. Todavia, é fundamental que os conteúdos propostos sejam 

relevantes a fim de atender às necessidades dos alunos, tanto as detectadas na 

AdN como as detectadas no decorrer do curso. 

Ressalte-se que as escolhas feitas por determinados conteúdos, além de 

decorrerem das orientações advindas da AdN, podem sofrer influência direta do 
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contexto em que os cursos de português para fins específicos são ministrados. 

Dessa forma, fatores como o período de duração do curso, a modalidade em que 

será ministrado (presencial, semipresencial, a distância), o número de alunos e a 

familiaridade deles com ambientes virtuais de aprendizagem (no caso de cursos 

semipresenciais e a distância) também devem ser levados em conta ao se desenhar 

um curso dentro da abordagem para fins específicos. 

Cintra (2009) relata que o contato com a abordagem para fins específicos fez 

com que ela tomasse consciência de que o professor também precisa avaliar suas 

reais possibilidades de trabalho, de modo a não propor mais conteúdos do que é 

capaz de dar conta, estabelecendo, assim, metas atingíveis, sem abrir mão, é claro, 

de ajustar os objetivos às necessidades de cada grupo. Isso possibilita que o 

professor não termine o curso sem ter clareza a respeito do quanto alcançou êxito 

em sua tarefa profissional, afastando um possível sentimento de frustração ao final 

de cada curso. 

 

2.2. O trabalho com gêneros 

 

Partindo da perspectiva que fundamenta a abordagem para fins específicos – 

o aluno e suas necessidades no centro do processo ensino-aprendizagem, definindo 

as finalidades do curso – parece-nos óbvio que o aluno precisa ser preparado para 

utilizar a língua, como já tratamos, em situações reais de interação dentro de sua 

área de atuação. Assim, acreditamos não ser possível alcançar bons resultados em 

cursos dessa natureza se não lançarmos mão do trabalho com gêneros textuais que 

estejam relacionados com a esfera de atuação dos alunos do curso.  

Em razão disso, embora nos últimos anos tenhamos visto muitas pesquisas 

voltadas ao ensino por meio de gêneros, principalmente na educação básica, 

julgamos relevantes apontar algumas especificidades que esse trabalho assume no 

contexto de língua para fins específicos. 

Ao expor uma proposta de planejamento de curso de inglês oral para 

negócios, Vian Jr. (2003, p.5) esclarece que utilizou o conceito de gênero proposto 

por Halliday & Hasan (1989) por levar em conta não apena o texto, mas, também, 

seu contexto de produção, considerando, dessa forma, o gênero como produto 

social, posto que um texto produz sentido, tanto para o indivíduo que o produz 
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quanto para o que o recebe, dentro do contexto sociocultural em que estes 

indivíduos estão inseridos. 

Da mesma forma, Ramos (2004), em razão de seu envolvimento na área de 

ensino de inglês para fins específicos, observou que os gêneros textuais poderiam 

ser aplicados em cursos instrumentais com o propósito de desenhar cursos que 

auxiliem aos alunos a atuar em contextos específicos, utilizando textos e linguagem 

específicos em sua área de atuação.  

Durante seu percurso em ensino de inglês instrumental, Ramos (2004) 

começou a desenvolver trabalhos práticos que exploravam os gêneros. Esses 

trabalhos foram baseados em estudos teóricos a respeito dos aspectos linguístico-

discursivos que serviriam de fundamentação para elaboração dos conteúdos 

desenvolvidos em sala de aula. Uma das preocupações da autora era conseguir 

uma maneira de apresentar aos alunos o gênero e ensiná-los a reconhecer seus 

elementos, ao mesmo tempo em que aprendessem a utilizar esse conhecimento na 

prática. Para isso, o propósito da comunicação e a comunidade onde ela se realiza 

são elementos importantes para a identificação do gênero e também para a 

composição de sua estrutura, além de exercerem influência nas escolhas léxico-

gramaticais. Portanto, é preciso considerar esses elementos para a realização do 

trabalho com gêneros em sala de aula. Por fim, a autora define gênero: “processo 

social dinâmico, com um ou mais propósitos comunicativos, altamente estruturado e 

convencionalizado, reconhecido e mutuamente compreendido pelos membros da 

comunidade em que ele rotineiramente ocorre”. (RAMOS, 2004, p.115). O gênero 

ultrapassa os limites textuais operando também no contexto sociocultural, discursiva 

e estrategicamente.  

Porém, em muitos casos, o professor de língua para fins específicos não tem 

familiaridade com os gêneros que circulam na esfera profissional de seus alunos. 

Algumas áreas apresentam textos bastante peculiares, cuja circulação é restrita à 

comunidade discursiva em que são produzidos. Isso pode se tornar um dificultador 

do trabalho do professor ao se deparar com cursos para áreas como, por exemplo, 

Medicina, Direito, Física. Em razão disso, fomos buscar literatura que desse conta 

de subsidiar essa análise de gêneros. 

Encontramos em Bhatia (1993) um caminho possível para auxiliar o professor 

no (re)conhecimento de gêneros. Desse modo, antes de tratarmos especificamente 
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da análise de gêneros, faz-se necessário discutir a concepção de gênero postulada 

pelo autor. 

Gênero é um evento comunicativo reconhecível, caracterizado por 
um conjunto de propósito(s) comunicativo(s) identificados e 
entendidos pelos membros da comunidade acadêmica ou 
profissional em que ocorre regularmente. Frequentemente, é um 
evento altamente estruturado e convencionado por meio das 
limitações das contribuições permitidas em termos de intenção, 
posicionamento, valor formal e funcional. Essas limitações, no 
entanto, são frequentemente exploradas pelos membros experientes 
da comunidade discursiva a fim de satisfazerem intenções 
particulares dentro da estrutura do (s) propósito (s) socialmente 
reconhecidos. (BHATIA, 1993, p.13). 
 

A partir disso, podemos afirmar que o conhecimento da comunidade 

discursiva e o contato mais direto com os membros pertencentes a ela, por parte do 

professor de língua para fins específicos, são fundamentais para subsidiar o trabalho 

com gêneros da (futura) área de atuação dos alunos. Além disso, é necessário que o 

professor tenha condições de coletar exemplares dos gêneros que circulam em 

determinada área e, mais importante ainda, tenha subsídios teóricos para analisar 

esses gêneros.  

 Ao tratar de sua proposta de análise de gêneros não familiares, Bhatia (1993) 

esclarece que, para realizar uma investigação abrangente de qualquer gênero, é 

necessário levar em consideração alguns dos sete passos apresentados por ele, ou 

todos. A seleção dos passos depende da proposta de análise, do aspecto 

relacionado ao gênero que se pretende focar e do aporte teórico que se tem sobre o 

gênero em questão. 

 Passo 1 – Consiste em posicionar o gênero textual em um contexto 

situacional.   

Passo 2 – Consiste na pesquisa da literatura disponível sobre o gênero em 

questão.  

 Passo 3 – Consiste em refinar a análise situacional/contextual.  

Passo 4 – Consiste na seleção do corpus.  

Passo 5 – Consiste em estudar o contexto institucional em que o gênero é 

utilizado.  

Passo 6 – Consiste nos níveis de análise linguística.  

 Nível 1: análise das características léxico-gramaticais.  

 Nível 2: análise de amostras textuais ou textualização.  
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 Nível 3: interpretação estrutural do gênero textual.  

Passo 7 – Consiste em checar informações de especialistas na análise de 

gêneros. O analista verifica suas descobertas com as reações de um especialista, 

geralmente membro ativo da comunidade em que o gênero é normalmente utilizado.  

Obviamente, esses passos propostos por Bhatia (1993) dizem respeito a uma 

análise bastante aprofundada de gêneros, o que talvez não seja possível de se 

realizar antes/durante o desenho de um curso de língua para fins específicos.  

Todavia, a adoção de ao menos alguns passos pode contribuir efetivamente 

para que o professor estabeleça maior contato com a área de atuação de seus 

alunos e, consequentemente, tenha condições de selecionar e efetivamente analisar 

gêneros pertencentes a essa determinada área, proporcionando assim a 

possibilidade de um trabalho em sala de aula que priorize o ensino da língua em 

situações mais próximas possíveis à realidade em que o aprendente irá utilizá-la. 

Dessa maneira, em cursos de abordagem instrumental, a implementação dos 

gêneros textuais é bastante proveitosa, tendo em vista que “oferece ao professor 

acesso mais rápido e eficiente à identificação dos componentes linguísticos, sociais 

e culturais que o aluno precisa aprender para melhorar seu desempenho nas 

situações-alvo identificadas como necessárias”. (RAMOS, 2004, p.116).  

 

2.3. O trabalho com leitura  

 

Geralmente, conforme temos observado desde que iniciamos nossas 

pesquisas sobre português para fins específicos, no final de 2006, nos cursos de 

Filosofia e Direito e, a partir de 2007 até 2009, no curso de Medicina, a maioria dos 

alunos apresenta necessidade de aprimorar aspectos relacionados à leitura. Em 

razão disso, sempre considerando os resultados obtidos na AdN, um dos objetivos 

comuns aos cursos ministrados pela Profa. Dra. Lílian Ghiuro Passarelli nessas 

diferentes áreas tem sido o trabalho com leitura, a fim de auxiliar os alunos a 

desenvolverem estratégias para que possam avançar no que diz respeito à 

compreensão de textos. 

Assim, um trabalho com leitura que abarque aspectos como, por exemplo, 

adequação de linguagem e contexto, utilizando gêneros que circulam nas situações 

de interação na academia e no atual/futuro ambiente de trabalho dos alunos, pode 

proporcionar resultados satisfatórios.  
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Esse trabalho é de grande importância para atender às necessidades de 

compreensão que os alunos, geralmente, apresentam na AdN, pois, segundo Koch 

(2002), para a construção do sentido, em virtude da indeterminação das línguas, é 

necessário que se reúna uma variedade de “ingredientes” que podem ser verbais ou 

não. Por causa de tal variedade, é possível que determinado leitor em determinado 

momento não conheça todos esses “ingredientes”. Dessa maneira, ele pode não ser 

capaz de realizar uma leitura adequada nesse momento específico. Por essa razão, 

é possível afirmar que o texto é apenas o ponto de partida para a construção do 

sentido, que ocorre, efetivamente, ao longo da interação. Assim, uma leitura possível 

será coerente quando construída em adequação às condições de interação, ao 

contexto e à maneira como o texto se apresenta linguisticamente construído. 

Além disso, em relação às atividades de leitura, consideramos que elas 

devem ser planejadas para monitorar e mobilizar procedimentos estratégicos, a fim 

de que propiciem a conscientização do aluno em relação ao tipo de leitura que ele 

deve fazer para obter as informações solicitadas, levando-o ao que Solé (1998, p.72) 

denomina “estado estratégico”, que é “caracterizado pela necessidade de aprender, 

de resolver dúvidas e ambiguidades de forma planejada e deliberada e que nos 

torna conscientes da nossa própria compreensão. No estado estratégico somos 

plenamente conscientes daquilo que perseguimos”. 

Assim, apoiando-se numa concepção sociointeracional de linguagem, na qual 

os sujeitos sociais são vistos como agentes em uma atividade sociocomunicativa, o 

produtor do texto terá um “projeto de dizer” e o interpretador, um papel ativo na 

construção do sentido, por meio do contexto, valendo-se dos sinais e das indicações 

que o texto lhe proporciona. Por essa razão, muitas dificuldades apresentadas pelos 

alunos podem ser superadas assim que eles forem capazes de reconhecer e 

compreender “as peças do jogo de linguagem”, assim definidas por Koch (2002):  

 o produtor/planejador que, para dar conta de seu “projeto de dizer”, recorre 

a diversas estratégias de organização textual e orienta o interlocutor, 

utilizando-se de sinalizações textuais para a construção dos sentidos 

possíveis;  

 o texto que, em virtude das opções realizadas pelo produtor diante das 

possibilidades da língua, é organizado de forma estratégica para que sejam 

estabelecidos limites em relação às leituras possíveis;  
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 o leitor/ouvinte que, partindo da forma como o texto está linguisticamente 

construído, das sinalizações por ele proporcionadas e pela mobilização do 

contexto, realizará a construção dos sentidos. 

Todavia, leitores menos experientes não lidam com facilidade com essas 

peças do jogo de linguagem, por isso, conforme já afirmamos, é preciso ensinar 

estratégias de leitura.  

De acordo com Solé (1998, p.70), estratégias são “procedimentos de caráter 

elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento 

das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e 

possível mudança”. 

O ensino dessas estratégias tem por objetivo formar leitores autônomos, 

capazes de lidar com textos diversos e aprender a partir destes. Para que isso seja 

possível, o leitor precisa ter capacidade para questionar-se a respeito de sua própria 

compreensão, relacionar o que lê com seus conhecimentos prévios, questionar seu 

conhecimento e modificá-lo, fazer generalizações a fim de que seja possível 

transferir o que foi aprendido para contextos diferentes (SOLÉ, 1998). 

Por isso, no que tange a quais estratégias devemos ensinar, a autora 

esclarece que é importante considerar as estratégias que (i) possibilitam a adoção 

de objetivos de leitura e a atualização dos conhecimentos prévios importantes para a 

compreensão; (ii) proporcionam o estabelecimento de inferências, a revisão e a 

comprovação da própria compreensão durante a leitura, permitindo a tomada de 

decisões frente a erros ou falhas na compreensão; (iii) permitem retomar o conteúdo, 

resumindo-o, e ampliar o conhecimento que se obteve por meio da leitura. 

Embora possam estar presentes ao longo de toda a atividade de leitura, 

algumas estratégias costumam ser mais ou menos utilizadas antes, durante e/ou 

depois da leitura.  

As estratégias de pré-leitura envolvem o estabelecimento de objetivos, a 

ativação de conhecimento prévio e as previsões e perguntas sobre o texto. 

As estratégias durante a leitura estão relacionadas com a verificação das 

previsões que foram feitas anteriormente (que podem ser reelaboradas se não forem 

satisfeitas), a capacidade de resumir ou recapitular o que foi lido e as formas de lidar 

com as interpretações falsas e as lacunas na compreensão.  
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Já as estratégias após a leitura dizem respeito às atividades de extração da 

ideia principal do texto, de resumo – organização e síntese do que foi encontrado de 

mais relevante durante a leitura – e de formulação de questões sobre o texto. 

Esse processo de leitura é interno, mas deve ser ensinado. Por isso, Solé 

(1998) chama a atenção para as atividades de leitura compartilhada em que o 

professor sirva de modelo para mostrar aos alunos como ele mesmo faz para 

interpretar um texto, mostrando quais são as suas expectativas, quais questões 

elabora, com quais dúvidas se depara, como conclui o que é essencial para os 

objetivos que o orientam, quais elementos considera ou não do texto, o que 

aprendeu e o que ainda precisa aprender, por exemplo.  

Solé (1998, p.77) esclarece que, embora não pareça tão simples explicar os 

próprios processos internos, pois, justamente por já estarem internalizados, na 

maioria das vezes não nos damos conta de que os realizamos, “a aprendizagem de 

um conhecimento requer, como condição necessária – embora não suficiente – sua 

demonstração”. 

Em razão disso, Collins e Smith (1980 apud SOLÉ, 1998, p.77) propõem um 

ensino de estratégias em três etapas.  

Na primeira – etapa do modelo – o professor serve como modelo para os 

alunos, demonstrando sua própria leitura. Assim, ao longo da leitura em voz alta, ele 

sistematiza e comenta os processos que lhe permitem compreender o texto, também 

trata das dúvidas com as quais se depara, as falhas de compreensão e os 

mecanismos que usa para solucioná-las. 

Na segunda etapa – a de participação do aluno – o professor, de uma forma 

mais dirigida, progressivamente, dá maior liberdade para que o aluno também utilize 

as estratégias demonstradas pelo professor na primeira etapa. É importante salientar 

que nessa etapa podem ocorrer erros, mas isso não deve ser um fator que impeça 

os alunos de participarem. 

Na última etapa – a de leitura silenciosa – os alunos desenvolvem sozinhos 

as atividades que realizaram com a ajuda do professor nas etapas anteriores. Nessa 

etapa, podem ser oferecidos, inclusive, textos com lacunas a serem preenchidas 

e/ou com erros para serem resolvidos, a fim de que os alunos, progressivamente, 

assumam o domínio das estratégias de compreensão leitora. 
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Em nossa proposta de trabalho com leitura, exposta no capítulo 3, 

procuramos trabalhar algumas dessas estratégias de leitura, sobretudo em 

atividades de leitura compartilhada. 

 

2.4. O trabalho com produção de texto 

  

Ramos (2005) relata a construção de um mito que define todo curso de inglês 

instrumental como curso de leitura e aponta a necessidade de repensar essa 

associação, sobretudo, por conta da crescente demanda de cursos de língua para 

fins acadêmicos em que os alunos apresentam a necessidade de, por exemplo, 

escrever abstracts. No caso do ensino de língua materna, sem sombra de dúvida, a 

necessidade de melhorar a produção escrita se apresenta de forma ainda mais 

intensa. Entretanto, nem sempre as atividades de escrita têm ocupado uma posição 

de destaque no desenho de cursos de português para fins específicos. 

Da mesma forma que a leitura, a produção textual nessa abordagem deve 

privilegiar o trabalho com gêneros que circulam na esfera de atuação acadêmica 

e/ou profissional dos alunos. Ainda mais por considerarmos que a escrita tem função 

social, já que todo texto tem um motivo para ser escrito e é destinado, obviamente, a 

um ou mais leitores. Por essa razão, não apenas no ensino de produção textual na 

chamada educação básica como também no ensino para fins específicos (e com 

mais ênfase ainda) “a projeção do provável contexto de circulação do texto [...] dá a 

medida de como deve ser sua concreta realização, em forma e em conteúdo”. 

(ANTUNES, 2006, p.168-9).  

 Para Passarelli (2004, p.101),  

a escritura não pode ser entendida apenas como um processo 
cognitivo interno, voltado para o indivíduo. Ela deve ser vista, 
também, como uma resposta às convenções discursivas decorrentes 
dos procedimentos preferidos de criar e comunicar conhecimentos 
em determinadas comunidades. Só se pode verificar a função de um 
texto, a partir da observação dos contextos, dos mundos em que 
esse texto desempenha uma atividade comunicativa. 
 

Contudo, antes de tratar especificamente de possibilidades de trabalho com 

produção de texto em cursos de português para fins específicos, cabe esclarecer o 

conceito que os alunos desses cursos têm, geralmente, sobre o ato de escrever, 

pois a experiência tem nos mostrado que, primeiramente, é preciso lidar com alguns 

preconceitos que os alunos trazem da educação básica sobre o ato de escrever. 
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Já durante a análise dos resultados da AdN, temos nos deparado com a ideia 

(que a escola tem ajudado a cristalizar) de que para escrever é necessário possuir 

um talento sobre-humano.  

Um exemplo da persistência desse mito pode ser verificado pela leitura dos 

dados obtidos por aplicação de instrumento de Análise de Necessidades em um 

grupo de dez alunos do curso de Filosofia da PUCSP, em 2007. Esses dados 

revelaram que sete estudantes, ao serem questionados sobre o que consideravam 

indispensável para escrever bem os textos quando estivessem na Pós-Graduação, 

afirmaram que é necessário estar inspirado para escrever. Muito provavelmente, 

durante a escolaridade básica, as produções desses informantes foram avaliadas 

somente em relação ao emprego da norma culta e desconsiderada a maioria dos 

outros aspectos que envolvem a produção textual. Também é certo que esses 

alunos não aprenderam a produzir seus textos sob a ótica processual, conforme 

confirmado pela análise de respostas obtidas em outras questões da mesma 

pesquisa2.  

Em nossa prática, temos confirmado o que nos adverte Passarelli (2006, p.12) 

sobre a produção de texto na escola: “frequentemente ouvimos referências à 

inspiração ou à falta dela e, raramente, encontramos propostas de ensino que 

mostrem o ato de escrever como uma atividade que se desenvolve gradativamente, 

com muito empenho”. Talvez por isso esses alunos ainda cheguem à Universidade 

acreditando que escrever é missão quase impossível para um simples mortal. 

Por isso, Passarelli (2004, p.26) aponta a necessidade de elucidar os alunos 

sobre o processo que cerca o ato de escrever, “desmitificando a crença de que 

redigir só é viável para eleitos que já nasceram com esse ‘dom’”.  

Ainda segundo a autora, “a escrita não consiste em redigir um ensaio do 

começo ao fim, de forma linear e plana: na verdade, é um processo ‘desordenado’ 

que induz à clareza”. (PASSARELLI, 2004, p.94). 

