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RESUMO 

Neste artigo pretendemos relatar a experiência de Formação Continuada para professores de 
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) oferecido pela 13ª Coordenadoria 
Regional de Educação do Estado de Alagoas.  Iniciamos o referido relato a partir da análise da 
vivência de nossas experiências enquanto “professoras formadoras”. A formação continuada 
desenvolvida na 13ª Coordenadoria Regional de Educação traz a concepção de formação 
continuada construída dentro da profissão. No decorrer dessa experiência de formação, 
percebemos que os/as cursistas demonstram mudanças na prática de ensino da Língua 
Portuguesa, que são refletidas na aprendizagem de seus estudantes. A referida experiência de 
formação encontra-se em desenvolvimento, o que não nos impede de perceber que os 
professores puderam refletir sobre algumas crenças e atitudes, possibilitando mudanças 
significativas no trabalho docente.   
 
Palavras-chaves: Trabalho docente - Formação de professor – Ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

ABSTRACT 

In this article we intend to report the experience of Continuing Education for Portuguese-
speaking teachers of elementary school (6th to 9th grade) offered by the 13th Regional 
Coordination of Education of the State of Alagoas. We initiated this report from the analysis 
of the experience of our experiences as a "teacher trainers". The continuing education 
developed in the 13th Regional Education Coordination brings the concept of continuing 
education constructed within the profession. During this training experience, we see that / 
those course participants show changes in the practice of teaching of Portuguese, which are 
reflected in student learning. That learning experience is developing, which does not prevent 
us from realizing that teachers could reflect on some beliefs and attitudes, enabling significant 
changes in teaching. 
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Apresentação 

 

Neste artigo faremos um relato descritivo-analítico da experiência de Formação 

Continuada para professores de Língua Portuguesa – LP, do Ensino Fundamental ( 6º ao 9º), 

da 13ª Coordenadoria Regional de Educação – CRE,  do Estado de Alagoas.  

Como trata-se  de um relato de uma experiência  de formação em andamentoiv, o 

principal objetivo do projeto de formação continuada desta CRE, consiste em ampliar as 

discussões sobre teorias e abordagens metodológicas de um ensino de Língua Portuguesa, 

baseada nos estudos da Linguística Textualv.  Nossa hipótese inicial é a de que a partir dessas 

discussões os/as educadores/as poderão ampliar as suas percepções em relação ao processo de 

leitura e produção textual em sala de aulas, reconstruindo seus saberes docentes sobre o 

ensino da Língua Portuguesa. E, dessa forma, poderão refletir sobre as suas práticas 

pedagógicas, no sentido de observarem que tipo de leitores e produtores de textos eles estão 

efetivamente formando. 

A proposta de formação continuada aqui analisada está fundamentada, entre outros 

autores, em Tardif & Lessard  que afirmam que “os professores são sujeitos do 

conhecimento e, numa segunda instância, seu trabalho cotidiano é aplicação de saberes 

produzidos, mas também é espaço para a produção de transformações e de mobilização de 

saberes que lhes são próprios”. (TARDIF & LESSARD, 2002. p. 237). 

Dado o exposto, a  nossa problematização inicial consiste em analisar se “com a 

formação proposta pela 13ª CRE os  professores de Língua Portuguesa da referida CRE  

poderão auxiliar o desenvolvimento da autonomia dos seus educandos com relação ao uso da 

língua em diferentes contextos sociais, vivenciando em sala de aula os eventos e práticas de 

letramentos que os sujeitos têm ou possa vir a ter em seu cotidiano?”  

Partindo desses pressupostos, este artigo traz algumas reflexões, sem a intenção de 

esgotá-las, sobre a formação de professores cursistas e as implicações desta  formação para a 

prática dos professores de Língua Portuguesa  das escolas públicas desta CRE do Estado de 

Alagoas. Nessa discussão,  metodologicamente,  organizamos o artigo em  dois eixos 
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discursivos: I – Formação Continuada de professores de língua portuguesa: um diálogo 

entre a carência e a urgência, II- Os Gêneros textuais e o ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

1. Formação Continuada de Professores de Língua Portuguesa:  um diálogo entre a 

carência e a urgência 

 

O Projeto de Formação continuada na 13ªCRE  tem o propósito de auxiliar o/a 

professor/a de Língua Portuguesa a reavaliar e redirecionar seus conhecimentos e prática de 

ensino de Língua Portuguesa.  

 A Proposta de formação desenvolvida nesta regional rompe com a perspectiva de 

ações de formação aligeiradas, fragmentadas e descontínuas que, associadas á precariedade da 

formação inicial, pouco contribuem para transformação da prática pedagógica dos 

professores, “produzindo os novos docentes que a escola precisa” (TARDIF & LESSARD, 

2008, p. 63), de modo a prepará-los para mediarem a aprendizagem dos estudantes.  

Acreditamos que o  programa supracitado  reforça a comunidade de práticas defendida 

por Nóvoa: 

 

Isto é, um espaço conceptual construído por grupos de educadores 
comprometidos com a pesquisa e a inovação no qual se discutem idéias 
sobre o ensino e aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns sobre os 
desafios de formação pessoal, profissional e cívica dos alunos. (NOVOA, 
2009, p.20). 
 

 

Ao tentarmos vivenciar esse processo coletivo de formação continuada,  percebemos  

que há,  nesta  proposta do programa, uma tentativa de valorização pessoal e profissional dos 

cursistas, proporcionando relações de coletividade e compromisso dos professores, 

“potencializando uma formação capaz de estabelecer espaços de reflexão e participação para 

que “aprendam” com a reflexão e a análise das situações problemáticas” (IMBERNOM, 2009, 

p.39).     