Em virtude disso, também é preciso esclarecer aos alunos que 

a escrita é uma atividade processual, isto é, uma atividade durativa, 
um percurso que se vai fazendo pouco a pouco, ao longo de nossas 
leituras, de nossas reflexões, de nosso acesso a diferentes fontes de 
informação. É uma atividade que mobiliza nosso repertório de 
conhecimentos e, por isso mesmo, não pode ser improvisada, não 
pode nascer inteiramente na hora em que a gente começa 
propriamente a escrever. [...] Escrever um texto é uma atividade que 

                                            

2 Cf. CINTRA; PASSARELLI, 2006a. 
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supõe informação, conhecimento do objeto sobre o qual se vai 
discorrer, além, é claro, de outros conhecimentos de ordem textual-
discursiva e linguística. (ANTUNES, 2006, p.167-168). 
 

Logo, uma abordagem processual prioriza o ensino da escrita, considerando, 

obviamente, as etapas que compõem o processo da escrita e também o modo como 

o aluno escreve e o que interessa a ele escrever.  

 

2.4.1. As diferentes etapas do processo da escrita 

 

Ao tratarmos a escrita como processo, temos consciência de que não há uma 

única maneira de se desenvolver esse trabalho. No entanto, elegemos para este 

estudo as etapas propostas por Passarelli (2004). 

No intuito de tentar amenizar a ojeriza dos estudantes à escrita, a autora 

propõe uma mudança de enfoque do texto como produto para o texto como 

processo, mas salienta que os resultados do emprego dos procedimentos 

considerados melhores para o ensino de língua escrita podem não ser os almejados 

se o professor não estiver propenso a rever sua ação pedagógica.  

Ao iniciar sua apresentação das etapas do processo da escrita, Passarelli 

(2004, p.88) esclarece que 

para dar início a uma proposta de ensino diferenciada, deve-se ter 
em conta a escrita como uma tarefa que se realiza em etapas, 
desenvolvida gradativamente, e que exige muita dedicação. Para um 
ensino produtivo, é necessário esclarecer ao aluno que o produto 
final é obtido por uma série de operações e que para cada etapa 
constitutiva do processo de escrever há procedimentos específicos. 

 

 Portanto, recuperamos a seguir as etapas que compõem o roteiro proposto 

pela autora para ensinar o processo da escrita.  

 

 Planejamento 

Passarelli (2004) esclarece que algumas ações, como seleção de 

informações e organização de ideias, precedem o ato de escrever.  

A seleção de informações se dá no momento em que, a partir do tema 

proposto, o redator procura informações adequadas, considerando as características 

de seu provável leitor. Nesse momento, são levantados os fatos, as ideias e as 

observações que subsidiarão a escrita do texto. A fonte desse material varia 

conforme o tipo de tema a ser desenvolvido. Temas que dizem respeito a questões 
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pessoais, obviamente, terão como fonte o próprio indivíduo, já temas voltados a 

outros aspectos terão como fonte textos diversos que versem sobre o assunto 

escolhido. Ressalte-se a importância dessa seleção, que deve ser bastante 

cuidadosa, já que a feitura do texto será amparada pelo material selecionado. 

Após a coleta, é realizado um trabalho de organização: determinadas 

informações são descartadas, outras acrescentadas.  

A respeito dessa fase de planejamento, Passarelli (2004, p.90) explica: 

Não importa por qual procedimento se inicie – planejamento escrito 
ou mental, planejamento formal ou primeiras idéias, busca de fontes, 
tentativas de expressão – este é o estágio do processo de 
composição em que, hesitantemente, o autor começa a encontrar o 
circuito de seu tema. Traceja algumas linhas, sem comprometimento, 
dado o cunho provisório dessa fase. Pelo fato de cada indivíduo 
possuir estilo próprio, uns escrevinham apressados uma página 
inteira. Outros se detêm em unidades menores, brincando com as 
primeiras idéias, vacilando entre os caminhos que elas possam 
indicar, recolhendo-se para escrever e, em seguida, interrompendo o 
curso do trabalho, a fim de observar o que já fizeram.  

 

Entretanto, raramente os alunos lançam mão dessa fase de planejamento. Ou 

começam a escrever logo que tomam conhecimento do tema ou ficam esperando 

que alguma inspiração “caia do céu”. Para alguns estudantes, planejar significa 

perder tempo, já que, usualmente, a escola não dá esse tempo “a mais” ao 

estudante, ou não o auxilia a organizar o tempo disponível, para a produção de um 

texto.  

 

 Tradução de ideias em palavras 

É nesta fase que será escrita a primeira versão do texto; as ideias serão 

colocadas no papel considerando a organização do texto em parágrafos. A 

configuração dos parágrafos estará sujeita ao gênero de texto que se pretende 

escrever. No que tange à conexão entre as partes do texto, é necessário ter atenção 

especial para que as ideias listadas na fase de planejamento não fiquem 

completamente soltas ou mal encadeadas ao serem transpostas para a primeira 

versão do texto, pois, conforme adverte Koch (2005, p.14), “um texto não é apenas 

uma soma ou seqüência de frases isoladas”. 

Assim, concluída esta segunda etapa, surgirá um texto provisório que será 

submetido a uma revisão, a qual, segundo Ruiz (2001, p.35), “não é apenas uma 
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das fases de produção de um texto, mas sobretudo, aquela que demonstra esse 

caráter processual da escrita”. 

 

 Revisão 

Da mesma maneira que a escrita de um texto não é um evento pontual, a 

correção não é uma ação que ocorre apenas após a conclusão da produção do 

texto.  

Passarelli (2004) assevera que a revisão é uma etapa indispensável na 

escrita de um texto, porém bastante contestada pelos alunos. Talvez por esse 

motivo não seja muito praticada na escola.  Nota-se que, com frequência, os textos 

finais dos alunos trazem poucas alterações em relação aos rascunhos. Na verdade, 

muitas vezes, o que se observa é o fato de os alunos só produzirem um rascunho 

quando ele é exigido pelo professor. Dessa forma, a oportunidade da revisão nem 

chega a existir e, quando existe, os textos são relidos muito rapidamente, sem que 

haja uma leitura crítica. 

A revisão exerce a função de proceder à leitura do material textual 
produzido, a fim de examinar, detalhadamente, aspectos voltados a: 
adequação ao que a língua escrita convenciona, exatidão quanto ao 
significado, e, tendo em pauta o leitor, acessibilidade e 
aceitabilidade. O próprio termo re-visão já define essa etapa: ver de 
novo. (PASSARELLI, 2004, p.94). 

 

 Ainda de acordo com a autora, é na etapa de revisão que, de redator, o 

indivíduo passa a ser leitor de si mesmo, tornando-se redator outra vez, com a 

intenção de rever aspectos que garantam a legibilidade de seu texto. Portanto, 

durante a revisão, visando à reescrita do texto, o escritor: modifica trechos de seu 

texto; introduz uma ou mais orações; descarta um parágrafo; averigua se o texto 

produzido está de acordo com gênero; analisa a exatidão em relação ao significado 

e verifica, levando em conta o leitor, a acessibilidade e aceitabilidade. No decorrer 

do processo da escrita, a revisão vai acontecendo por parte do próprio escritor, por 

exemplo, por meio da reflexão acerca do grande número de escolhas que ele faz 

para dar conta de dizer da forma mais adequada o que pretende dizer.  

Desse modo, nesta etapa, o professor pode propor que os alunos troquem os 

textos produzidos entre si e assumam o papel de correvisores dos textos uns dos 

outros, pois o olhar dos que fazem parte do nosso grupo, trabalham ou aprendem 
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conosco, pode ser de grande valia. A esse tipo de trabalho, Antunes (2006, p.164) 

dá o nome de avaliação horizontal e esclarece: 

Primeiro, se aguçaria esse olhar avaliador, no sentido, claro, 
construtivo de perceber o que está bem e o que poderia estar melhor 
na atividade do outro. Segundo, se estimularia a abertura à 
aprendizagem social que se pode fazer, em relação à crítica 
saudável, às observações do outro, à pluralidade de visão, 
dimensões tão relevantes para a madura e plural convivência social.  

 

Por isso, durante o processo da escrita, seria importante que o professor 

desse maior atenção às leituras compartilhadas. 

Passarelli (2004) esclarece que, no contexto escolar, os escritores de ensino 

médio e universitário estão mais predispostos a revisar com a intenção de tornar 

compreensível o sentido do primeiro rascunho do texto. Já os alunos de níveis 

iniciais ou intermediários são mais indiferentes em relação a essa etapa do processo 

de escrita. 

Todavia, parece-nos não ser regra essa predisposição à revisão nos textos de 

alunos do Ensino Superior, pois, em muitos casos, mesmo quando insistíamos para 

que os alunos fizessem rascunho, verificávamos que não havia alterações 

significativas entre o rascunho e o texto considerado por eles “revisado”.  

Daí a relevância da mediação do professor durante o processo de escrita, 

mesmo com alunos universitários. Além de expor a eles a importância e a 

necessidade da “autorrevisão” e da “revisão compartilhada”, o professor, ao corrigir 

as produções dos alunos, precisa deixar muito claro, onde e como melhorar a 

escrita. Nesse caso, o professor assume um papel de correvisor do texto. Não mais 

focado na avaliação do produto, mas, sim, do processo, uma vez que, ao corrigir o 

texto do aluno com o objetivo de proporcionar e facilitar o episódio de reescrita, o 

professor também assume um papel ativo no desenvolvimento desse processo e 

tem melhores condições de avaliá-lo. 

No entanto, em alguns contextos, o professor não tem possibilidade de intervir 

nesta etapa de forma individualizada, seja pelo elevado número de alunos, seja pelo 

formato do curso. Uma possível estratégia, exemplificada nesta pesquisa, seria a 

revisão coletiva de alguns textos, a fim de que os alunos, ao participarem da revisão 

do texto do colega, com a mediação do professor, possam adquirir subsídios para 

revisarem seus próprios textos individualmente. 
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 Editoração 

Esta é a etapa em que o texto produzido é submetido a alguns ajustes com a 

finalidade de, ainda que relativamente, tornar-se público.  Consequentemente, esse 

procedimento exige certos cuidados da parte do escritor, já que “socializar ou tornar 

público o que foi criado pressupõe dar à produção textual uma forma adequada”.  É 

comum que, durante a editoração, o texto passe por uma nova revisão. Por essa 

razão, Passarelli (2004, p.98) afirma “ser uma boa estratégia conceder um intervalo 

maior de tempo entre a revisão e a editoração, a fim de que o produtor possa, ao 

reler o que já escreveu, ser mais crítico quando for dar a forma final a seu texto”.  

 

 Guardião do texto (componente de todas as etapas) 

O guardião do texto caracteriza-se como um elemento que permanece 

ativado no decorrer de todas as etapas da escrita e interfere para realizar ajustes no 

atinente à coerência do texto.  

Passarelli (2004, p.100) explica que é necessário mostrar aos estudantes  

que uma espécie de noção intuitiva perpassa todo o processo de 
escritura. Como se fosse um elemento de “vigilância” que opera 
durante todo o processamento do texto, trata-se de um componente 
que está em constante estado de alerta, dando um acompanhamento 
permanente e controle para verificar todos os aspectos e ângulos do 
que está sendo produzido, ou seja, se as condições de produção 
estão sendo satisfatórias. Esse componente serve para orientar o 
produtor-escritor, para a manutenção de metas daquilo que ele se 
propôs a escrever. 

 

 Esse componente de vigilância, denominado “guardião do texto”, considera 

elementos da experiência de vida do escritor: seu bom senso, sua intuição e seus 

sentimentos. Ressalte-se que a ativação do guardião do texto ocorre de maneira 

descontínua e que as intervenções que ele efetua se dão no decorrer de todo o 

processamento do texto. Dessa forma, “o ponto de vista, bem como o objetivo que 

se quer alcançar, pode ser alterado durante a escritura, porque existem alguns 

intercâmbios durante o processo de construção do texto que contribuem para efetuar 

alterações em todos os seus momentos”. (PASSARELLI, 2004, p.101). 

 Nossa proposta de trabalho com produção de texto, apresentada no capítulo 

seguinte, teve como foco o ensino de escrita nessa perspectiva processual, dando 

ênfase às etapas de revisão e reescrita, conforme será exemplificado. 
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Capítulo 3. A experiência em um curso de Nivelamento  

 

O levantamento de dados para esta etapa da pesquisa foi realizado durante 

nosso trabalho como docente em uma Instituição de Ensino Superior de São Paulo 

(doravante IES), especializada em formação de professores, gestores educacionais 

e especialistas em educação, que oferece cursos de Graduação e Pós-Graduação 

sempre voltados à formação inicial e continuada desses profissionais, desde 2001. O 

Instituto é reconhecido como uma das melhores IES para a formação docente3. 

 

3.1. Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa: contextualização 

 

Quando fomos convidadas pela IES para ministrar o curso de Nivelamento em 

Língua Portuguesa, logo de início, estranhamos o uso dessa nomenclatura. De fato, 

o termo “nivelamento”, para nós, tinha uma conotação bastante negativa. Tanto que, 

num primeiro momento, propusemos que o curso a ser oferecido aos alunos fosse 

denominado Oficina de Leitura e Produção de Textos.  

Contudo, ao pesquisarmos sobre o assunto para darmos início ao nosso 

trabalho, verificamos que essa nomenclatura é proposta pelo próprio Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) no documento de Instruções para Elaboração de Plano 

de Desenvolvimento Institucional4, no tópico “Políticas de Atendimento aos 

Discentes”, que tem como subtópico “Estímulos à permanência (programa de 

nivelamento, atendimento psico-pedagógico)”. Assim, tanto a nomenclatura como a 

implementação desse tipo de curso são indicações do MEC, de modo que, como 

pudemos averiguar em algumas buscas na Internet, há muitas Instituições de Ensino 

Superior que já desenvolvem projetos nesse sentido. 

Quanto ao nosso estranhamento em relação ao termo nivelamento, 

verificamos posteriormente que não era um problema para os alunos. Acreditamos 

que isso se deve ao excelente trabalho da coordenação do curso junto ao corpo 

discente no momento da implantação do curso, pois a coordenadora soube 

apresentar o Nivelamento como uma oportunidade de situação de ensino-

                                            

3 De acordo com avaliações institucionais do INEP/MEC. 

4 Disponível em: <http://www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html>. Acesso em: 05 set. 2013. 

http://www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html
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aprendizagem diferenciada e não como um “castigo” em razão de um desempenho 

não satisfatório do aluno. 

As aulas, segundo o que já constava na carta de apresentação enviada pela 

coordenação para os alunos convocados5, tinham como objetivo colaborar para que 

o aluno superasse dificuldades na leitura e na escrita, tanto no desempenho 

acadêmico no curso de Pedagogia como no exercício profissional da docência. As 

oficinas eram realizadas quinzenalmente, aos sábados, e tinham duração de 4 

horas. Ao final do semestre, o aluno recebia uma avaliação qualitativa realizada pelo 

professor e uma Declaração de Participação, que poderia ter parte das horas 

validadas para a carga horária das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.  

 

3.2. Resultados da Análise de Necessidades 

 

 O instrumento de AdN6, aplicado à turma de Nivelamento em Língua 

Portuguesa para alunos do curso de Pedagogia, foi composto de questões divididas 

em três partes principais. Essas questões referiam-se à identificação do aluno e a 

aspectos relacionados à leitura e produção de texto. Embora a maioria das questões 

fosse fechada, o informante tinha a possibilidade de assinalar mais de uma 

alternativa dentre diversas opções. Havia também questões abertas em que o 

informante poderia escrever outra resposta, e justificá-la, ou justificar a resposta 

assinalada. O instrumento contemplava ainda uma proposta de produção textual.  

No momento da aplicação, demos aos informantes algumas orientações, tais 

como: não se trata de uma avaliação para nota, apenas queremos conhecer melhor 

como vocês lidam com leitura e escrita, por isso não há respostas certas ou erradas; 

o instrumento é composto de diversas etapas, sendo que a folha seguinte só será 

entregue quando todo o grupo tiver preenchido a anterior e esta tiver sido recolhida, 

pois só será possível ficar de posse de uma folha por vez. 

Para otimizar nossa análise e direcionar nosso olhar, agrupamos as questões 

em algumas categorias: perfil dos informantes, leitura e produção de textos7. 

                                            

5 Os alunos eram convocados de acordo com os seguintes critérios: os ingressantes, pelo 
desempenho no processo seletivo, e os já cursistas, pelo desempenho na disciplina Prática de Leitura 
e Escrita e/ou pelo encaminhamento do Conselho de Professores do Curso de Pedagogia. 

6 Cf. anexo A. 

7 A tabulação completa dos dados obtidos pela aplicação da AdN encontra-se no anexo B. 
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3.2.1. Perfil dos informantes 

 

 Responderam ao questionário de AdN nove alunas8 do primeiro e segundo 

semestres do primeiro ano do curso de Pedagogia que cursaram a Oficina de Leitura 

e Produção de Texto no âmbito do Nivelamento em Língua Portuguesa, ministrado 

na modalidade presencial, no primeiro semestre de 2013. A faixa etária das alunas 

participantes vai de 27 a 48 anos; a maioria tem entre 30 e 40. Essa é uma 

característica bastante evidente no curso de Pedagogia da IES em que atuamos. A 

maioria dos alunos teve acesso ao Ensino Superior após um longo período depois 

de terminar o Ensino Médio.  

Uma informante não respondeu sobre a idade. No momento da aplicação da 

AdN, disse que não responderia, pois tinha “vergonha de ser mais velha do que a 

professora”. O que não nos surpreendeu, uma vez que em muitos momentos temos 

nos deparado com essa situação, tanto quando damos cursos na Graduação 

(sobretudo em cursos cujo público-alvo chegou ao Nível Superior com idade mais 

elevada) como quando ministramos cursos de formação de professores. Na 

Graduação, não temos grande dificuldade em contornar o fato, entretanto, em cursos 

de formação de professores, já chegamos a lidar com certa resistência até 

“convencermos” o público no decorrer do curso de que tínhamos condições de 

ocupar o posto de formadora. 

Embora não constasse no questionário, em nossa conversa no primeiro dia 

de aula, constatamos que quatro das nove alunas diziam ser “apenas” donas de 

casa, que, após criarem os filhos, decidiram cursar a faculdade para conseguir uma 

colocação no mercado de trabalho. Elas acreditam que, por já terem experiência 

com crianças, a Pedagogia seja o caminho mais viável, inclusive por ser considerada 

uma Graduação “mais fácil” – parece-nos que elas constataram logo de saída não 

ser uma verdade absoluta, ao menos na Instituição que escolheram.  

Uma das alunas é podóloga e afirmou estar cursando Pedagogia por acreditar 

que o curso pode ajudá-la a melhorar o modo como se relaciona com seus clientes, 

principalmente, os de classe social mais elevada. Outra aluna trabalha como 

                                            

8 Optamos pelo uso do feminino, pois, pelo fato de todos os informantes da pesquisa serem mulheres, 
pareceu-nos muito “estranho” quando começamos a escrever a análise e nos referimos a elas como 
“alunos” ou “os informantes”. Além disso, esse dado mostra que persiste a predominância do público 
feminino nos cursos de Pedagogia. 
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instrutora num curso de informática, uma está desempregada e as outras duas 

trabalham em áreas de atendimento ao cliente/administração.  

Todas estudaram em escola pública, como muitos dos alunos do curso de 

Pedagogia dessa IES. 

No que diz respeito às questões sobre eficiência da leitura e da escrita no 

cotidiano, numa escala de 0 a 5, a maioria das alunas respondeu entre 2 e 3, o que 

demonstra que elas não se julgam satisfeitas com a forma como leem e escrevem 

em seu dia a dia. 

Já em relação ao desempenho acadêmico, seis alunas tiveram dificuldades 

na leitura da questão, pois assinalaram com X, e a questão solicitava que 

preenchessem os quesitos utilizando uma escala de 0 a 5. Das três alunas que 

preencheram corretamente, duas sentem muita necessidade de aprimorar 

gramática, produção textual escrita e produção textual oral; uma afirmou só sentir 

necessidade de aprimorar leitura e gramática, e, mesmo assim, preencheu com 2 na 

leitura e 1 na gramática. Posteriormente, entendemos, pelas demais respostas do 

questionário, que esta aluna também teve dificuldades para ler a questão, por isso 

assinalou, por exemplo, zero nos quesitos de produção textual escrita e oral. Ao que 

tudo indica, ela considerou que deveria avaliar-se nesses quesitos e não avaliar o 

grau de aprimoramento que necessitava para cada um deles.   

Esses dados confirmam o que era previsto, especialmente pelo caráter 

inclusivo da Instituição: o público-alvo do Nivelamento em Língua Portuguesa do 

curso de Pedagogia é composto por mulheres, com mais de 30 anos, que estudaram 

em escola pública, estão cursando a primeira graduação, e, portanto, já têm por 

volta de dez anos longe da escolarização formal. Além disso, apesar de julgarem ter 

mais dificuldades com produção textual, a leitura também parece precisar de 

aprimoramento. 

Em relação ao tipo de contribuição que o curso de Nivelamento pode 

oferecer, ou seja, o que as alunas esperam do curso, há maiores expectativas 

relacionadas ao aprimoramento de conhecimentos linguísticos que permitam ser 

mais eficientes na relação que estabelecerão com seus pares e com seus futuros 

alunos, já que todas as alunas assinalaram esse quesito.  

As demais respostas mostram que, em relação à leitura, há o mesmo 

interesse na proficiência em leitura de textos da área como de textos da vida em 

sociedade (seis alunas assinalaram os dois quesitos). Já no que se refere à 
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produção de texto, há um equilíbrio entre a necessidade de aprimorar 

conhecimentos linguísticos relativos à produção de textos acadêmicos (oito alunas 

assinalaram esse item) e a de adquirir mais segurança para escrever qualquer 

gênero de texto (sete marcações nesse item).  Além disso, duas informantes que 

assinalaram “Outros (especificar)” registraram:   

 “Sou péssima escritora (por isso não escrevo)”;  

 “Ter domínio e mais segurança na escrita”.  

Por esses dados, as informantes revelam desejar que o curso dê a elas 

subsídios para que possam melhorar seu desempenho acadêmico e se preparar 

para o contexto profissional em que irão atuar no que diz respeito ao uso da língua, 

sobretudo em relação à produção de textos.  

Todavia, é importante ressaltar que seis alunas assinalaram todos os itens, o 

que demonstra que esse público têm consciência das dificuldades que possui em 

leitura e escrita, mas também pode revelar uma autoimagem bastante negativa em 

relação ao uso da língua, inclusive em relação aos gêneros mais simples. 

 

3.2.2. Em relação à leitura  

 

Etapa I - como as alunas afirmam ler e o que pensam ser um bom leitor  

As alunas foram questionadas a respeito de quais procedimentos usam nas 

leituras que fazem para estudo pessoal. Os dados obtidos foram: 

 

Nas leituras que você faz para seus estudos, quais os 
procedimentos que usa? 

Número de 
respostas 

grifos no próprio texto 8 

anotações à parte 2 

anotações no próprio texto 4 

esquema - 

resumo - 

salta partes que não interessam 1 

lê do começo ao fim e depois volta para anotar 4 

lê parando para tomar nota ou grifar 5 

dá uma olhada na bibliografia (caso o texto a apresente) 2 

lê as notas de rodapé (se houver) 5 

vai ao dicionário para resolver dúvidas de vocabulário 4 

tenta adivinhar o sentido das palavras que desconhece 1 

lê o início e o fim do texto para ver se há algo que lhe interesse - 

nada disso, apenas lê - 

 



46 
 

Levando em consideração as respostas obtidas nessa questão, as alunas 

parecem ter consciência de apenas algumas estratégias de leitura e afirmaram 

utilizá-las, entretanto, quando da leitura solicitada pelo instrumento AdN (cf. etapa 

seguinte), constata-se que há diferença entre alguns procedimentos que as alunas 

dizem utilizar e os que elas realmente utilizam.  

Ainda em relação a essa questão, três respostas merecem destaque. Cinco 

alunas afirmaram ler parando para tomar nota ou grifar, o que julgamos ser um 

dificultador na leitura para esse público, principalmente, porque tem dificuldades 

para selecionar informações relevantes até mesmo em textos que circulam na vida 

em sociedade – o que pode ser confirmado pelos trechos grifados nos textos na 

atividade seguinte. Nesse caso, ler do começo ao fim e depois voltar para anotar ou 

grifar parece mais indicado, pois algumas dúvidas que surgem durante a leitura 

podem ser solucionadas no decorrer do próprio texto, além de que, principalmente 

após conhecer a conclusão do autor, é mais fácil selecionar os argumentos de que 

ele faz uso durante o texto para sustentar seu ponto de vista – ainda mais por tratar-

se de artigo de opinião. Aliás, antes disso, no texto que utilizamos para a atividade, a 

intencionalidade dos autores estava praticamente explícita no último parágrafo, cujo 

conteúdo também estava em destaque no artigo9 em seu suporte original.  

Outra resposta que nos chamou atenção foi o fato de apenas duas alunas 

assinalarem o item “dá uma olhada na bibliografia (caso o texto a apresente)”, pois 

essa é uma estratégia que poderia ajudá-las a identificarem, no caso, a 

intencionalidade dos autores, em razão dos partidos políticos a que pertencem e 

também ao grau de envolvimento deles com o Plano que estão defendendo.  

Apenas uma aluna afirmou tentar “adivinhar” o sentido das palavras que 

desconhece, essa resposta revela que as alunas não acreditam que pelo contexto 

sejam capazes de inferir o sentido de termos desconhecidos, ou julgaram que 

“adivinhar” não seria uma resposta esperada pela professora. Talvez por isso quatro 

delas tenham escolhido a consulta ao dicionário como estratégia mais apropriada 

para resolver dúvidas de vocabulário – embora na prática não o tenham feito durante 

a aplicação da AdN. 

Ressaltamos ainda que nenhuma das alunas afirmou não fazer uso de 

nenhuma estratégia, o que mostra que elas têm certa consciência de que há 

                                            

9 Cf. Anexo A, em que reproduzimos o mais próximo possível o formato do artigo como publicado no 
jornal. 
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procedimentos que podem atuar como facilitadores na leitura, mesmo que elas não 

tenham certeza de quais são. 

Numa provável tentativa de desencadear uma imagem de leitoras ideais, o 

que não necessariamente implique que elas praticam o que afirmam, as alunas nos 

levam a admitir que, em alguns momentos, elas apresentaram respostas supondo 

serem as esperadas pela professora como, por exemplo: a estratégia de grifar o 

texto, que é aconselhada por muitos dos professores das disciplinas da Graduação, 

e o uso do dicionário para lidar com dúvidas de vocabulário, que também ainda é 

bastante aconselhado por alguns professores na escola básica. 

Quase todas as alunas, sete, acreditam que o bom leitor é aquele que lê com 

atenção. Nessa questão também aparece assinalada, com certo destaque, a 

estimativa de que o bom leitor é quem lê muito. Isso demonstra que o conceito de 

leitor que a maioria das alunas possui se baseia em alguns equívocos, pois nem 

sempre a questão quantitativa e a perspectiva de ler aos poucos, “com atenção”, 

estão atreladas a uma leitura eficiente. 

 

Etapa II – prática de leitura 

Foi proposto às alunas que lessem um artigo, publicado na seção Opinião do 

jornal Folha de S.Paulo10, como se estivessem numa situação de prova, pesquisa ou 

trabalho escolar. Todas as alunas disseram, na questão um da etapa anterior, que 

utilizam pelo menos uma estratégia de leitura. De fato, entre as estratégias que 

podem ser verificadas, todas as alunas grifaram trechos do texto, mas o mesmo não 

aconteceu em relação às anotações no próprio texto (que quatro alunas disseram 

fazer) nem em relação às anotações à parte (que duas haviam afirmado fazer). Além 

disso, embora quatro alunas tenham informado que consultavam o dicionário para 

resolver dúvidas de vocabulário, nenhuma delas solicitou tal instrumento, ainda que 

mais adiante tenham relatado dificuldades com o vocabulário do texto.  

Esses dados revelam, conforme apontado anteriormente, que em alguns 

momentos há diferença entre os procedimentos que as alunas afirmam utilizar e os 

que elas realmente utilizam. Ao que parece, como a noção que elas têm de leitura 

ainda é incipiente, assinalam procedimentos “politicamente corretos”, ou seja, 

aqueles que creem ser os ideais, típicos de leitores mais proficientes. Outra hipótese 

                                            

10 Cf. anexo A. 
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é que as alunas não tenham se atentado ao enunciado desta etapa. Entretanto, o 

mais provável mesmo é que elas não conheçam alguns procedimentos nem 

empreguem os procedimentos que dizem empregar.  

 

Etapa III – autoimagem como leitoras e como as alunas leem 

Cinco alunas consideram seu desempenho como leitoras de textos apenas 

aceitável. Duas se consideram leitoras ruins e outras duas se consideram boas 

leitoras. Isso demonstra que, mesmo esse público apresentando uma autoimagem 

negativa, a maioria não considera ter um desempenho tão baixo em leitura, 

diferentemente do que acontece em relação à escrita, como veremos na etapa 

seguinte. 

Quando as alunas foram questionadas sobre os procedimentos que usaram 

para ler o texto, foram obtidos os seguintes dados: 

 

Quais os procedimentos que você usou para ler o texto? 
Número de 
respostas 

foi lendo e parando em algumas passagens 5 

voltou algumas vezes a partes já lidas 6 

leu do começo ao fim 1 

foi lendo e grifando ou anotando o que achou interessante  7 

fez um esquema mental ou gráfico do texto - 

não usou nenhum procedimento - 

 

Em geral, leitores mais proficientes leem do começo ao fim, uma estratégia 

que foi assinalada por apenas uma aluna – indicativo de que o curso precisa investir 

em estratégias adequadas para a construção de sentido com mais eficiência. Isso é 

reiterado pelas seis alunas que voltam algumas vezes a partes já lidas e cinco que 

vão parando em algumas passagens. Interessante notar que, embora talvez não 

tenham certeza de quais procedimentos seriam mais produtivos, as alunas sabem 

que algumas estratégias podem auxiliar a leitura, tanto que nenhuma delas afirmou 

não ter utilizado nenhum procedimento, ainda que sejam apenas os grifos no texto, 

item assinalado por todas. 

Diante do vocabulário do texto, apenas uma aluna afirmou não ter tido 

nenhuma dificuldade, o que reafirma as necessidades dessas alunas em relação ao 

desenvolvimento de estratégias de leitura, inclusive de textos mais elementares. 

Quatro afirmaram ter adivinhado as palavras novas pelo contexto. Apenas uma 

aluna disse que ignorou a palavra que não entendeu e que não fez falta. Entretanto, 
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praticamente metade das alunas apresentou alguma dificuldade quanto ao 

vocabulário, e não conseguiu resolvê-la por meio de inferências, o que prejudicou a 

leitura.   

 

3.2.3. Em relação à produção de textos  

 

Etapa I – como as alunas se veem como produtoras de texto e como elas afirmam 

escrever 

Se em relação à leitura a metade das alunas considera seu desempenho 

aceitável, quando se trata de produção de texto, a maioria considera seu 

desempenho entre péssimo e aceitável, e apenas uma considera-se uma boa 

escritora. Esses dados revelam que as estudantes acreditam ter melhor 

desempenho como leitoras do que como escritoras, talvez porque estejam 

influenciadas pela ideia equivocada de que escrever é muito difícil e por isso 

apresentam menor segurança em relação à escrita. Cabe ressaltar que essa ideia 

vem da época da escola básica, muito provavelmente, quando as produções 

escritas, em geral, costumam ser avaliadas prioritariamente em relação ao emprego 

da norma culta, e a maioria dos outros aspectos que envolvem a produção textual é 

desconsiderada. 

Nenhuma das estudantes assinalou “ótimo”, nem em relação à leitura nem no 

que diz respeito à escrita, o que corrobora a constatação de que a autoimagem 

dessas alunas em relação ao uso da língua é negativa. 

Quando se trata de escrita acadêmica, a ideia que as alunas têm de si 

mesmas não é muito diferente. As notas que se deram foram de um a seis, numa 

escala de zero a dez. A maioria das alunas optou por quatro ou cinco, o que nos 

revela que elas consideram sua proficiência em escrita de textos acadêmicos, no 

máximo, aceitável. 

Quando questionadas sobre seu papel como produtoras de textos para 

situações formais, seis das nove alunas afirmaram fazer rascunho. Além disso, 

quatro disseram fazer um plano escrito. Entretanto, essas informações não foram 

confirmadas pela análise da atividade de escrita que as alunas apresentaram 

posteriormente, pois nenhuma aluna fez rascunho e ou plano escrito – apesar de o 

verso da folha ter sido oferecido para tal propósito no enunciado da atividade. 

Quatro das seis alunas que afirmaram fazer rascunho também assinalaram 
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“escrever conforme as ideias vêm à cabeça”. Assim, ficou claro que, além de haver 

certa contradição entre os procedimentos que as alunas julgam corretos e o que elas 

realmente praticam, não sabemos se elas escrevem “conforme as ideias vêm à 

cabeça” na fase de rascunho, o que seria adequado, ou se elas apenas afirmaram 

fazer rascunho por julgar um procedimento correto do ponto de vista da professora, 

mas, na prática, escrevem diretamente a “versão final do texto”.  

Duas alunas foram mais “sinceras” e disseram ler só ao final para fazer 

alterações; uma assinalou planejar só depois de ter começado a redigir. Na verdade, 

esses dados revelam que as alunas não têm certeza ou não fazem uso dos 

procedimentos que podem levá-las a produzir melhor os seus textos. O que nos 

pareceu pela leitura da produção é que elas apenas escrevem “conforme as ideias 

vêm à cabeça”. Além disso, durante a aplicação do instrumento, percebemos que a 

maioria sequer leu o texto que havia acabado de produzir, antes de entregá-lo. 

 

Etapa II – Produção de texto11 

As orientações acerca da produção de texto, com base no artigo lido (Etapa II 

da parte relacionada à leitura), levando em consideração o modo como são 

produzidos textos na / para faculdade, indicavam que fossem descritos: a 

intencionalidade (objetivos do texto), o assunto tratado e a quem o texto se destina. 

Para efeito de análise, dividimos a questão em três partes e estabelecemos quatro 

critérios de categorização: respostas adequadas, relativamente adequadas, não 

adequadas e não mencionou. Foram obtidos os seguintes dados: 

 

                                            

11 Nesse momento da aplicação da análise, como a folha com o artigo já não estava mais com elas 
para que pudessem consultar, as alunas levaram um “susto”, algumas chegaram a lamentar em voz 
alta não terem lido o artigo do jornal “como deveriam”, apesar de nossa orientação para que lessem 
como se estivessem em uma situação de prova, pesquisa ou trabalho escolar. 
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Conforme observado no quadro, as alunas tiveram dificuldade maior em 

responder adequadamente sobre a intencionalidade e o público-alvo, na verdade, 

elas nem citaram esses dois pontos na produção, o que se configura em indicativo 

de que ainda há aspectos que precisam ser trabalhados em relação à escrita e, 

sobretudo, em relação à leitura. Mais especificamente, esses dados revelam a 

dificuldade de as alunas reconhecerem a organização do texto dentro de 

determinado gênero em função das intenções comunicativas (artigo de opinião), o 

que pode ser percebido também pela não identificação do suporte em que o texto 

aparece e que lhe permite circular (jornal de periodicidade diária), pois o modo de 

difusão de um texto intervém na sua constituição.  

Também julgamos importante ressaltar que, em relação ao assunto tratado no 

texto, mesmo as alunas que o identificaram com adequação ou relativa adequação, 

não deixaram de mencionar aspectos referentes à formação de professores. Embora 

não seja o assunto principal tratado no texto, esse aspecto é parte integrante do 

argumento dos autores para dar conta de sua intenção. Parece-nos, portanto, que 

as alunas foram facilmente influenciadas pelo argumento, quase de senso comum, 

de que é necessário investir na formação de professores. Isso pode ter acontecido 

também justamente por estarem já muito envolvidas com as expectativas da 

profissão que acabaram de escolher. Ou seja, as alunas privilegiaram, no texto, os 

trechos que tratavam de assuntos que elas julgavam conhecer melhor, o que não foi 

suficiente para dar conta de responder ao que fora proposto, mas não deixa de ser 

uma estratégia para, ao menos, dar início à compreensão do texto. 

Um aspecto anteriormente mencionado merece ser retomado. Quanto à 

imagem sobre si próprias, embora as alunas já considerassem que seu nível como 

leitoras era apenas aceitável, os resultados mostram que em alguns aspectos elas 

 Adequação Relativa 
Adequação 

Não adequado Não mencionou 

 
Intencionalidade 

Objetivos do texto 
 

0 0 0 9 

 
Assunto tratado 

 
2 4 3 0 

 
Público-alvo 

 
0 0 0 9 
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estão abaixo dessa linha. Isso nos indicou que teríamos dois desafios durante o 

curso: trabalhar as dificuldades elementares das alunas em leitura e escrita, que 

provavelmente elas tiveram durante toda a vida escolar sem que tenham conseguido 

subsídios para resolver, e, consequentemente, lidar com um público que possuía 

uma autoestima baixa como usuário da língua. 

Além das dificuldades de leitura, que culminaram nas dificuldades de 

produção expostas acima, todos os textos também apresentaram problemas no que 

diz respeito ao registro formal da língua, tais como: concordância; emprego de 

vírgula (inclusive, separando o sujeito do predicado); acentuação; colocação 

pronominal; pontuação (estrutura da frase, parágrafo); crase; coesão e coerência 

textual; paralelismo; ortografia. 

Ainda em relação aos textos produzidos, apenas uma aluna fez uso de título, 

o que pode indicar que elas, também na leitura, não dão a devida importância a esse 

elemento constitutivo dos textos. 

Outro fato que nos chamou atenção foi a extensão dos textos. Cinco alunas 

escreveram apenas entre quatro e seis linhas. Porém, o que muito nos preocupou, 

além das questões mais pontuais relacionadas ao registro formal da língua, foram as 

dificuldades que as estudantes apresentaram no que diz respeito à expressão 

escrita. Em muitos momentos, não foi possível entendermos o que as alunas tiveram 

a intenção de dizer, a que elas se referiam especificamente. Por isso, pareceu-nos 

relevante trazer alguns exemplos dessas escritas: 

 

Texto 1  

O texto refere-se há docência no Brasil comparada a outros 

países. E ao pouco valor dado aos docentes. É preciso que 

haja mudanças para que se alcance objetivos e metas. 

Com o relato no qual o trecho do texto diz sobre a posição de 

nossos governantes. 

Já podemos ter nossas respostas. 

 

Texto 2 (fragmento) 

O texto fala que a falta de PNE no Brasil e/ou a aplicação 

seriamente em nossa educação é o que leva a defasagem 

pedagógica e nas estruturas escolares. 
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Texto 3  

O texto tratava-se do planejamento educacional de ensino. 

Fala sobre a valorização proficional dos professores por uma 

melhor remuneração. 

 

Texto 4 

O texto trata do PNL? Plano nacional do livro, ressalta a 

importância dessa discução na educação brasileira. Trata 

também das porcentagem das distribuição dos livros. 

 

Etapa III – autoavaliação sobre o processo de escrita 

Em relação ao processo de escrita, a alternativa mais assinalada (seis 

informantes) foi “faltaram conhecimentos para conseguir escrever”, em contrapartida, 

uma alternativa assinalada apenas por duas alunas foi “releu o enunciado da 

proposta de produção textual”. O que demonstra que essas alunas já tomaram 

consciência de que não realizaram uma leitura adequada do texto-base, mas ainda 

não foram capazes de perceber que uma leitura atenta do enunciado da proposta 

poderia auxiliá-las no desenvolvimento do texto, uma vez que nem ao menos 

“tentaram” responder sobre o público-alvo e os objetivos dos autores.  

Nesta etapa da realização da análise, fica evidente a tomada de consciência 

dessas alunas de que muitas vezes elas não colocam em prática, de fato, aquilo que 

afirmam fazer. O próprio instrumento já lhes deu condições de revelarem por escrito 

apenas o que de fato acontece com elas. Prova disso é que ninguém respondeu ter 

feito um plano mental, ter rabiscado algumas ideias ou ter feito um esquema do texto 

antes de começar a redigir. Além disso, com exceção do plano mental, era possível 

verificar a veracidade dessas duas últimas respostas, observando a folha em que as 

alunas realizaram a atividade de escrita.  

Outras alternativas assinaladas pelos respondentes em relação ao processo 

de escrita:  

 controlou novas ideias para não se desviar de sua meta (uma aluna); foi 

relendo e revisando enquanto escrevia (duas alunas); ao começar algum 

parágrafo, teve de reler o anterior (quatro alunas); releu o texto quando 

acabou de redigir e fez alterações (três alunas); ao final, fez uma revisão 

para corrigir o que fosse preciso (duas alunas) – essas respostas indicam 
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que essas respondentes parecem já saber da validade de tais 

procedimentos; 

 só percebeu a organização do texto depois de ter começado (duas alunas) 

– isso indica que essas duas alunas não costumam fazer um planejamento 

escrito do texto, o que poderia auxiliá-las, tendo em vista as dificuldades 

apresentadas posteriormente, na organização das ideias iniciais. 

 teve dúvidas em relação à gramática da língua (três alunas) – o que indica 

uma contradição com o que fora observado na leitura das produções; 

 sentiu falta de um dicionário de sinônimos ou de antônimos (apenas uma 

aluna) – o que ressalta o mito acerca do uso de dicionário apenas como 

suporte à leitura e não à escrita.  

Ao serem questionadas sobre se gostaram do texto produzido, apenas três 

alunas assinalaram sim e sete, não – constatamos que uma aluna assinalou as duas 

alternativas, demonstrando incapacidade de discernimento entre as questões que 

permitiam mais de uma resposta.  

As justificativas assinaladas para quem respondeu sim foram: 

 fez um texto sucinto e objetivo; 

 leu atentamente o texto gerador; 

 leu atentamente o enunciado com as instruções para a tarefa de escritura. 

Duas dessas alunas que responderam sim também registraram justificativas 

na parte aberta dessa questão: 

 “o texto faltou bastantes informações, porém o sentido do texto, o 

significado principal consegui relatar”; 

 “eu tinha quase certeza que iria ter que produzir”. 

Já as justificativas para quem respondeu não: 

 porque não leu o texto gerador como deveria (quatro alunas); 

 porque só leu o corpo do texto gerador, desconsiderando informações 

sobre a fonte do texto (duas alunas); 

 porque leu superficialmente o enunciado com as instruções para a tarefa 

de escritura (três alunas). 

Duas das alunas que responderam não também registraram no espaço para 

a resposta aberta: 

 “tenho dificuldades”; 
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 “faltou atenção critica”. 

Essas respostas confirmam a hipótese de que as alunas não consideraram as 

orientações para a leitura do texto: ler como se estivesse em uma situação de prova, 

pesquisa ou trabalho escolar, portanto ainda têm dificuldades para ler e seguir 

instruções. Além disso, ao se flagrarem sem ter o que dizer por não terem lido o 

texto adequadamente, perceberam que também podem ter mais dificuldades em 

leitura do que supunham.  

 

  

Para encerrar a apresentação desta análise, podemos presumir que várias 

incoerências nas respostas das alunas se devem às deficiências que elas revelaram 

em leitura e, conforme verificado no texto produzido por elas, essas deficiências se 

refletem na escrita. Também acreditamos que durante o processo de feitura da AdN 

as próprias alunas foram percebendo que muitas coisas que afirmavam em uma 

etapa anterior eram “desmentidas” por elas mesmas em etapas posteriores. Como 

exemplo disso, tivemos, além das expressões faciais observadas no momento da 

aplicação do instrumento, a constatação por parte das alunas, na última pergunta da 

última etapa do questionário, de que ainda necessitam aprimorar aspectos 

referentes à leitura e à escrita, pois quase todas não gostaram do que produziram, e 

mesmo as três que disseram ter gostado apresentaram alguma justificativa por, 

talvez, já terem tomado consciência de seus problemas em relação à leitura e à 

escrita. 

A feitura desta análise permitiu a interpretação dos dados levantados e nos 

encaminhou para o desenho do curso. 

 

3.3. O programa de ensino 

 

 Neste tópico tratamos do processo de construção do programa de ensino12, 

que, apesar de ser baseado nos resultados da AdN, como é natural, também é fruto 

de nossa experiência durante os três semestres anteriores em que atuamos no 

curso de Nivelamento da mesma IES. 

                                            

12 Cf. Anexo C. 
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 Nosso trabalho começou no segundo semestre de 2011, logo após 

ingressarmos no Mestrado em Língua Portuguesa. Apesar de já termos alguma 

experiência em cursos de português para fins específicos – como monitora – nunca 

havíamos atuado como professora titular em um curso dessa natureza. Talvez por 

esse motivo, nosso primeiro programa de ensino, apesar da aplicação de um 

instrumento de AdN, contemplou conteúdos que estavam um pouco distantes de 

algumas necessidades imediatas dos alunos13.  

Assim, apesar de alguns avanços, não obtivemos, em 2011, parte dos 

resultados esperados, o que nos frustrou um pouco, mas, ao mesmo tempo, fez com 

que refletíssemos sobre o desenho do curso para os semestres posteriores. 

É importante esclarecer que o Nivelamento em Língua Portuguesa não existia 

anteriormente na IES, portanto, o percurso relatado nos tópicos seguintes, até 

chegarmos ao que consideramos um programa de ensino mais adequado para o 

contexto em que realizamos nosso trabalho, teve como ponto de partida a conversa 

que tivemos com a coordenadora do curso e o acompanhamento de algumas aulas 

da disciplina Prática de Leitura e Escrita, ministradas ao primeiro ano do curso de 

Pedagogia.  

Na conversa com a coordenação do curso, tomamos conhecimento das 

principais dificuldades dos alunos e ficamos animadas com a genuína preocupação 

da IES em, de fato, incluir esses alunos no Ensino Superior, ao possibilitar a 

ampliação da competência leitora e escritora deles.  

Já durante as aulas da disciplina de Prática de Leitura e Escrita, a partir da 

observação do trabalho da professora e da participação dos alunos, pudemos 

identificar alguns aspectos também relativos ao perfil dos alunos, o que nos 

tranquilizou, pois a turma se mostrou bastante receptiva ao nosso trabalho. 

 Desse modo, considerando que tínhamos relativa autonomia para 

desenvolver nosso trabalho – entendendo “relativa” como um termo positivo, uma 

vez que a coordenação sempre acompanhou nosso trabalho, realizando avaliações 

formativas – e não tínhamos um “modelo” de curso a seguir, ficamos ainda mais 

motivadas para iniciar o curso de Nivelamento, posto que vimos nessa experiência 

uma oportunidade de ampliarmos nosso projeto de pesquisa, que estava sendo 

delineado naquele momento. 

                                            

13 Neste ponto, tornamos a usar os termos que se referem a “aluno” no masculino, posto que nos 
semestres anteriores ao primeiro de 2013 não tivemos somente alunas. 
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Apesar de não ser nosso objetivo apresentar de forma detalhada as 

alterações pelas quais o programa de ensino passou desde o primeiro semestre do 

curso até o proposto nesta pesquisa, julgamos relevante apontar as principais 

mudanças, uma vez que a proposta para o curso de Nivelamento Acadêmico é fruto 

de um processo e, portanto, precisou de alguns (re)ajustes. 

 No primeiro e no segundo semestres de curso, como esperávamos um 

número mais elevado de alunos (25 por turma), as turmas foram divididas em A e B. 

Dessa forma, cada turma tinha apenas duas horas de aula a cada quinze dias. Em 

virtude disso, solicitávamos que a maioria das atividades fossem realizadas fora do 

horário de aula, o que acabou prejudicando o caráter “oficineiro” que gostaríamos 

que essas aulas tivessem, pois já sabíamos que nossos alunos necessitavam de 

mediação para a feitura das atividades. Também ocorria de os alunos não 

realizarem as atividades fora da sala de aula, pois privilegiavam as atividades das 

disciplinas regulares do curso.  

No terceiro semestre, após verificarmos que, embora o número de 

convocados tivesse sido relativamente alto, mas a frequência em cada uma das 

turmas ficasse por volta de apenas dez alunos nos dois primeiros semestres do 

curso, optamos por agrupar as turmas, ampliando, assim, a duração das aulas. Os 

alunos passaram a ter quatro horas de aula a cada quinze dias, o que possibilitou 

que trabalhássemos de forma mais confortável e produtiva as atividades de leitura e, 

sobretudo, de escrita, conforme relataremos adiante.  

Outro aspecto que influenciou negativamente nosso trabalho foi o fato de o 

curso ser ofertado aos sábados, ao mesmo tempo em que a própria IES oferecia 

outras atividades, nas quais, muitas vezes, a participação dos alunos era obrigatória. 

Assim, em alguns semestres, também em virtude de feriados, ocorreu de termos 

apenas um encontro ao mês, ou nem isso, razão pela qual nosso cronograma nem 

sempre pode ser seguido.  

Em decorrência disso, ainda que tenhamos pretendido nesta pesquisa, 

inicialmente, apresentar todas as atividades realizadas durante o último semestre em 

que trabalhamos no curso – primeiro de 2013 – e os resultados que obtivemos com 

elas, não foi possível, uma vez que o não cumprimento do cronograma não permitiu 

que realizássemos tudo o que estava proposto no plano de ensino. Desse modo, 

apresentaremos nossa proposta para o trabalho com leitura e escrita, mostrando 

atividades à moda de exemplo. 
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Cabe ressaltar que, mesmo após os quatro semestres em que atuamos no 

Nivelamento, não conseguimos “resolver” completamente a questão do cronograma 

do curso. No entanto, as aulas com duração de quatro horas se mostraram mais 

produtivas, pois tínhamos a possibilidade de realizar algumas leituras com os alunos 

e, principalmente, proporcionar episódios de escrita durante as aulas, já que havia 

dificuldade da parte deles de realizar as atividades fora da sala de aula. Também 

podíamos revisar coletivamente textos inteiros e sistematizar alguns conteúdos 

gramaticais quando necessário. 

Enfim, decorridos três semestres de experiência com o Nivelamento, 

chegamos à definição da ementa do curso e também pudemos estabelecer objetivos 

mais realistas, tendo em vista nosso público-alvo, conforme segue. 

 

 
Ementa 

 
Superação de dificuldades mais elementares no que tange às práticas de 
leitura e escrita do aluno ingressante no curso superior, por meio de uma 
situação de ensino-aprendizagem diferenciada, com foco nas necessidades 
específicas do grupo em relação ao uso da língua materna. 
 

 

Objetivos 

Geral 

 
Fornecer subsídios para que o aluno desenvolva 
competência para ler e escrever adequadamente textos do 
cotidiano e da esfera acadêmica/profissional do pedagogo.  
 

Específicos 

 
Revisar aspectos gramaticais tendo por base análise de 
necessidades dos alunos. 
 
Aperfeiçoar a competência leitora e/ou escritora de textos 
do cotidiano e da esfera de atuação dos alunos: artigo de 
opinião, bilhete escolar, relato pessoal, relatório de estágio. 
 

 

Note-se que, de forma geral, alguns conteúdos e os gêneros selecionados já 

constam dos objetivos, dado que o programa foi desenvolvido como um todo, mas, 

por questões metodológicas, neste estudo, a seleção dos conteúdos e gêneros será 

tratada separadamente, no tópico seguinte. 

 

3.3.1. Seleção de conteúdos e gêneros textuais 

 

Quanto aos conteúdos e gêneros textuais, iremos relatar como chegamos à 

seleção do que fora trabalhado no curso. Todavia, antes disso, julgamos relevante 
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tecer algumas considerações em relação ao processo pelo qual passamos até 

chegar a essa seleção. 

Ao iniciarmos o trabalho no curso de Nivelamento, em 2011, os resultados da 

AdN que aplicamos apontavam que os alunos tinham necessidades elementares em 

relação ao uso da língua e, apesar de terem interesse em aprimorar conhecimentos 

linguísticos referentes à leitura e à escrita do texto acadêmico, também tinham 

muitas dificuldades para lidar com textos mais simples, do cotidiano.  

Entretanto, a IES solicitou que tentássemos trabalhar com gêneros 

acadêmicos, posto que os alunos, tanto os recém-ingressantes como os já cursistas 

(sobretudo estes), estavam com muitas dificuldades para lidar com esses gêneros. 

Por essa razão, acreditando que estaríamos atendendo uma necessidade 

mais imediata dos alunos, um dos princípios da abordagem para fins específicos, 

propusemos em nosso programa conteúdos como, por exemplo, normas do trabalho 

acadêmico-científico, incluindo citações diretas e indiretas.  

Escolhemos um artigo acadêmico sobre alfabetização e letramento – sempre 

pensando em utilizar textos da área em que os alunos estavam inseridos – e, após 

trabalharmos com eles alguns aspectos relacionados tanto à feitura de citações e 

paráfrases como ao processo de sumarização, solicitamos que realizassem um 

resumo e uma atividade de citação direta e indireta a partir desse artigo.  

Como resultado desse trabalho, chegamos ao final do semestre com um 

sentimento de frustração muito grande. Uma vez que não tínhamos como realizar a 

leitura do artigo juntamente com os alunos, em sala de aula, eles tiveram muitas 

dificuldades para compreender o texto, o que se refletiu nas citações e nos resumos 

produzidos por eles.  

Apesar de termos corrigido as produções, procurando fazer indicações que 

encaminhassem os alunos para a reescrita, ao recebermos os refazimentos, 

constatamos que algumas dessas produções apenas haviam sido “higienizadas” de 

acordo com nossos apontamentos em relação às inadequações presentes na 

superfície textual, como os erros de ortografia, por exemplo, e passadas a limpo, 

sem que fossem resolvidos outros aspectos, como os que traziam prejuízo ao 

sentido do texto. Outros alunos simplesmente “jogaram fora” os textos iniciais e nos 

entregaram textos completamente inéditos – alguns com mais inadequações do que 

as presentes na versão anterior... 
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Além disso, alguns alunos ficaram muito preocupados com as normas 

técnicas do trabalho acadêmico-científico, e isso fez com que eles ficassem ainda 

mais desanimados para realizar as atividades, cujo nível de dificuldade estava além 

das possibilidades deles naquele momento, inclusive no que dizia respeito ao uso de 

programas de edição de textos. 

Posto isso, e também pela avaliação que os alunos fizeram ao final do 

semestre, constatamos que eles precisavam de outro tipo de atendimento, com 

atividades que dessem conta de suas necessidades imediatas de uso da língua. 

Ainda que elas também dissessem respeito aos textos acadêmicos...  

Dessa forma, tínhamos como desafio a seleção de gêneros mais simples e de 

conteúdos que efetivamente auxiliassem os alunos a ler e escrever de forma mais 

competente. Também sabíamos que de nada adiantaria repetir o ensino de 

nomenclatura gramatical que eles, provavelmente, tiveram durante toda sua vida 

escolar. 

Em decorrência disso, nos semestres seguintes, abrimos mão das atividades 

que trabalhavam normas do texto acadêmico-científico – até porque este era um 

conteúdo da disciplina de Prática de Leitura e Escrita, inserida no curso regular do 

primeiro ano de Pedagogia da IES – e passamos a privilegiar aspectos que haviam 

sido detectados na AdN, como, por exemplo, coerência, coesão, pontuação, 

concordância (verbal e nominal), acentuação e ortografia, além das dificuldades de 

compreensão e produção de texto. 

Assim, chegamos, já no quarto semestre do curso, cuja proposta 

apresentamos nesta pesquisa, a uma seleção que privilegiava, além de conteúdos 

mais elementares no que tange ao uso da língua, gêneros mais simples, procurando 

sempre atender às necessidades das alunas a partir de textos que circulam na 

esfera acadêmica e/ou profissional do pedagogo – no caso, bilhete escolar e 

relatório de estágio – ainda que, em alguns momentos, tenhamos trabalhado com 

artigo de opinião e relato pessoal. 

Em relação ao artigo de opinião, além de tratar de tema condizente com a 

área de atuação das alunas14, ele foi utilizado na AdN para verificarmos aspectos 

referentes ao modo como elas liam, por ser um gênero do cotidiano, com o qual elas 

– imaginávamos – já tivessem tido contato ao longo da vida, seja na escola ou fora 

                                            

14 Deste ponto até o final da apresentação da proposta, por tratarmos do grupo do último semestre do 
curso, composto apenas por mulheres, voltamos a utilizar os termos referentes a “aluno” no feminino. 
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dela. Além disso, gostaríamos de utilizar o mesmo texto posteriormente para mostrar 

algumas estratégias de leitura – cujas questões presentes na AdN em relação ao 

texto já apontavam – e alguns aspectos relacionados à estrutura e organização 

textual, conforme relataremos no tópico relacionado à atividade de leitura. 

Já no que diz respeito ao relato pessoal, em razão da dificuldade das alunas 

na escrita do relatório de estágio, tanto no que tange à seleção do que precisava ser 

relatado como à organização do texto, decidimos partir de um relato mais elementar, 

para mostrar, na prática, inclusive, como se dá o processo de escrita de um texto, 

incluindo etapas importantes como planejamento, rascunho, revisão e reescrita, 

conforme será apresentado no tópico de proposta de atividade com escrita. 

Neste ponto, é importante salientar que, mesmo tendo desenhado o curso 

após a aplicação da AdN, em virtude das dificuldades do cronograma, conforme já 

relatamos, foram necessárias alterações de rota durante o curso. Nesse sentido, 

retomamos a reflexão de que o professor de fins específicos, mais especificamente 

em cursos de Nivelamento, precisa estar preparado para se desprender de 

planejamentos rígidos e ser capaz de lidar com as necessidades apresentadas pelo 

público-alvo, não apenas aquelas verificadas pela aplicação da AdN, mas também 

as que se apresentarem no decorrer do curso, inclusive as decorrentes de 

imprevistos.  

Posto isso, relataremos na sequência como foi realizado o trabalho com 

leitura e escrita, mostrando alguns exemplos do que propusemos para o curso. 

 

3.3.2. Exemplo de proposta de trabalho com leitura  

  

Como já relatamos, algumas dificuldades das alunas em relação à escrita são 

resultado de deficiências que elas possuem no que diz respeito à leitura. Ainda 

durante a aplicação da AdN, constatamos que a leitura do artigo de opinião, 

considerando os objetivos que estabelecemos para a atividade, não fora realizada 

de forma plena, porque as alunas tiveram dificuldades, entre outras, para 

reconhecerem a organização do texto em função das intenções comunicativas. 

As estudantes não levaram em conta, por exemplo, alguns fatores de 

contextualização, como o timbre e a seção do jornal em que o texto fora publicado, o 

título, a autoria, o trecho do texto que estava em destaque. 
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Como uma das alternativas para lidar com esses aspectos deficitários da 

leitura das alunas, propusemos a leitura compartilhada do mesmo texto utilizado na 

AdN, uma vez que precisávamos dar uma devolutiva a elas da atividade realizada 

durante a AdN, e o cronograma do curso talvez não nos permitisse, como acabou 

ocorrendo, realizar uma atividade de leitura compartilhada com outro texto. 

Não queríamos dar respostas prontas às alunas sobre as questões que 

propusemos na atividade da AdN, antes, tínhamos por objetivo mostrar a elas como 

chegar às respostas. 

Para isso, devolvemos às alunas a folha da AdN em que estava impresso o 

artigo15, antes de devolvermos ou comentarmos as produções realizadas por elas. 

Começamos, pois, por retomar o enunciado da atividade da AdN: “aponte o 

propósito comunicativo, ou seja, a intencionalidade do autor nesse texto, indicando o 

assunto tratado, a quem se destina o texto e o que mais julgar relevante para 

explicitar o ponto de vista defendido pelo autor”.  

Em primeiro lugar, esclarecemos que tínhamos consciência de que, se as 

alunas soubessem antecipadamente quais eram os objetivos da leitura, 

provavelmente, teriam tido menos dificuldades para responder às questões. Assim, 

já aproveitamos para explicar que estabelecer e/ou conhecer quais são os objetivos 

antes de iniciar a leitura já se configura como uma estratégia para compreensão. 

Posto isso, explicamos que, levando em conta apenas os fatores de 

contextualização presentes no texto, seria possível responder ao que fora proposto.  

Em relação à questão sobre os destinatários do texto, bastava verificar o 

suporte em que ele havia sido publicado – Folha de S.Paulo – para ter uma ótima 

pista de qual seria o público-alvo. 

Ainda no que diz respeito ao suporte, pelo detalhamento da seção em que o 

texto estava publicado – Opinião – também seria possível, mesmo sem reconhecer a 

organização do texto em função do gênero artigo de opinião, indicar um dos 

objetivos, os quais estão relacionados à intencionalidade, uma vez que um dos 

propósitos comunicativos de um texto publicado numa seção chamada Opinião não 

pode deixar de ser, minimamente, opinar sobre determinado assunto.  

Já no que tange ao assunto tratado, o título do texto já indicava quase que 

completamente qual seria, não fosse pela sigla PNE. Todavia, da forma como o texto 

                                            

15 Cf. Anexo A. 
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estava diagramado, havia um bloco em destaque, logo abaixo do título, que, além de 

indicar o assunto do texto, também daria conta de responder qual era a 

intencionalidade dos autores: convencer o leitor de que “o Congresso tem o dever de 

votar o melhor Plano Nacional de Educação já feito, para que o Brasil chegue ao 

posto de quinta potência do mundo”. 

Nesse ponto, aproveitamos para refletir juntamente com as alunas sobre a 

importância dessa sondagem prévia antes da leitura de um texto, que, além dos 

objetivos de leitura, passa pelas previsões que o leitor faz sobre o texto, baseado no 

local de publicação, na estrutura, na autoria, no título, nos trechos em destaque... A 

partir disso, o leitor pode ativar seus conhecimentos prévios, por exemplo, sobre as 

características do gênero em questão e o assunto a ser tratado. 

Ainda no âmbito da contextualização, perguntamos às alunas por que os 

nomes dos autores vinham acompanhados, além da sigla do partido político a que 

pertenciam, de suas profissões e/ou de seus cargos. Elas chegaram à ideia de que 

eles eram “gente importante”, por isso escreviam no jornal. Com base nisso, 

discutimos com elas o conceito de argumento de autoridade, exemplificando que, no 

artigo que estávamos lendo, a função era mostrar que os autores possuíam 

autoridade para tratar daquele tema, uma vez que, além de estarem relacionados 

diretamente ao Plano Nacional de Educação, exerciam funções reconhecidas pela 

sociedade, advogado, bancário, reitor de Universidade... 

Também refletimos juntas sobre a importância da leitura para ampliação do 

conhecimento, pois muitas alunas não tinham conhecimentos prévios sobre o 

contexto político-econômico em que esse artigo de opinião está inserido. Prova disso 

foi que, mesmo depois de chamarmos atenção para o fato de os autores 

pertencerem a partidos políticos que atualmente ocupam o poder na esfera federal, 

essa informação não foi um fator que tenha facilitado a leitura delas inicialmente. 

Porém, na sequência, quando chamamos atenção para o fato de que todos os 

autores estavam envolvidos diretamente com o Plano Nacional de Educação, uma 

das alunas teve um insight: “é por isso que eles estão defendendo tanto esse plano!”  

Após essa discussão inicial, durante a leitura, fomos mostrando às alunas 

como as nossas previsões iniciais iam se confirmando ou não, e como nos valíamos 

das pistas que o texto nos proporcionava para construirmos o sentido. Em alguns 

momentos, demonstramos que estávamos recorrendo a nossos conhecimentos 
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prévios para explicar por que podíamos atribuir determinado sentido a trechos do 

texto cujos propósitos estavam implícitos. 

Também tratamos de alguns elementos de construção do texto argumentativo 

presentes no artigo, como, por exemplo, a intertextualidade, a utilização de dados 

quantitativos, a inserção de um argumento contrário para, em seguida, refutá-lo, o 

uso de adjetivos e advérbios, o emprego de enunciados de senso comum. 

Assim, mostramos às alunas, durante a leitura compartilhada do artigo, que 

todo texto tem uma função social, isto é, um motivo para ser escrito, e é destinado a 

um ou mais leitores. Esse contexto de circulação relaciona-se diretamente com a 

forma e o conteúdo desse texto.  

Importante salientar que, durante a leitura, as próprias alunas começaram a 

tecer comentários sobre suas respostas na atividade escrita da AdN. Em alguns 

momentos, elas disseram que não sabiam que “era tão fácil assim”. Isso serviu para 

que aproveitássemos e comentássemos sobre a questão da autoestima, dizendo 

que elas eram capazes de compreender os textos, só precisavam aprender algumas 

estratégias que as ajudariam a ler melhor. 

Como não tínhamos muito tempo para trabalhar com as alunas, em sala de 

aula, procuramos sistematizar alguns aspectos que poderiam ser aplicados para a 

leitura de outros textos, conforme nos aponta Solé (1998, p.73-4): 

1. Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura. 
Equivaleria a responder às perguntas: Que tenho que ler? Por 
que/para que tenho que lê-lo? 
2. Ativar e aportar à leitura os conhecimentos prévios relevantes 
para o conteúdo em questão. Que sei sobre o conteúdo do texto? 
Que sei sobre conteúdos afins que possam ser úteis para mim? Que 
outras coisas sei que possam me ajudar: sobre o autor, o gênero, o 
tipo do texto...? 
3. Dirigir a atenção ao fundamental, em detrimento do que pode 
parecer mais trivial (em função dos propósitos perseguidos). Qual é a 
informação essencial proporcionada pelo texto e necessária para 
conseguir o meu objetivo de leitura? Que informações posso 
considerar pouco relevantes, por sua redundância, seu detalhe, por 
serem pouco pertinentes para o propósito que persigo? 
4. Avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo 
texto e sua compatibilidade com o conhecimento prévio e com o 
“sentido comum”? Este texto tem sentido? As ideias expressadas no 
mesmo têm coerência? É discrepante com o que penso, embora siga 
uma estrutura de argumentação lógica? Entende-se o que quer 
exprimir? Que dificuldades apresenta? 
5. Comprovar continuamente se a compreensão ocorre mediante 
a revisão e a recapitulação periódica e a autointerrogação. Que se 
pretendia explicar neste parágrafo – subtítulo, capítulo – ? Qual é a 
ideia fundamental que extraio daqui? Posso reconstruir as ideias 
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contidas nos principais pontos? Tenho uma compreensão adequada 
dos mesmos? 
6. Elaborar e provar inferências de diverso tipo, como 
interpretações, hipóteses e previsões e conclusões. Qual poderia ser 
o final desse romance? Que sugeriria para resolver o problema 
exposto aqui? Qual poderia ser – por hipótese – o significado desta 
palavra que me é desconhecida? Que pode acontecer com este 
personagem? 

 

Após essa primeira aula de leitura compartilhada, trabalhamos com as alunas 

a leitura de bilhetes escolares retirados de uma matéria da Revista Nova Escola16. 

Todos os bilhetes continham, propositadamente, inadequações, como, por exemplo, 

falta de clareza e informações insuficientes.  

Assim que distribuímos as cópias dos bilhetes e informamos que eles seriam 

utilizados para realizar atividade semelhante à realizada com o artigo de opinião, as 

alunas prontamente se manifestaram, dizendo que seria impossível, uma vez que 

eles não continham os elementos contextualizadores necessários.  

E de fato não tinham. Então, naquele momento, explicamos que essa era a 

última etapa de nosso trabalho com estratégias de leitura, e que tínhamos por 

objetivo verificar se as alunas haviam assimilado os conteúdos estudados na aula 

anterior.  

Como os resultados foram positivos, avançamos em nosso planejamento, e 

propusemos a realização de uma atividade de reescrita dos bilhetes, de modo que 

eles cumprissem adequadamente seu propósito comunicativo. Dessa maneira, 

estaríamos ainda tratando de aspectos importantes referentes à leitura, mas já 

antecipando outra necessidade das alunas, a da escrita de textos claros e objetivos, 

conforme trataremos a seguir. 

 

3.3.3. Exemplo de proposta de trabalho com escrita 

 

Considerando os resultados da AdN em relação à escrita, no primeiro 

momento do curso, procuramos resgatar a autoestima das alunas, mostrando que 

um texto não “surge do nada”, mas é o resultado de um processo que envolve 

diferentes etapas. Dessa forma, esclarecemos que as alunas podiam “escrever 

conforme as ideias vêm à cabeça”, assim como algumas delas assinalaram na AdN, 

                                            

16 Bilhetes com clareza e objetividade. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/gestao-
escolar/bilhetes-clareza-objetividade-683016.shtml. Acesso em: 15 maio 2013. 
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mas essas ideias precisavam ser (re)organizadas, em etapas posteriores, a fim de 

que o texto desse conta do projeto de dizer de seu produtor. 

Como tínhamos consciência de que as alunas não haviam aprendido a 

produzir textos dentro dessa perspectiva processual, em uma de nossas primeiras 

aulas, mostramos na prática todas as etapas do processo de produção de um texto, 

escrevendo junto com as estudantes um relato pessoal. Durante a escrita desse 

relato, cujo objetivo era relatar os acontecimentos de uma manhã, desde a hora em 

que acordávamos até o momento em que chegávamos à Faculdade, pudemos 

mostrar as alunas “o como fazer” um texto em diferentes etapas, partindo do 

planejamento até a editoração. 

 Na sequência, solicitamos que as alunas fizessem individualmente um relato 

pessoal sobre o primeiro dia delas na Faculdade, e que nos entregassem todas as 

etapas, incluindo o plano escrito, o rascunho, as marcações da revisão e o texto 

final, após a editoração. 

Entretanto, ao trabalharmos com o ensino de escrita nessa perspectiva 

processual, após a leitura dos relatos e de outros textos das alunas, constatamos 

que elas, mesmo, aparentemente, vencida em parte a resistência pela feitura de 

rascunho, praticamente não realizavam alterações durante a etapa de revisão de 

seus textos. E, mesmo quando realizadas, as alterações eram insuficientes para 

garantir a legibilidade do texto.  

Diante disso, retomamos Solé (1998), pois, quando nos tornamos leitores de 

nós mesmos, nem sempre somos capazes de assumir também o papel de nossos 

prováveis leitores, pois, uma vez que já está muito claro para nós mesmos o que 

queremos dizer, temos dificuldade de perceber que não estamos dizendo de forma 

clara. 

Por essa razão, a atividade de escrita de que trataremos a seguir foi motivada 

por nossa constatação de que as alunas talvez não tivessem subsídios para 

revisarem os próprios textos e pela necessidade delas de revisarem e reescreverem 

seus relatórios de estágio.  

Assim, considerando que a professora da disciplina de estágio do curso de 

Pedagogia havia solicitado que as alunas reescrevessem os primeiros relatórios, por 

apresentarem muitas inadequações que, inclusive, prejudicavam o sentido do texto, 

julgamos mais produtivo naquele momento partir para um trabalho prático, utilizando 

os textos já produzidos pelas estudantes.  
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Como não tínhamos condições de revisar os relatórios individualmente com 

as alunas, tivemos a ideia de trabalhar mais detidamente essas duas etapas da 

escrita – revisão e reescrita – coletivamente. Já tínhamos o costume de revisar e 

reescrever alguns trechos de textos das alunas, mas essa atividade não dava conta 

de aspectos como a conexão entre parágrafos, por exemplo. 

Antes de propor esse trabalho coletivo com os textos das alunas, explicamos 

como e por que ele seria realizado e pedimos autorização a elas, ressaltando que, 

aquelas que não se sentissem à vontade para expor seus textos, ficassem à vontade 

para não fazê-lo. Porém, pelo contrário, além de autorizarem a utilização dos textos, 

as alunas ficaram ansiosas para que o texto delas fosse revisado o quanto antes. 

Por um lado, se esse fato demonstrou que as alunas ainda se sentiam 

despreparadas para lidar “sozinhas” com a revisão e reescrita dos próprios textos, 

por outro, deixou claro que já havíamos conquistado a confiança do grupo, de 

maneira que elas sabiam que seus textos não seriam utilizados apenas para apontar 

os erros de natureza gramatical, mas para desenvolver um trabalho que as ajudasse 

a melhorar efetivamente a expressão escrita. 

Basicamente, o trabalho consistia em lermos juntas o texto do começo ao fim, 

voltarmos ao começo e revisarmos parágrafo por parágrafo (o que incluía, às vezes, 

juntar parágrafos ou criar novos). 

Na maioria das vezes, as próprias alunas encontravam as inadequações no 

texto e apontavam soluções. Entretanto, houve ocasiões nas quais elas apenas 

eram capazes de apontar o problema, mas não conseguiam indicar uma alternativa 

de reescrita, cabendo a nós apresentá-la.  

Quando as alunas indicavam mais de uma alternativa de reescrita, fazíamos 

perguntas para que elas mesmas chegassem a um acordo sobre a nova versão de 

determinado trecho. Foram raros os momentos em que precisamos descartar uma 

das soluções sugeridas. Quando isso se fazia necessário, sempre o fazíamos com 

muito cuidado, mostrando o porquê de aquela solução proposta não ser adequada. 

Entretanto, em alguns momentos, nenhuma de nós – professora e alunas – 

era capaz de apontar uma alternativa de reescrita e era preciso recorrer à autora do 

texto, perguntando o que ela havia pretendido dizer. Nesses momentos, 

aproveitávamos para mostrar a elas a importância da revisão do texto para a 

garantia do projeto de dizer, pois um texto linguisticamente bem construído tem 

muito mais possibilidades de realizar a intenção comunicativa de seu produtor.  
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Outro ponto que também foi bastante discutido em nossas revisões diz 

respeito às escolhas que as alunas realizavam em relação ao que precisavam ou 

não deixar explícito nos textos delas. Pelo fato de o relatório ser constituído 

majoritariamente por sequências descritivas, muitas alunas não eram capazes de 

calcular adequadamente o quanto deveriam explicitar ao leitor para que este 

pudesse “visualizar” o local descrito, por exemplo.  

Posto isso, apresentaremos a seguir um dos relatórios de estágio revisado e 

reescrito em nossas aulas, na seguinte ordem: a versão original, o texto em 

processo de revisão e, por fim, a versão reescrita. 

 

 

1. Caracterização da Instituição – primeira versão 

Fundação Fé e Alegria esta na Estrada de Taipas 3630 - Jardim Rincão, a 

instituição esta no local desde 1987, atendendo a crianças de 3 meses a 4 anos na 

creche e até 14 anos no Centro Cultural Popular que funciona no mesmo prédio. 

Dividido em subsolo, 1º subsolo, térreo, 1º andar e terraço o prédio foi construído 

em um local estratégico onde faz frente para duas ruas, planejado para atender a 

comunidade de um lado e a creche do outro lado, na parte interna todo o prédio é 

interligado por escadas protegida por telas e rampas também são protegidas por 

telas e corimão ao final das rampas tem grandes janelas e ao longo das paredes 

tem janelas menores.           

Esta instituição não tem salas, as turmas são divididas em espaços, no 

berçário tem o espaço para crianças de 3 meses a 1 ano (7 bebês,com uma 

professora), crianças de 1 e 2 anos são divididos em 2 grupos em espaços 

diferentes (15 crianças,com uma professora), as crianças de 3 e 4 anos são 

divididos em 3 espaços (15 crianças,com uma professora) todas as professoras 

contam com ajuda de auxiliares e funcionarias da instituição para apoio. 

          No subsolo funciona o Centro Cultural Popular com atividades para crianças, 

jovens e adultos da comunidade, o 1º subsolo esta a lavandeira, deposito para 

materiais de limpeza,remédios,ao lado da lavanderia esta o deposito para recolher o 

lixo que é retirado 3 vezes ao dia levado para este depósito. 

A entrada principal é a da creche que é o andar térreo do prédio, a área 

próximo ao portão é usada como um pequeno parque, o chão é todo de grama 

sintética e tem alguns brinquedos como casinha de madeira com escorregador e 
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outros brinquedos de madeira e pneus.Neste espaço ficam as crianças maiores. 

No térreo fica a cozinha onde são feitas todas as refeições e lanches 

(somente as mamadeira são feitas na cozinha no andar do berçário), na frente da 

cozinha fica um pequeno pátio com mesas e cadeiras do tamanho apropriado para 

as crianças. Seguindo do lado direito ficam os bebedouros e lavatório com algumas 

torneiras e um grande espelho na altura das crianças, neste local também estão os 

banheiros, os banheiro são divididos em duas partes a de banho onde tem a 

quantidade de chuveiros igual a quantidade de professoras (3) ao lado dos 

chuveiros próximo a saída tem um espelho com marcações de altura, o chão é 

revestido com piso antiderrapante, a outra parte onde estão os vasos sanitários tem 

divisórias de madeira e portas, todas um pouco acima da altura das crianças este 

tamanho permite que a professora tenha uma visão geral de todas as crianças 

quando estão usando. 

Logo a frente inicia os espaços(não há salas de aula), todos os espaços são 

separados por (estantes) escaninhos de madeira de altura média, onde ficam as 

mochilas e as caixas pessoais das crianças com foto e nome de cada um , estes 

escaninhos estão alguns materiais que são utilizados durante as atividades,a maior 

parte do tempo eles ficam em colchonetes, sentados em roda ou fazendo alguma 

atividade, quando tem atividade que precisa de mesas os colchonetes são retirados 

e colocadas mesas e cadeiras. 

Os três grupos se revezam nos espaços comuns como a área de interesse e 

o mezanino que também fazem parte deste espaço maior. O mezanino é em 

formato de casa da árvore, onde tem colchonetes este local é utilizado como sala 

de vídeo ou hora do sono. A área de interesse é uma miniatura de uma casa com 

móveis e utensílios feitos de madeira, a casa é dividida em cozinha, sala, quarto, 

lavandeira, e terraço todos os ambientes são equipados se aproximando do original, 

neste espaço também fica a biblioteca. Todos estes espaços são móveis que 

possibilita mexer quando necessário. 

No primeiro andar se localiza a parte administrativa e também o berçário. Ao 

entrar no berçário do lado esquerdo tem um espelho com um colchonete, ao lado 

tem um lavatório com algumas torneiras, seguindo tem a sala de troca onde tem um 

vaso sanitário (sem porta), duas bancadas de troca com colchonete, uma área para 

banho das crianças maiores e uma pia para o banho dos bebês, do lado direito da 
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entrada ficam escaninhos fixos de madeira onde ficam as caixas com fotos e nome 

de cada criança. Quando alguma criança precisa tomar algum medicamento é 

colocado em uma cesta sob a prateleira, pois fica totalmente fora do alcance das 

crianças, seguindo tem a cozinha onde são feitas as mamadeiras e também onde 

fica as refeições que já vem pronta da cozinha principal, neste espaço tem mesas e 

cadeiras para as refeições e cadeirão para os bebês. 

Neste andar também são divididos em dois espaços (sem divisórias) e um 

quarto, o quarto fica os bebês de 3 meses a 1 ano e onde também é usado para 

hora do sono e como sala de vídeo, este quarto tem uma porta que fica fechada 

quando os bebês estão neste espaço, esta porta tem três aberturas (uma fica na 

altura dos bebês que permite eles visualizar as outras crianças , uma abertura 

média que serve para passar a bandeja com suco ou mamadeira, e a terceira fica 

na altura do rosto da professora). 

A área de interesse deste andar tem muitos brinquedos coloridos, de montar, 

com som,para subir , tem um triângulo todo revestido de espelho por dentro e por 

fora onde as crianças podem entrar, tem uma mini sala de leitura com 

pequenos puffs onde as crianças ficam com os livros. 

Na parte externa tem o pequeno parque com piscina de 

bolinhas,balança,carrinhos e pneus,um bebedouro e um pequeno jardim 

natural,esta área as crianças tem uma visão total da rua , pois é cercada por 

grades. 

Todas as turmas tem acesso ao terraço a área maior,onde tem um grande 

brinquedo de madeira, tanque de areia, área do chafariz e uma pequena piscina de 

plástico uma parte do chão tem grama sintética e próximo as paredes em volta tem 

plantas naturais. Também no terraço fica o ateliê onde todas as crianças tem 

acesso, o ateliê tem escaninhos com materiais, uma grande mesa com bancos e 

bancadas fixas próximas a uma das paredes. 

Algumas tomadas ficam ao alcance das crianças que não tem proteção, as 

salas também tem estas janelas inteiras amplas que possibilita  ver do lado de fora, 

todos os ambientes são bem ventilados e claros. 

Ao longo de toda a instituição tem mobiles feitos com material reutilizado, 

alguns são longos que as crianças podem mexer, não tem nenhum trabalho das 

crianças na instituição. 
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2. Caracterização da Instituição – texto em processo de revisão17 

Fundação Fé e Alegria está na Estrada de Taipas, 3630 - Jardim Rincão, a 

instituição esta no local desde 1987, atendendo a crianças de 3 meses a 4 anos na 

creche e até 14 anos no Centro Cultural Popular que funciona no mesmo prédio. 

A Fundação Fé e Alegria, localizada desde 1987 na Estrada de Taipas, nº 

3.630, no Jardim Rincão, atende a crianças de 3 meses a 4 anos de idade na 

creche. Já no Centro Cultural Popular, que funciona no mesmo prédio, a instituição 

atende crianças a partir de 4 anos e adolescentes até 14 anos. 

Dividido em subsolo, 1º subsolo, térreo, 1º andar e terraço, o prédio foi 

construído em um local estratégico onde e faz frente para duas ruas, porque foi 

planejado para atender a comunidade de um lado e a creche do outro. A entrada do 

subsolo fica na rua lateral e a entrada principal do prédio, que dá para a creche, fica 

na avenida. lado, Nna parte interna, todo o prédio é interligado por escadas e 

rampas, que apresentam corrimãos e são protegidas por telas. e rampas também 

são protegidas por telas e corimão a Ao final das rampas tem há grandes janelas, e 

ao longo das paredes há tem janelas menores. 

Essta instituição não tem salas, as turmas são divididas em espaços. , No 1º 

andar berçário, tem o espaço para crianças de 3 meses a 1 ano (7 bebês, com 1 

professora) e para Aas crianças de 1 e 2 anos, que são divididaos em 2 grupos em 

espaços diferentes (15 crianças, com 1 professora). , No térreo, ficam as crianças 

de 3 e 4 anos, que são divididoas em 3 espaços (15 crianças, com 1 professora). 

Ttodas as professoras contam com ajuda de auxiliares e funcionáarias da instituição 

para apoio. 

No subsolo, ao qual se tem acesso tanto por dentro do prédio como pela rua 

lateral, funciona o Centro Cultural Popular com atividades para crianças, jovens e 

adultos da comunidade. , No 1º subsolo, local a que só os funcionários têm acesso, 

estáa a lavandeira e , o depóosito para materiais de limpeza e remédios. , aAo lado 

da lavanderia estáa o depoósito para onde é levado o recolher o lixo que é recolhido 

retirado 3 vezes ao dia. ao dia levado para este depósito. 

          Como já informado, Aa entrada principal do prédio é a da creche, que fica é 

                                            

17 Trechos sublinhados correspondem aos acréscimos, e trechos tachados, às supressões. 
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no andar térreo. do prédio, Aa área próximao ao portão é usada como um pequeno 

parque, o chão é todo de grama sintética e tem alguns brinquedos, como, por 

exemplo, casinha de madeira com escorregador e outros brinquedos de madeira e 

de pneus. Neste espaço Nesse andar ficam as crianças maiores, de 2 anos e meio 

até 4 anos. 

No térreo fica a cozinha onde são feitas todas as refeições e todos os 

lanches (somente as mamadeiras são feitas na cozinha que fica no andar do 

berçário). , nNa frente da cozinha fica um pequeno pátio com mesas e cadeiras do 

tamanho apropriado para as crianças. Seguindo do No pátio, ao lado direito da 

cozinha, ficam os bebedouros, e o lavatório, com algumas torneiras, e um grande 

espelho na altura das crianças. , Nesse local também estão os banheiros, que os 

banheiro são divididos em duas partes. a A parte de banho onde tem a quantidade 

de chuveiros igual àa quantidade de professoras (3), ao lado dos chuveiros, próximo 

a saída, tem um espelho com marcações de altura e, o chão é revestido com piso 

antiderrapante. aA outra parte, onde estão os vasos sanitários, tem divisórias de 

madeira e portas, todas um pouco acima da altura das crianças. Eesste tamanho 

permite que a professora tenha uma visão geral de todas as crianças quando estão 

usando os sanitários. 

Logo à frente da cozinha Depois dos banheiros, inicia estão os espaços (não 

há salas de aula delimitadas por paredes), todos eles os espaços são separados 

por (estantes) escaninhos de madeira de altura média, onde ficam as mochilas e as 

caixas pessoais das crianças com foto e nome de cada uma. , Nestses escaninhos 

também estão alguns materiais que são utilizados durante as atividades.,  

Aa maior parte do tempo, as crianças dos 3 grupos que ocupam os espaços 

do andar térreo eles ficam em colchonetes, sentadaos em roda ou fazendo alguma 

atividade,, qQuando tem atividade que precisa de mesas, os colchonetes são 

retirados e colocadas mesas e cadeiras. 

EssesOs três grupos se revezam nos espaços comuns desse andar, como a 

área de interesse e o mezanino que também fazem parte desste espaço maior. A 

área de interesse é uma miniatura de uma casa com móveis e utensílios feitos de 

madeira, a casa é dividida em cozinha, sala, quarto, lavandeira e terraço. Todos os 

ambientes são equipados com utensílios que se aproximam do original, nesse 

espaço também fica a biblioteca. O mezanino é em formato de casa da árvore, onde 
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tem colchonetes. Eesste local é utilizado como sala de vídeo ou hora do sono. A 

área de interesse é uma miniatura de uma casa com móveis e utensílios feitos de 

madeira, a casa é dividida em cozinha, sala, quarto, lavandeira, e terraço. tTodos os 

ambientes são equipados com utensílios que se aproximamndo do original, nesste 

espaço também fica a biblioteca. Todos esstes espaços são móveis, o que 

possibilita mexer quando necessário. 

No primeiro andar, se localiza-se a parte administrativa, e também o berçário 

e também os espaços para as crianças de 1 a 2 anos. Ao entrar no berçário, do 

lado esquerdo tem um espelho com um colchonete, ao lado tem um lavatório com 

algumas torneiras. , Sseguindo tem a sala de troca, onde tem um vaso sanitário 

(sem porta), duas bancadas de troca com colchonete, uma área para banho das 

crianças maiores e uma pia para o banho dos bebês. , dDo lado direito da entrada 

do berçário ficam escaninhos fixos de madeira onde estão ficam as caixas com 

fotos e nome de cada criança. Quando alguma criança precisa tomar algum 

medicamento, ele é colocado em uma cesta sobre a prateleira, pois fica totalmente 

fora do alcance das crianças. Do mesmo lado, após os armários, seguindo tem fica 

localizada a cozinha onde são feitas as mamadeiras e também onde ficam as 

refeições que já vêm prontas da cozinha principal, nesste espaço há tem mesas e 

cadeiras para as refeições e cadeirão para os bebês. 

Nesse andar também há mais são divididos em dois espaços (sem divisórias) 

e um quarto., Noo quarto ficam os bebês de 3 meses a 1 ano, sendo que e onde ele 

também é usado para hora do sono e como sala de vídeo., esEsste quarto tem uma 

porta que fica fechada quando os bebês estão nessete espaço, essta porta tem três 

aberturas (uma fica na altura dos bebês, o  que permite que eles visualizemar as 

outras crianças,  a outra é uma abertura média que serve para passar a bandeja 

com suco ou mamadeira, e a terceira fica na altura do rosto da professora).  

A área de interesse desste andar tem muitos brinquedos coloridos. , Alguns 

são de montar, outros produzem com som e alguns são para subir. , Há também 

tem um triângulo todo revestido de espelho por dentro e por fora, onde as crianças 

podem entrar. , Existe também tem uma mini sala de leitura com 

pequenos puffs, onde as crianças ficam com os livros. 

Ainda no primeiro andar, Nna parte externa, tem umo pequeno parque com 

piscina de bolinhas, balança, carrinhos e pneus, um bebedouro e um pequeno 
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jardim natural. , e Nessta área as crianças tem uma visão total da rua, pois é 

cercada por grades. 

Todas as turmas teêm acesso ao terraço, a área maior, onde há tem um 

grande brinquedo de madeira, um tanque de areia, a área do chafariz e uma 

pequena piscina de plástico. Uuma parte do chão tem grama sintética e próximo 

àas paredes em volta tem plantas naturais. Também no terraço, fica o ateliê ao qual 

onde todas as crianças têem acesso, o ateliê tem escaninhos com materiais e , uma 

grande mesa com bancos e bancadas fixas próximas a uma das paredes. 

          Algumas tomadas ficam ao alcance das crianças que não tem proteção, 

Tanto no térreo como no primeiro andar, há as salas também tem estas 

janelas inteiras amplas que possibilitam ver do lado de fora do prédio; todos os 

ambientes são bem ventilados e claros. 

Ao longo de toda a instituição há tem mobiles feitos com material reutilizado, 

alguns são longos e, por isso, que as crianças podem mexer neles. , Nnão tem 

nenhum trabalho das crianças exposto na instituição. 

Algumas tomadas, todas sem proteção, ficam ao alcance das crianças. 

 

 

3. Caracterização da Instituição – versão reescrita 

A Fundação Fé e Alegria, localizada desde 1987 na Estrada de Taipas, nº 

3.630, no Jardim Rincão, atende, na creche, crianças de 3 meses a 4 anos de 

idade. Já no Centro Cultural Popular, que funciona no mesmo prédio, a instituição 

atende crianças a partir de 4 anos e adolescentes até 14 anos. 

Dividido em subsolo, primeiro subsolo, térreo, primeiro andar e terraço, o 

prédio foi construído em um local estratégico e faz frente para duas ruas, porque foi 

planejado para atender a comunidade de um lado e as crianças da creche do outro. 

A entrada do subsolo fica na rua lateral e a entrada principal do prédio, que dá para 

a creche, fica na avenida. Na parte interna, todo o prédio é interligado por escadas 

e rampas, que apresentam corrimãos e são protegidas por telas. Ao final das 

rampas, há grandes janelas, e, ao longo das paredes, há janelas menores. 

Essa instituição não tem salas delimitadas por paredes, as turmas são 

divididas em espaços. No primeiro andar, há o espaço para as crianças de 3 meses 

a 1 ano (7 bebês, com 1 professora) e para as crianças de 1 e 2 anos, que são 
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divididas em 2 grupos em espaços diferentes (15 crianças, com 1 professora). No 

térreo, ficam as crianças de 3 e 4 anos, que são divididas em 3 espaços (15 

crianças, com 1 professora). Todas as professoras contam com ajuda de auxiliares 

e funcionárias da instituição para apoio. 

No subsolo, ao qual se tem acesso tanto por dentro do prédio como pela rua 

lateral, funciona o Centro Cultural Popular, com atividades para crianças, jovens e 

adultos da comunidade. No primeiro subsolo, local a que só os funcionários têm 

acesso, está a lavandeira e o depósito para materiais de limpeza e remédios. Ao 

lado da lavanderia está o depósito para onde é levado o lixo que é recolhido três 

vezes ao dia. 

Como já informado, a entrada principal do prédio é a da creche, que fica no 

andar térreo. A área próxima ao portão é usada como um pequeno parque, o chão é 

todo de grama sintética e tem alguns brinquedos, como, por exemplo, casinha de 

madeira com escorregador e outros brinquedos feitos de madeira e de pneus. 

Nesse andar ficam as crianças maiores, de 2 anos e meio até 4 anos. 

No térreo fica a cozinha onde são feitas todas as refeições e todos os 

lanches (somente as mamadeiras são feitas na cozinha que fica no andar do 

berçário). Na frente da cozinha fica um pequeno pátio com mesas e cadeiras do 

tamanho apropriado para as crianças.  No pátio, ao lado direito da cozinha, ficam os 

bebedouros, o lavatório, com algumas torneiras, e um grande espelho na altura das 

crianças. Nesse local também estão os banheiros, que são divididos em duas 

partes.  

A parte de banho tem a quantidade de chuveiros igual à quantidade de 

professoras (3), ao lado dos chuveiros, próximo à saída, tem um espelho com 

marcações de altura para as crianças. O chão é revestido com piso antiderrapante. 

A outra parte, onde estão os vasos sanitários, tem divisórias de madeira e portas, 

todas um pouco acima da altura das crianças. Esse tamanho permite que a 

professora tenha uma visão geral de todas as crianças quando estão usando os 

sanitários. 

Depois dos banheiros, ficam os espaços (como já informado, não há salas de 

aula delimitadas por paredes). Todos esses espaços são separados por escaninhos 

de altura média, feitos de madeira, onde ficam as mochilas e as caixas pessoais 

das crianças; essas caixas possuem foto e nome de cada uma das crianças. 
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Nesses escaninhos também estão alguns materiais que são utilizados durante 

as atividades.  

Na maior parte do tempo, as crianças dos três grupos que ocupam os 

espaços do andar térreo ficam em colchonetes, sentadas em roda ou fazendo 

alguma atividade, Quando há atividades que precisam de mesas, 

os colchonetes são retirados e são colocadas mesas e cadeiras. 

Esses três grupos se revezam nos espaços comuns desse andar, como a 

área de interesse e o mezanino, que também fazem parte desse espaço maior. A 

área de interesse é uma miniatura de uma casa com móveis e utensílios feitos de 

madeira, a casa é dividida em cozinha, sala, quarto, lavandeira e terraço. Todos os 

ambientes são equipados com utensílios que se aproximam dos originais; nesse 

espaço também fica a biblioteca. O mezanino é em formato de casa da árvore, onde 

tem colchonetes. Esse local é utilizado como sala de vídeo ou para a hora do sono. 

Todos esses espaços são móveis, o que possibilita mexer quando necessário. 

No primeiro andar, localiza-se a parte administrativa, o berçário e também os 

espaços para as crianças de 1 a 2 anos. Ao entrar no berçário, do lado esquerdo, 

há um espelho com um colchonete, ao lado, há um lavatório com algumas torneiras. 

Seguindo em frente, há a sala de troca, onde se localiza um vaso sanitário (sem 

porta), duas bancadas de troca com colchonetes, uma área para banho das 

crianças maiores e uma pia para o banho dos bebês.  

Do lado direito da entrada do berçário, ainda no primeiro andar, ficam 

escaninhos fixos de madeira onde estão as caixas com fotos e nome de cada 

criança. Quando alguma criança precisa tomar algum medicamento, ele é colocado 

em uma cesta sobre a prateleira, ficando totalmente fora do alcance das crianças. 

Do mesmo lado, depois dos armários, fica localizada a cozinha onde são feitas 

as mamadeiras e também onde ficam as refeições que já vêm prontas da cozinha 

principal. Nesse espaço, há mesas e cadeiras para as refeições das crianças e 

cadeirões para as refeições dos bebês. 

Ainda no primeiro andar, também há mais dois espaços (sem divisórias) e um 

quarto. No quarto ficam os bebês de 3 meses a 1 ano, sendo que ele também é 

usado para hora do sono e como sala de vídeo. Esse dormitório tem uma porta que 

fica fechada quando os bebês estão nesse espaço, essa porta tem três aberturas: 

uma fica na altura dos bebês, o que permite que eles visualizem as outras crianças, 
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a outra é uma abertura média que serve para passar a bandeja com suco ou 

mamadeira, e a terceira fica na altura do rosto da professora.  

A área de interesse desse andar tem muitos brinquedos coloridos. Alguns 

são de montar, outros produzem som e alguns são para as crianças subirem. Há 

também um triângulo todo revestido de espelho por dentro e por fora, onde as 

crianças podem entrar. Existe também uma mini sala de leitura com 

pequenos puffs, onde as crianças ficam com os livros. 

Também no primeiro andar, na parte externa, há um pequeno parque com 

piscina de bolinhas, balança, carrinhos e pneus, um bebedouro e um pequeno 

jardim natural. Nessa área as crianças tem uma visão total da rua, pois é cercada 

apenas por grades. 

Todas as turmas têm acesso ao terraço, a área maior onde há um grande 

brinquedo de madeira, um tanque de areia, a área do chafariz e uma pequena 

piscina de plástico. Uma parte do chão tem grama sintética e próximo às paredes 

em volta há plantas naturais. Também no terraço, fica o ateliê ao qual todas as 

crianças têm acesso, o ateliê tem escaninhos com materiais e uma grande mesa 

com bancos e bancadas fixas próximas a uma das paredes. 

Tanto no térreo como no primeiro andar, há janelas amplas que possibilitam 

ver do lado de fora do prédio; todos os ambientes são bem ventilados e claros. 

Ao longo de toda a instituição há móbiles feitos com material reutilizado, 

alguns são longos e, por isso, as crianças podem mexer neles. Não há nenhum 

trabalho das crianças exposto na instituição. 

Algumas tomadas, todas sem proteção, ficam ao alcance das crianças. 

 

Note-se que, além das alterações realizadas durante o processo de revisão, 

outras ocorreram no momento da reescrita do texto, pois, conforme Passarelli 

(2004), é comum que, durante a editoração, o texto passe por uma nova revisão.  

Por essa razão, chamamos a atenção das alunas para o fato de que se 

configura como uma boa estratégia deixar o texto “descansar” antes da etapa da 

editoração a fim de que o escritor possa ter mais condições de realizar uma leitura 

crítica do que produziu. Utilizamos, inclusive, uma metáfora em relação à massa de 

pão, que precisa de um tempo em repouso, depois de ser amassada, para poder ser 

trabalhada novamente a fim de assumir sua forma final. 
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Obviamente, em razão de nossas dificuldades relativas ao cronograma das 

aulas, não foi possível realizar esse trabalho com todos os textos, mas pudemos 

constatar, pela leitura que realizamos de outros textos produzidos pelas alunas, 

inclusive de outros gêneros, como resumos e diários de leitura, que o trabalho de 

revisão e reescrita coletiva de textos as auxiliou a realizarem de forma mais 

produtiva a revisão e reescrita de seus textos individualmente. 

Além disso, os resultados positivos desse trabalho, que incluíram a elevação 

da autoestima das alunas, no momento em que elas perceberam que eram capazes 

de produzir textos que dessem conta de expressar claramente “o que elas queriam 

dizer”, puderam ser verificados na avaliação realizada pelas alunas ao final do curso, 

conforme será exposto no próximo tópico. 

 

3.4. Avaliação do curso 

 

 Apesar de, inicialmente, não constar em nossos objetivos, analisaremos as 

avaliações que as alunas realizaram ao final do curso.   

O questionário de avaliação do curso18 respondido pelas nove alunas estava 

dividido em quatro partes. As três primeiras, que diziam respeito à relevância, ao 

funcionamento do curso e ao desempenho das alunas e da professora, 

apresentavam cinco itens cada. Cada um desses itens poderia ser assinalado com 

Insatisfatório (I), Satisfatório (S), Bom (B) e Excelente (E).  

Os resultados desse questionário revelaram que as alunas consideraram o 

curso relevante, conforme resultados a seguir: 

 

Relevância do curso: I S B E 

Aprendi como fazer para melhorar a leitura de textos em língua portuguesa.   7 2 

Aprendi como fazer para melhorar a escrita de textos em língua portuguesa.   5 4 

Os conteúdos abordados estavam de acordo com minhas necessidades.   6 3 

O que aprendi tem boas conexões com minhas necessidades acadêmicas.   6 3 

O que aprendi tem boas conexões com minhas atuais/futuras necessidades 

profissionais. 
  5 4 

                                            

18 Cf. Anexo D. 
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Em relação ao funcionamento do curso, os resultados indicaram que as 

alunas também aprovaram as atividades de reescrita coletiva e de escrita e reescrita 

individuais – que eram novidades para elas. Já em relação à quantidade de 

atividades, horário das aulas e tempo de duração do curso, os resultados foram 

menos positivos, justamente em razão da problemática do cronograma, já exposta 

anteriormente. 

 

Funcionamento do curso: I S B E 

Quantidade de atividades.  1 4 4 

Horário das aulas.  1 4 4 

Tempo de duração do curso.  1 1 4 3 

Atividades de reescrita coletiva.   4 5 

Atividades de escrita e reescrita individuais.   5 4 

 

Já no que diz respeito à atuação dos envolvidos no curso, os resultados 

mostraram que as alunas aprovaram o trabalho da professora, o que indica que elas 

consideraram pertinentes as estratégias de ensino empregadas durante o curso, que 

encerravam princípios da abordagem para fins específicos. 

Além disso, as respostas das alunas sobre o próprio desempenho 

demonstram que o trabalho realizado durante o curso em relação à autoestima delas 

alcançou um resultado positivo, uma vez que a maioria assinalou ter tido um 

desempenho “Bom”. 

 

Atuação dos envolvidos no curso: I S B E 

Meu desempenho como aluno.  1 7 1 

Desempenho da professora durante as aulas.   2 7 

Orientações da professora para a realização das atividades.   3 6 

Respostas dadas pela professora às minhas dúvidas.   3 6 

Comentários da professora nas correções.   3 6 
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 No espaço reservado para que as alunas comentassem os tópicos que 

haviam assinalado e registrassem mais livremente suas opiniões, incluindo críticas 

e/ou sugestões, as estudantes registraram o seguinte19: 

 

A1: Durante o curso de nivelamento aprendi muito, pois a 

professora conduzia muito bem as aulas e explicava com 

clareza as atividades propostas, e quantas vezes fosse 

necessário. Essas aulas ajudaram muito na minha formação 

acadêmica. 

 

A2: Quando me referir em relação ao meu desempenho ser 

satisfatório, é porque deveria ter aproveitado melhor as aulas 

da Professora Camila por ser uma ótima profissional.  

 

A3: Quando iniciei na faculdade já sabia que ia precisar de 

ajuda para melhorar a minha escrita, mas não sabia qual seria 

o caminho.  

Logo no inicio das aulas fui convocada á participar das aulas 

do nivelamento aos sábados, confesso que mesmo tendo a 

necessidade de participar, muitas vezes não queria ir pois tinha 

muita vergonha de não saber escrever bem e as outras 

pessoas perceberem isso. 

Porém como tivemos uma professora que teve muita força de 

vontade e disposição para ensinar, confesso que para mim o 

aproveitamento das aulas foram satisfatórias, no inicio os meus 

textos eram difícil para compreender, hoje consigo escrever 

com clareza. Como diz a professora Camila “E continuemos 

caminhando!” 

 

A4: Só tenho a agradecer a Camila, pela dedicação durante o 

1° semestre, pois tinha dúvidas de como interpretar um 

determinado texto, e ela ensinou que interpretar não é 

reescrever a história, e sim o que ela, traz para nossa 

realidade. Além disso, consegui identificar alguns erros 

ortográficos e corrigi-los. Aprendi muitas outras coisas que 

servirão para meu futuro. 

A Camila além de ter sido uma ótima professora, ainda foi uma 

excelente pessoa. 

Muito obrigada pela sua dedicação.  

 

                                            

19 Duas das nove alunas não utilizaram o espaço reservado para esse registro. 
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A5: Foi de grande importância ter participado do nivelamento, 

pois ajuda a exclarecer os assuntos relacionados a escrita 

como fazer um bom relatório,rezumo e rezenhas. 

A reescrita coletiva fez com que nós pudessemos nos atentar 

há erros mais específico e com isso trabalhamos nossos erros. 

A correção e os comentários de nossa professora foi excelente 

referente aos assuntos abordados no nivelamento. 

 

A6: As aulas foram claras e significativas para mim. 

Infelizmente não fui muito assídua nas aulas deste primeiro 

semestre porque estou repondo aos sábados os dias de greve 

da educação, que irá até dezembro com sábados alternados, 

uns eu irei a e outros não.  

 

A7: Estou por ora sem frequentar as aulas do nivelamento, 

devido a um curso que faço aos sábados. Porém a partir de 

setembro estarei de volta as aulas.  

  

Esses comentários permitiram algumas reflexões.  

 As alunas, de fato, julgaram o curso importante não apenas para aprimorar 

seus conhecimentos linguísticos como também para a inclusão delas no mundo 

acadêmico, pois muitas tinham vergonha de que os colegas de curso “percebessem” 

que elas tinham dificuldades com a língua.  

 Mesmo que nem todas essas dificuldades tenham sido sanadas, é possível 

perceber, pelos depoimentos, que as próprias alunas constataram seu avanço em 

relação ao uso da língua, sobretudo na escrita.  

É certo que ainda há inadequações em relação ao registro formal da língua, 

sobretudo em relação à ortografia e à concordância, mas a clareza dos textos 

escritos pelas alunas nessa avaliação em relação às produções delas por ocasião 

da aplicação da AdN é indiscutível.  

Além disso, foi notório, não apenas pelos registros realizados na avaliação 

como também pelo acompanhamento que realizamos durante o curso, o 

comprometimento dessas alunas com o próprio aprendizado e a força de vontade 

que tiveram para lidar com seus medos e suas angústias em relação à inserção em 

um universo que durante muito tempo lhes fora negado: o curso superior. 

Nesse ponto, partindo do que as alunas registraram na avaliação, permitimo-

nos também refletir sobre nosso papel como professora, cujo enfoque esteve todo o 
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tempo numa prática humanista, buscando valorizar os conhecimentos prévios das 

alunas, uma vez que, nas palavras de Freire (1996, p.30), “ensinar exige respeito 

aos saberes dos educandos”.  

Por fim, acreditamos, ainda, que a relação de respeito e afeto que fora 

estabelecida entre nós e as alunas durante as aulas, proporcionando o que Geraldi 

(1997) chama de sala de aula como espaço de interação verbal, teve grande 

impacto nos resultados obtidos ao final do curso. 
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Considerações finais  

 
Nesta pesquisa, motivados pela (i) observação da ocorrência de distorções 

em cursos que se propõem a trabalhar de acordo com a abordagem para fins 

específicos, (ii) constatação da formação ainda incipiente de professores atuantes 

em cursos dessa natureza e (iii) dificuldade para encontrar literatura sobre o tema, 

procuramos responder a duas perguntas: o que o professor de português precisa 

saber para planejar e ministrar cursos para fins específicos em diferentes contextos? 

Quais os pressupostos fundamentais dessa abordagem? 

Tendo em vista essa problemática, no primeiro capítulo, realizamos um 

estudo sobre abordagem instrumental do ensino de línguas – suas características e 

seus pressupostos teóricos – e objetivos das disciplinas para fins específicos. 

Discutimos a relevância da Análise de Necessidades em cursos para fins 

específicos, tratando das características e, sobretudo, das funções desse 

instrumento no que diz respeito a cursos de português nessa abordagem. Por fim, 

também discutimos o papel político do professor de português para fins específicos, 

com base em orientações da educação linguística continuada. 

No segundo capítulo, refletimos sobre a questão do desenho de cursos de 

ensino de línguas para fins específicos. Nesse sentido, tratamos da seleção de 

conteúdos e do trabalho com gêneros textuais, leitura e produção de textos, tanto no 

que tange aos conhecimentos linguísticos e pedagógicos quanto à postura reflexiva 

do professor que se propõe a ministrar cursos dessa natureza. 

No terceiro capítulo, apresentamos o contexto do Nivelamento Acadêmico em 

Língua Portuguesa no âmbito do curso de Pedagogia de uma Instituição de Ensino 

Superior de São Paulo. Também discutimos os resultados obtidos pela Análise de 

Necessidades aplicada a uma turma de Nivelamento. Com base nesses resultados, 

relatamos como se deu o desenho do curso no que diz respeito à seleção de 

conteúdos e de gêneros textuais, e apresentamos exemplos de propostas de 

trabalho com leitura e escrita desenvolvidas durante o curso. Enfim, ainda que 

brevemente, tratamos da avaliação realizada pelas alunas a respeito do curso. 

Com relação ao objetivos gerais que foram estabelecidos – refletir sobre 

conceitualizações que sustentam a abordagem do ensino de línguas para fins 

específicos; identificar e discutir princípios norteadores para uma proposta de ensino 

de português para fins específicos – julgamos que nossas reflexões, sobretudo nos 
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dois primeiros capítulos, deram conta de indicar alguns princípios básicos da 

abordagem. 

 Em se tratando de cursos de português para fins específicos, o aluno e suas 

necessidades ocupam o centro do processo de ensino-aprendizagem. Essas 

necessidades são coletadas por meio de instrumento de Análise de Necessidades e 

dão suporte à elaboração de cursos. Ademais, o ensino é contextualizado, o aluno 

aprende a língua para o uso em situações reais de interação, tomando por base 

textos autênticos da área em que ele atua ou irá atuar. 

É, pois, em virtude disso que não faz sentido falar em uma metodologia 

específica e/ou universal quando se trata de ensino para fins específicos, posto que 

as necessidades dos aprendentes e o contexto em que eles utilizarão a língua são 

extremamente variados. 

Com base nesses princípios, outras reflexões, norteadas por nossos objetivos 

específicos, puderam ser ampliadas ao longo deste trabalho. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, discutir a relevância da Análise de 

Necessidades como base para o desenho de cursos de português para fins 

específicos, os resultados apontaram que o instrumento de Análise de Necessidades 

é fundamental, pois possui um caráter interventivo como base para o desenho de 

tais cursos. Por meio desse instrumento não se obtêm somente dados capazes de 

orientar o que deve ser trabalhado, mas também capazes de identificar 

competências e habilidades, problemas e situações que precisam ser tratados 

durante o curso para que sua finalidade seja cumprida quanto à formação linguística 

do aluno.  

 Dessa forma, é evidente que um instrumento de Análise de Necessidades 

bem construído permite que o professor conheça as reais necessidades de seus 

alunos e em que etapa da construção do conhecimento eles se encontram, a fim de 

que o docente possa intervir pedagogicamente em favor de que o aluno assuma um 

papel ativo em relação à própria aprendizagem.  

Em razão disso, no que tange à reflexão sobre a formação do professor de 

português para fins específicos, nosso segundo objetivo específico, consideramos 

que o professor pode se tornar um agente transformador de suas próprias práticas 

ao estabelecer objetivos reais pautados naquilo que realmente seu aluno precisa 

aprender, tanto para preencher possíveis lacunas de aprendizagem como para 

atingir determinados fins acadêmicos e/ou profissionais. Isso significa ser um 
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professor-pesquisador, abandonar planejamentos antigos, transformar a teoria em 

prática, utilizar a gramática como meio e não como fim.  

No que se refere a nosso terceiro objetivo específico, discutir sobre a 

relevância (i) do trabalho com gêneros textuais relacionados à área de atuação dos 

alunos, (ii) do ensino de estratégias de leitura e (iii) do ensino da escrita na 

perspectiva processual, seguem algumas considerações. 

O trabalho com gêneros textuais pertencentes à área de atuação dos alunos 

tem o propósito de auxiliar esses aprendentes a atuar em contextos específicos, 

utilizando textos e linguagem específicos em sua área de atuação, pois o gênero 

ultrapassa os limites textuais, operando também no contexto sociocultural, discursiva 

e estrategicamente.  

O ensino de estratégias de leitura tem por objetivo formar leitores autônomos, 

capazes de lidar com textos diversos e aprender a partir destes. Assim, as atividades 

de leitura devem ser planejadas para monitorar e mobilizar procedimentos 

estratégicos, a fim de que propiciem a conscientização do aluno em relação ao tipo 

de leitura que ele deve fazer para alcançar determinados objetivos, de acordo com 

suas necessidades. 

O ensino da escrita sob a perspectiva processual prioriza o ensino das etapas 

que compõem o processo da escrita. Dessa forma, partindo das necessidades dos 

alunos, as atividades devem ser propostas de modo que ocorra uma mudança de 

enfoque do texto como produto para o texto como processo. De maneira geral, é 

durante a etapa de revisão que o professor mais intervém nas produções dos 

alunos, exercendo o papel de correvisor desses textos. 

Por fim, algumas considerações sobre nosso último objetivo específico, 

propor alternativas para o trabalho com leitura e produção de texto para alunos de 

Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa do curso de Pedagogia, a partir dos 

resultados de uma Análise de Necessidades. 

 Em se tratando do curso de Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa, 

inicialmente, não tínhamos certeza se a abordagem para fins específicos seria 

adequada, uma vez que havíamos lido alguns programas de ensino disponíveis na 

internet para cursos de Nivelamento e constatado que a maioria desses programas 

apresentava apenas conteúdos relativos à gramática normativa, alguns programas 

até mostravam as atividades, todas à moda de listas de exercícios no estilo 

“complete a frase”, “preencha as lacunas”...  
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Por outro lado, não acreditávamos numa proposta que deixasse de levar em 

conta o ensino de leitura e escrita que priorizasse as necessidades reais de uso da 

língua de um público-alvo que já se encontrava cursando o Ensino Superior, mas 

com dificuldades tão elementares nas práticas de leitura e escrita.  

Por isso, buscamos no ensino de língua para fins específicos os subsídios 

para o desenvolvimento da proposta do curso. Aplicamos uma Análise de 

Necessidades, que permitiu verificar quais eram os conteúdos em que as alunas 

mais tinham dificuldades e quais elas já dominavam, e selecionamos gêneros 

textuais, por mais elementares, que tivessem relação com a área de atuação do 

grupo. 

Os resultados da Análise de Necessidade indicaram, entre outros aspectos, 

que o curso precisava investir em práticas de ensino de leitura e escrita que 

valorizassem os conhecimentos prévios das alunas e possibilitassem que a sala de 

aula se transformasse num espaço de interação, resgatando a autoestima dessas 

estudantes e desfazendo o mito de que o português é uma língua quase impossível 

de ser aprendida. 

No que diz respeito ao trabalho com gêneros textuais relacionados à área de 

atuação das alunas, realizamos um trabalho com leitura e reescrita de bilhetes 

escolares por constatarmos que esse é um dos gêneros mais escritos pelos 

professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, principalmente, no início 

da carreira, quando atuam como professores auxiliares. Também trabalhamos com 

textos produzidos pelas alunas, partindo da necessidade que tinham de escrever 

seus relatórios de estágio. 

Em relação ao ensino de estratégias de leitura, ao iniciarmos nossas 

atividades em sala de aula, dando continuidade ao trabalho com o texto do próprio 

instrumento de Análise de Necessidades, verificamos que os resultados foram mais 

satisfatórios, em relação à leitura, quando a realizamos juntamente com as alunas, 

mostrando a elas quais estratégias nós mesmas empregávamos para a 

compreensão do texto, em vez de tratarmos apenas de uma lista teórica de 

estratégias ou repetirmos os questionários exaustivos de “compreensão do texto” 

com os quais as alunas tiveram contato durante toda a escolaridade básica.  

Por meio do trabalho com leitura e reescrita de bilhetes escolares, pudemos 

verificar que as alunas haviam assimilado estratégias de leitura relacionadas aos 

aspectos de contextualização. Ademais, as estudantes começaram a perceber a 
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necessidade de revisão para a escrita de textos claros e objetivos, o que serviu de 

elemento motivador para as atividades que envolveram a escrita sob a ótica 

processual. 

Por ocasião da revisão coletiva dos relatórios de estágio, ainda que não nos 

déssemos conta no momento em que realizamos essa atividade, não estávamos 

trabalhando apenas com a escrita, como pensávamos, mas também ensinando as 

alunas a serem melhores leitoras de si mesmas e de outros, pois, para que a revisão 

ocorresse de forma satisfatória, era necessário realizar uma leitura crítica, utilizando 

estratégias que visassem à resolução de problemas, já que nem sempre era tão fácil 

entender o que o outro tinha intenção de dizer.  

Nesse trabalho, cujo enfoque integrador entre leitura e escrita ficou evidente, 

também pudemos desenvolver, em vários momentos, revisões de ordem gramatical, 

partindo das dúvidas das próprias alunas durante a revisão dos textos.  

Esse ponto merece destaque também, uma vez que, em alguns momentos, 

tivemos de assumir que não dominávamos “de cor” determinadas ocorrências da 

língua formal, o que nos levava a uma nova situação de aprendizagem, ao 

consultarmos um manual de gramática juntamente com as alunas, o que exigia de 

nós a capacidade de transpor determinados conceitos para a prática, 

exemplificando-os.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que o professor precisa estar preparado 

para lidar com dúvidas que surgem no momento da revisão, sobretudo no que se 

refere à transposição didática de alguns conceitos e à capacidade de aplicá-los em 

exemplos, mas também precisa ter humildade para abandonar o posto de detentor 

absoluto do saber, assumindo que também é um ser em constante formação, 

portanto, um pesquisador. 

Não queremos dizer com isso que não preparávamos nossas aulas, sempre 

trabalhávamos previamente com o texto a ser revisado, a fim de já prepararmos 

algum material que sistematizasse aspectos em que as alunas mais apresentavam 

dificuldades, incluindo, obviamente, os conteúdos selecionados por ocasião da 

aplicação da Análise de Necessidades. 

Posto isso, como tínhamos em mente o tempo todo a necessidade de colocar 

o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem e de priorizar a língua em 

uso em situações reais de interação, os resultados das atividades, bem como os 

dados obtidos pela avaliação das alunas, mostraram que a sala de aula transformou-



88 
 

se num espaço de interação verbal, em que o grupo foi capaz de avançar, sem 

medo de mostrar suas deficiências em relação ao uso da língua e lidar com elas.  

Não consideramos a proposta desenvolvida nesta pesquisa como única e 

ideal para cursos de Nivelamento em Língua Portuguesa, também não tivemos a 

intenção de construir um modelo de curso, até mesmo porque o trabalho dentro da 

abordagem para fins específicos sempre deve partir da análise das necessidades do 

público-alvo, utilizando textos autênticos da área desse público.  

Todavia, constatamos que, após passar por todo um processo de construção, 

que durou mais de um semestre, a proposta atendeu aos objetivos do curso que 

ministrávamos naquele momento. Por outro lado, temos consciência de que, ao nos 

depararmos com outros contextos, ainda que no próprio curso de Pedagogia, sem 

dúvida, teremos de rever a proposta, adaptando-a. 

Além disso, a feitura desta pesquisa nos provocou uma reflexão sobre a 

ampliação do acesso ao Ensino Superior no Brasil.  

Acreditamos que a democratização do acesso aos cursos de nível superior é 

um avanço, mas pesquisas recentes indicam que “entre os estudantes do ensino 

superior, 38% não dominam habilidades básicas de leitura e escrita”.20  

Nesse sentido, o curso de Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa, ao 

se ater ao estudo de língua materna em uma situação diferenciada de 

aprendizagem, pode fazer diferença na vida acadêmica e profissional do aluno que 

não teve oportunidade de uma escolarização básica de qualidade e que, mesmo já 

inserido num curso de nível superior, ainda tem necessidade de desenvolvimento da 

competência leitora e escritora. 

Sob essa perspectiva, parece-nos razoável considerar que esse trabalho de 

nivelamento, sobretudo com alunos ingressantes, pode ser um dos elementos que 

promovam a inclusão desses estudantes no Ensino Superior, pois muitos deles 

podem acabar abandonando o curso por serem vítimas de preconceito linguístico 

por parte dos colegas, e/ou por terem vergonha de suas dificuldades em relação ao 

uso da língua, e/ou por não conseguirem acompanhar o curso em razão dessas 

dificuldades. 

                                            

20 Segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), divulgado pelo Instituto Paulo Montenegro 
(IPM) e pela ONG Ação Educativa. O indicador reflete o expressivo crescimento de universidades de 
baixa qualidade. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,no-ensino-superior-38-
dos-alunos-nao-sabem-ler-e-escrever-plenamente-,901250,0.htm. Acesso em: 10 nov. 2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,no-ensino-superior-38-dos-alunos-nao-sabem-ler-e-escrever-plenamente-,901250,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,no-ensino-superior-38-dos-alunos-nao-sabem-ler-e-escrever-plenamente-,901250,0.htm
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Obviamente, ainda há muito o que se discutir sobre as deficiências da 

escolarização básica e o encaminhamento de soluções para elas, pois muito 

provavelmente não teríamos a necessidade de cursos de nivelamento se a escola 

básica desse conta de sua função em relação ao ensino de língua materna. 

Por outro lado, em razão dos resultados incipientes do ensino de língua 

portuguesa na educação básica, este estudo, além de nortear o trabalho do 

professor de cursos de Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa, pode se 

configurar como um ponto de partida para ampliar as reflexões sobre uma 

necessidade cada vez mais urgente no atual contexto de ensino de nosso país: as 

políticas públicas de inclusão no Ensino Superior, sobretudo as que envolvam o 

desenvolvimento pleno da competência linguística dos alunos.  
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ANEXO A – Análise de Necessidades 
 

Oficina de leitura e produção de textos - Profa. Camila Petrasso 
 

Análise de Necessidades – Fevereiro de 2013 
 

Esta atividade tem por objetivo conhecer seu desempenho como leitor e produtor de textos. 
 

Importante: há questões que permitem assinalar mais de uma opção. 

 
 

Nome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Idade: . . . . . . . . .  
 
1. Numa escala de 0 a 5, avalie a eficiência de sua leitura em seu dia a dia:   . . . . . .  

 
2. Numa escala de 0 a 5, avalie a eficiência do que você escreve em seu cotidiano: . . . . . .  
 
3. Em relação a seu desempenho acadêmico (numa escala de 0 a 5), o que você sente necessidade de 
aprimorar? 
 
    (    ) leitura          (    ) gramática          (    ) produção textual escrita           (    ) produção textual oral  
 
4. Que tipo de contribuição esta disciplina pode oferecer para você? 
 
[   ] Ler com mais proficiência textos da área.    
[   ] Ler criticamente textos que circulam na vida em sociedade.   
[   ] Adquirir mais segurança para escrever qualquer gênero de texto. 
[   ] Aprimorar conhecimentos linguísticos relativos à produção de textos acadêmicos.  
[   ] Melhorar conhecimentos linguísticos que permitam ser mais eficiente na relação que estabelecerá com seus 
pares e com seus futuros alunos. 
[   ] Outros (especificar): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Em relação à LEITURA → Etapa I 

 
1. Nas leituras que você faz para seus estudos, quais os procedimentos que usa? 
 
[  ] grifos no próprio texto 

[  ] anotações à parte 

[  ] anotações no próprio texto 

[  ] esquema 

[  ] resumo 

[  ] salta partes que não interessam 

[  ] lê do começo ao fim e depois volta para anotar 

[  ] lê parando para tomar nota ou grifar   

 

 [  ] dá uma olhada na bibliografia (caso o texto a 

apresente) 

[  ] lê as notas de rodapé (se houver) 

[  ] vai ao dicionário para resolver dúvidas de vocabulário 

[  ] tenta adivinhar o sentido das palavras que desconhece 

[  ] lê o início e o fim do texto para ver se há algo que lhe 

interesse 

[  ] nada disso, apenas lê 

 
2. Na sua opinião, o bom leitor é aquele que: 
 
[  ] lê muito  

[  ] lê palavra por palavra 

[  ] lê com atenção 

[  ] lê o texto inteiro e depois o relê 

[  ] lê parando e voltando em alguns pontos 

[  ] faz uma sondagem prévia antes de ler 

[  ] faz leitura dinâmica 

[  ] lê o texto do começo ao fim sem parar 
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Nome:........................................................................................................................................ 
 

Em relação à LEITURA → Etapa II 
 

Agora, leia o que se encontra abaixo, como costuma ler para uma situação de prova, pesquisa ou trabalho escolar: 

 
São Paulo, quarta-feira, 06 de julho de 2011 

 

PNE é instrumento de avanço na educação 
 

GASTÃO VIEIRA, ÂNGELO 

VANHONI e NEWTON LIMA 

 

Vivemos um tempo de 

conjuntura econômica e social 

favorável ao enfrentamento dos 

problemas educacionais no Brasil, 

que podem ser sintetizados em 

ampliação de oportunidades e 

melhoria da qualidade. 

Nesse contexto de condições 

únicas e dificuldades bem 

conhecidas, a sociedade se depara 

com a proposta do Plano Nacional 

de Educação (PNE) para este 

decênio, apresentada pelo governo 

ao Parlamento. Trata-se de uma 

boa proposta, que tem metas e 

estratégias ousadas e factíveis, mas 

que deve e será aperfeiçoada pelo 

Congresso. 

Com esse propósito, a 

Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados vem realizando em 

Brasília audiências públicas e 

seminários conjuntos com as 

Assembleias Legislativas dos 

Estados para debater e colher 

contribuições. Com isso, o PNE 

recebeu quase 3.000 emendas, 

demonstração clara da mobilização 

da sociedade. 

Todavia, em recente artigo 

publicado nesta seção, sob o título 

"PNE é lista de Papai Noel" (16/6), 

Claudio de Moura Castro, J. B. 

Araujo e Oliveira e Simon 

Schwartzman apresentaram uma 

leitura um tanto simplista acerca do 

PNE. 

Os eminentes autores 

criticaram o processo democrático 

de elaboração do PNE, como se a 

participação da sociedade fosse 

algo menor na construção de um 

plano de metas e estratégias que 

deve envolver os três níveis 

federativos. 

 

O Congresso tem o dever de 

votar o melhor Plano Nacional 

de Educação já feito, para que 

o Brasil chegue ao posto de 

quinta potência do mundo.

 
 

Além disso, os autores 

centram suas sugestões 

exclusivamente em matéria de 

gestão educacional. 

É sabido que esse enfoque, 

determinante das reformas 

educacionais dos anos 1990, 

fracassou especialmente porque 

lhe faltava priorizar a ampliação 

das condições de financiamento 

da educação e de valorização do 

magistério. 

As maiores economias do 

mundo já ensinaram que o 

desafio de expandir a educação 

com qualidade só produz bons 

resultados quando se combinam 

recursos adequados, salários 

atrativos e gestão eficiente. 

Na contramão, nossa 

educação foi prejudicada ao 

perder muitos recursos a partir 

de 1994 com a desvinculação de 

recursos da União, e também 

pelo veto presidencial, em 2000, 

ao dispositivo do PNE anterior 

que, como aprovado no 

Congresso, determinava a 

aplicação de 7% do PIB em 

2010. 

Agora, muitas vozes 

propugnam pela elevação dos 

atuais 5% para 10% do PIB no 

decênio, para, entre outras 

metas, viabilizar a que trata da 

valorização profissional. 

Nunca é demais reafirmar 

que o professor é o personagem 

central do processo educacional. 

Não se fará mais nem melhor se 

 

 

não for entendido que o docente 

necessita ser estimulado, 

dignamente remunerado e 

continuamente capacitado. 

Em um ponto os autores 

estão certos: o MEC não tem 

instrumentos para convencer 

governadores e prefeitos a 

"gastarem o prescrito na área". 

Para tanto, precisamos votar 

simultaneamente o projeto de 

lei nº 8.039, que cria a lei de 

responsabilidade educacional. 

Ela, acompanhada da 

indispensável reforma 

tributária, permitirá que Estados 

e municípios tenham condições 

de agir mais efetivamente. Até 

porque toda a educação básica 

está nas mãos dos Estados e dos 

municípios. 

O Congresso tem o dever de 

votar o melhor PNE da nossa 

história, para que possamos, 

dessa forma, elevar o Brasil ao 

posto de quinta potência 

mundial.  

 

GASTÃO VIEIRA, advogado, 

é deputado federal 

(PMDB/MA) e presidente da 

Comissão Especial do Plano 

Nacional de Educação - PNE. 

 

ÂNGELO VANHONI, 

bancário, é deputado federal 

(PT/PR) e relator do projeto de 

lei do PNE.  

 

NEWTON LIMA, doutor em 

engenharia, ex-reitor da 

Universidade Federal de São 

Carlos e ex-prefeito de São 

Carlos, é deputado federal 

(PT/SP) e membro da Comissão 

Especial do PNE. 
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Nome: ....................................................................................................................................... 
 

Em relação à LEITURA → Etapa III 

 

 
1. De maneira geral, como você considera seu desempenho como leitor de textos? 
 
 [  ] bom          [  ] péssimo [   ] ruim [  ]  ótimo [  ] aceitável 
 
 
2. Quais os procedimentos que você usou para ler o texto? 
 
[   ] foi lendo e parando em algumas passagens 
[   ] voltou algumas vezes a partes já lidas 
[   ] leu do começo ao fim 
[   ] foi lendo e grifando ou anotando o que achou interessante 
[   ] fez um esquema mental ou gráfico do texto 
[   ] não usou nenhum procedimento  
 
 
3. Diante do vocabulário do texto você: 
 
[  ] adivinhou pelo contexto o sentido de palavras novas 
[  ] ignorou o que não entendeu e não fez falta 
[  ] não teve problema nenhum  
[  ] ignorou o que não entendeu, mas fez falta 
 
 

 
 

 
 
1. De maneira geral, como você considera seu desempenho como produtor de textos? 
 
 [  ] bom          [  ] péssimo [   ] ruim [  ]  ótimo [  ] aceitável 
 
 
 
2. Que nota (de zero a dez) você se dá como produtor de textos escritos voltados à sua vida acadêmica? 
. . . . . . . . . .  
 
 
 
3. Quando escreve textos longos, para uma situação formal, você costuma: 
 
[   ] fazer um plano escrito 
[   ] fazer um plano mental 
[   ] ler só ao final para fazer alterações 

[   ] ir escrevendo como as ideias vêm à cabeça 
[   ] planejar só depois de ter começado a redigir 
[   ] fazer rascunho 

Em relação à PRODUÇÃO de TEXTOS → Etapa I 
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Nome:........................................................................................................................................ 
 

 
 

 

 Levando em consideração o modo como você tem produzido seus textos na / para faculdade, o 

momento, agora, é o de fazer um pequeno exercício escrito, com base no texto que leu anteriormente. 

Proposta de produção textual: aponte o propósito comunicativo, ou seja, a intencionalidade do autor 

nesse texto, indicando o assunto tratado, a quem se destina o texto e o que mais julgar relevante para explicitar 

o ponto de vista defendido pelo autor.  

 Faça uso apenas desta página. Se quiser, use o verso para rascunho. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Em relação à PRODUÇÃO de TEXTOS → Etapa II 
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Nome:......................................................................................................................................... 
 
 

 
 

 
 

1. Procure se lembrar do processo de escrita que o levou à redação de seu texto e assinale as alternativas 
pertinentes. 
 
[   ] ao começar algum parágrafo, teve de reler o 
anterior 
[   ] fez um plano mental antes de começar a redigir 
[   ] rabiscou algumas ideias antes de começar a 
redigir 
[   ] fez um esquema do texto antes de começar a 
redigir 
[   ] controlou novas ideias para não se desviar de sua 
meta 
[   ] releu o texto quando acabou de redigir e fez 
alterações 
 
 

[   ] releu o enunciado da proposta de produção textual 
[   ] ao final, fez uma revisão para corrigir o que fosse 
preciso 
[   ] foi relendo e revisando enquanto escrevia 
[   ] sentiu falta de dicionário de sinônimos ou de 
antônimos 
[   ] teve dúvidas em relação à gramática da língua 
[   ] faltaram conhecimentos para conseguir escrever 
[   ] só percebeu a organização do texto depois de ter 
come- 
      çado 

 
 
 
2. Gostou de seu texto? 
 
Sim  [  ] Por quê? 
 
[   ] Porque fez um texto sucinto e objetivo. 
[   ] Porque leu atentamente o texto gerador. 
[   ] Porque levou em conta tudo que se encontrava na folha em que estava o texto gerador. 
[   ] Porque leu atentamente o enunciado com as instruções para a tarefa de escritura.  

[   ]  Porque 
........................................................................................................................................ ........................................... 
 
 
  
Não  [  ]             Por quê? 
 
[  ] Porque fez um texto longo demais.  

[  ] Porque não leu o texto gerador como deveria. 

[  ] Porque só leu o corpo texto gerador, desconsiderando informações sobre a fonte do texto. 

[  ] Porque leu superficialmente o enunciado com as instruções para a tarefa de escritura. 

[  ] Porque 
........................................................................................................................................... ........................... 

 

 
 

Em relação à PRODUÇÃO de TEXTOS → Etapa III 
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ANEXO B – Tabulação dos dados 

Análise de Necessidades 

Curso: Nivelamento em Língua Portuguesa 

Data de aplicação: fevereiro de 2013 

Número de respondentes: 9 

 
Identificação 

Idade Número de respostas 

27 1 

31 1 

32 1 

34 1 

35 1 

39 1 

41 1 

48 1 

Não respondeu 1 

 
Questão 1 

Numa escala de 0 a 5, avalie a eficiência 
de sua leitura em seu dia a dia: Número de respostas 

0 - 

1 - 

2 5 

3 2 

4 - 

4,2 1 

5 1 

 
Questão 2 

Numa escala de 0 a 5, avalie a eficiência 
do que você escreve em seu cotidiano: Número de respostas 

0 - 

1 2 

2 2 

2,1 1 

3 4 

4 - 

5 - 

 
Questão 3 

Em relação a seu desempenho acadêmico 
(numa escala de 0 a 5), o que você sente 
necessidade de aprimorar? 

Número de respostas 
0 1 2 3 4 5 X 

Leitura - - 1 1 1  5 

Gramática - 1 - - - 2 4 

produção textual escrita 1 - - - 1 1 6 

produção textual oral 1 - - - 1 - 4 
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Questão 4 

Que tipo de contribuição esta disciplina pode oferecer para você? 
Número de 
respostas 

Ler com mais proficiência textos da área. 6 

Ler criticamente textos que circulam na vida em sociedade. 6 

Adquirir mais segurança parar escrever qualquer gênero de texto. 7 

Aprimorar conhecimentos linguísticos relativos à produção de textos 
acadêmicos. 8 

Melhorar conhecimentos linguísticos que permitam ser mais eficiente na 
relação que estabelecerá com seus pares e com seus futuros alunos. 9 

Outros (especificar): 2 

“Sou péssima escritora (por isso não escrevo).”  

“Ter dominio e mais segurança na escrita.”  

 
 

Em relação à LEITURA – Etapa I 
 

Questão 1 
Nas leituras que você faz para seus estudos, quais os 
procedimentos que usa? 

Número de respostas 

grifos no próprio texto 8 

anotações à parte 2 

anotações no próprio texto 4 

esquema - 

resumo - 

salta partes que não interessam 1 

lê do começo ao fim e depois volta para anotar 4 

lê parando para tomar nota ou grifar 5 

dá uma olhada na bibliografia (caso o texto a apresente) 2 

lê as notas de rodapé (se houver) 5 

vai ao dicionário para resolver dúvidas de vocabulário 4 

tenta adivinhar o sentido das palavras que desconhece 1 

lê o início e o fim do texto para ver se há algo que lhe interesse - 

nada disso, apenas lê - 

 
Questão 2 

Na sua opinião, o bom leitor é aquele que: Número de respostas 

lê muito 3 

lê palavra por palavra - 

lê com atenção 7 

lê o texto inteiro e depois o relê 2 

lê parando e voltando em alguns pontos 2 

faz uma sondagem prévia antes de ler 2 

faz leitura dinâmica 1 

lê o texto do começo ao fim sem parar 1 

 
Em relação à LEITURA – Etapa II 

 
Atividade prática de leitura. 
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Em relação à LEITURA – Etapa III  
 

Questão 1 

De maneira geral, como você considera 
seu desempenho como leitor de textos? 

Número de respostas 

péssimo - 

Ruim 2 

aceitável 5 

Bom 2 

ótimo - 

 
Questão 2 

Quais os procedimentos que você usou para ler o texto? Número de respostas 

foi lendo e parando em algumas passagens 5 

voltou algumas vezes a partes já lidas 6 

leu do começo ao fim 1 

foi lendo e grifando ou anotando o que achou interessante  7 

fez um esquema mental ou gráfico do texto - 

não usou nenhum procedimento - 

 
Questão 3 

Diante do vocabulário do texto você: Número de respostas 

adivinhou pelo contexto o sentido de palavras novas 4 

ignorou o que não entendeu e não fez falta 1 

não teve problema nenhum 1 

ignorou o que não entendeu, mas fez falta 4 

 



103 
 

Em relação à PRODUÇÃO de TEXTOS – Etapa I 
 

Questão 1 

De maneira geral, como você considera seu desempenho 
como produtor de textos? 

Número de respostas 

péssimo 2 

Ruim 3 

aceitável 3 

Bom 1 

ótimo - 

 
Questão 2 

Que nota (de zero a dez) você se dá como produtor de 
textos escritos voltados à sua vida acadêmica? 

Número de respostas 

0 - 

1 1 

2 1 

3 - 

4 2 

5 4 

6 1 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

 
Questão 3 

Quando escreve textos longos, para uma situação formal, 
você costuma: 

Número de respostas 

fazer um plano escrito 3 

fazer um plano mental - 

ler só ao final para fazer alterações 2 

ir escrevendo como as ideias vêm à cabeça 6 

planejar só depois de ter começado a redigir 1 

fazer rascunho 6 
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Em relação à PRODUÇÃO de TEXTOS – Etapa II 
 

Atividade de produção de textos. 
 

 
Adequação 

Relativa 
Adequação 

Não adequado Não mencionou 

 
Intencionalidade 

Objetivos do 
texto 

 

0 0 0 9 

 
Assunto tratado 

 
2 4 3 0 

 
Público-alvo 

 
0 0 0 9 

 
 

Em relação à PRODUÇÃO de TEXTOS – Etapa III 
 

Questão 1 

Procure se lembrar do processo de escrita que o levou 
à redação de seu texto e assinale as alternativas 
pertinentes. 

Número de respostas 

ao começar algum parágrafo, teve de reler o anterior 4 

fez um plano mental antes de começar a redigir - 

rabiscou algumas ideias antes de começar a redigir - 

fez um esquema do texto antes de começar a redigir - 

controlou novas ideias para não se desviar de sua meta 1 

releu o texto quando acabou de redigir e fez alterações 3 

releu o enunciado da proposta de produção textual 2 

ao final, fez uma revisão para corrigir o que fosse preciso 2 

foi relendo e revisando enquanto escrevia 2 

sentiu falta de dicionário de sinônimos ou de antônimos 1 

teve dúvidas em relação à gramática da língua 3 

faltaram conhecimentos para conseguir escrever 6 

só percebeu a organização do texto depois de ter começado 2 

 
Questão 2 

Gostou de seu texto? Número de respostas 

Sim 3 

Não 7 
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ANEXO C – Programa de Ensino 

PLANO DE ENSINO 
Curso: Pedagogia 

Oficina: Nivelamento em Língua Portuguesa: leitura e produção de texto 
Carga horária: 32h 
1º. semestre de 2013 

Turma(s): 1º. e 2º. semestres (alunos inscritos) 
Período: matutino  

Horário: sábados, das 8h às 12h, quinzenalmente 
Docente responsável: Camila Petrasso 

 

EMENTA 

 
Superação de dificuldades mais elementares no que tange às práticas de leitura e escrita do aluno 
ingressante no curso superior, por meio de uma situação de ensino-aprendizagem diferenciada, 
com foco nas necessidades específicas do grupo em relação ao uso da língua materna.  
 

OBJETIVOS 

 

 Geral: 

 Fornecer subsídios para que o aluno desenvolva competência para ler e escrever 
adequadamente textos do cotidiano e da esfera acadêmica/profissional do pedagogo.  
 

 Específicos: 

 Revisar aspectos gramaticais tendo por base análise de necessidades dos alunos. 

 Aperfeiçoar a competência leitora e/ou escritora de textos do cotidiano e da esfera de 
atuação dos alunos: artigo de opinião, bilhete escolar, relato pessoal, relatório de estágio. 

 

CONTEÚDOS 

 

 O gênero artigo de opinião: estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. 

 O gênero bilhete escolar: estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. 

 O gênero relato pessoal: estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. 

 O gênero relatório: estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. 

 Escrita processual: planejamento, rascunho, revisão e editoração. 

 Mecanismos de produção textual: coerência, coesão, pontuação, concordância (verbal e 
nominal), acentuação e ortografia. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

 
Durante os encontros quinzenais, com duração de quatro horas cada, serão realizadas atividades 
de leitura e análise linguística bem como de planejamento, escrita e reescrita de textos, com 
correções individuais e coletivas. 
 

AVALIAÇÃO 

 
Levará em conta o comprometimento, a participação e a frequência dos alunos. As produções 
escritas serão avaliadas tendo em vista as várias etapas do processo de escrita de um texto e não 
apenas o produto final. 
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CRONOGRAMA  

 

1ª aula 
02/03 

Apresentação do curso. Aplicação de Análise de Necessidades. 

2ª aula 
16/03 

Atividade de leitura baseada na devolutiva da Análise de Necessidades: artigo 
de opinião. 

3ª aula 
06/04 

Atividade de leitura e reescrita: bilhetes escolares [clareza e objetividade]. 

4ª aula 
27/04 

A escrita como processo: planejamento, rascunho, revisão e editoração. 
Atividade prática: escrita de relato pessoal com a apresentação de todas as 
etapas da escrita.  

5ª aula 
04/05 

Devolutiva dos relatos e reescrita coletiva de trechos. 

6ª aula 
18/05 

O gênero relatório: principais características.  
Reescrita coletiva com base em produções de relatório de estágios dos 
alunos. 

7ª aula 
08/06 

Continuação da atividade de reescrita coletiva dos relatórios.  
Orientação para reescrita individual dos relatórios de estágio. 

8ª aula 
22/06 

Avaliação do curso. 
Devolutivas gerais e individuais. 
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ANEXO D – Avaliação do curso 

Nivelamento em Língua Portuguesa - Profa. Camila Petrasso – 1º semestre 2013 

AVALIAÇÃO  DO CURSO 
 

Sua resposta a este questionário é muito importante para darmos sequência ao trabalho do 

Nivelamento em Língua Portuguesa e, mais especificamente, para aprimorarmos o que será oferecido 

para as próximas turmas. 

 

Para preencher esta avaliação, em cada um dos quesitos, considere os mesmos conceitos com que 

você é avaliado nas disciplinas do curso, conforme segue: 

 

I = Insatisfatório 

 

S = Satisfatório B = Bom E = Excelente 

Todas as respostas dadas são confidenciais. Não deixe de fazer suas críticas e/ou sugestões, pois 
elas são muito importantes para nós! Utilize o espaço que precisar, que pode ser além desta folha. 
 
 
1 – Relevância do curso: 

(   ) Aprendi como fazer para melhorar a leitura de textos em língua portuguesa.  

(   ) Aprendi como fazer para melhorar a escrita de textos em língua portuguesa.  

(   ) Os conteúdos abordados estavam de acordo com minhas necessidades.  

(   ) O que aprendi tem boas conexões com minhas necessidades acadêmicas.  

(   ) O que aprendi tem boas conexões com minhas atuais/futuras necessidades profissionais.  

 

2 – Funcionamento do curso: 

(   ) Quantidade de atividades. 

(   ) Horário das aulas. 

(   ) Tempo de duração do curso.  

(   ) Atividades de reescrita coletiva. 

(   ) Atividades de escrita e reescrita individuais. 

 

3 – Atuação dos envolvidos no curso: 

(   ) Meu desempenho como aluno.  

(   ) Desempenho da professora durante as aulas. 

(   ) Orientações da professora para a realização das atividades. 

(   ) Respostas dadas pela professora às minhas dúvidas. 

(   ) Comentários da professora nas correções. 

 

4 – Se desejar utilize este espaço para comentar os tópicos que assinalou acima. Assim, você pode 

registrar mais livremente o que achar importante sobre o curso, a atuação da professora e o seu 

desempenho como aluno, incluindo críticas e/ou sugestões. 
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