A CRE lócus da formação aqui citada, possui sob sua jurisdição 21 escolas que 

ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Essas escolas,  situam-se, em 

grande parte, na periferia urbana da cidade de Maceió. Os educandos dessas escolas são, em 



4 

 

sua maioria, adolescentes que trabalham no mercado informal -  ganham um salário mínimo 

ou menos -, ou estão desempregados. 

A necessidade de Formação Continuada para professores/as de Língua Portuguesa que 

atuam do 6º ao 9º ano, nas escolas públicas do Estado de Alagoas, decorre,  principalmente da 

dificuldade de  elevar os índices de analfabetismo que ainda persiste no Estado, uma vez que 

Alagoas ainda ostenta o título de “campeã” nesse quesito. Segundo dados do IBGE (2010),  

38,6% da população rural com 15 anos ou mais não sabe ler nem escrever. Nas áreas urbanas 

do Brasil, a maior taxa está também em Alagoas, com 19,58% da população.  

No que se refere aos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º),  as escolas públicas 

de Alagoas não conseguem minimizar o alto contingente de analfabetos funcionais -  dos 

alunos que  frequentam as escolas públicas estaduais, ou seja, o Estado de Alagoas não  está 

conseguindo alfabetizar funcionalmente grande parte da população. Constata-se ainda um 

índice  alarmante de pessoas que até conseguem ler e escrever de forma rudimentar, mas que 

são incapazes de utilizar de maneira produtiva esses conhecimentos. Segundo Perini: 

 

A maior parte da população brasileira adulta é funcionalmente analfabeta , se 
bem que sejam capazes de assinar o nome e de decifrar o letreiro do ônibus 
que tomam diariamente, não conseguiriam ler com compreensão adequada 
uma página completa, ainda que se tratasse de assunto dentro da sua 
competência. (PERINI, 2002, p.78): 

 

Muito desses analfabetos funcionais já passaram por algum tipo de escolarização 

formal, são na maioria pessoas com mais de 15 anos, que tem até quatro ou mais anos de 

escolaridade, mas que são incapazes de utilizar de forma produtiva a leitura e a escrita em 

tarefas cotidianas. Diante deste caos na Educação Alagoana afirmamos que se não podemos 

criar condições de letramento fora da escola, precisamos ao menos garantir dentro das 

instituições escolares um processo que ultrapasse a visão de apenas ensinar a ler e escrever, 

ou seja  um ensino de leitura  e produção escrita que agregue o letramento a alfabetização. 

Um   outro ponto fundamental que chamamos atenção na urgência de propostas de  

formação consiste  na necessidade  de se construir nas escolas da públicas  uma concepção de 

educação libertadora e problematizadora, na qual o educador supere a visão de apenas 

repassar os conteúdos, centrando o foco de estudos na realidade dos educandos, buscando um 

ensino que valorize o meio social do qual eles fazem parte (comunidade) e o saber popular do 

aluno, realizando uma leitura crítica da realidade. Neste sentido Nóvoa, afirma que:  
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Podemos chamar-lhes de diferentes nomes, mas todos convergem no 
sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da diversidade 
cultural. Educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, 
tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, pela 
família ou pela sociedade. Hoje, a realidade da escola obriga-nos a ir 
além da escola. Comunicar com o público, intervir no espaço público 
da educação, faz parte do ethos profissional docente. (NÓVOA,  2009, 
p.31) 

 

Concordando com Nóvoa,  percebemos que só o educador que possui uma prática 

crítica, consegue contribuir de forma efetiva para formação de cidadãos conscientes de sua 

realidade. Este contexto evidencia a presença de um professor em constante formação. Isto 

significa, portanto que:  

É necessário assegura a aprendizagem docente e desenvolvimento 
profissional dos professores: articulação da formação inicial, indução e 
formação em serviço numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; 
atenção aos primeiros anos de exercício profissional e á inserção dos jovens 
professores nas escolas; valorização do professor reflexivo e de uma 
formação baseada na investigação. (NOVOA, 2009, ibidem). 

 

O autor ressalta  a urgência em se trabalhar  com os professores  uma reflexão sobre 

sua prática pedagógica. Especificando na situação dos cursistas percebemos que esta ainda é 

uma lacuna em sua formação,  uma vez que grande parte desses educadores, segundo seus 

próprios relatos, não tiveram acesso em seu processo de formação momentos sistemáticos de 

estudos que possam ser reconhecidos como Formação continuada. Tomamos como referência 

para análise, seus discursosvivii: 

“Eu não tinha tempo de participar de formação por que trabalhava em três 
escolas, agora só tô em duas; por isso não tinha tempo de estudar”. 

 (Professora B) 

“Já participei de algumas palestras, mas formação continuada não”. 

 (Professora A) 

“ O Estado também não oferece formação, não dá pra pagar do meu 
bolso[....] As vezes agente não tem dinheiro nem pra comprá livro”. 

(Professor E) 
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Os extratos supracitados são reveladores da ausência de condições e oportunidades 

de inserção dos professores em processos formativos, sobretudo o primeiro depoimento 

quando a educadora afirma: “Eu não tinha tempo de participar de formação  por que 

trabalhava em três escolas”. Essa afirmação,   representa a realidade da grande maioria dos 

trabalhadores em educação de Alagoas.  Isso demonstra que o processo de formação desses 

educadores está sendo limitado, devido a sua sobrecarga de trabalho, pois a maioria atuam em 

três turnos letivos. Essa carência de formação dos professores, aliada à escassez de 

planejamento nas escolas, alimentam a perpetuação dos altos índices de analfabetismo 

funcional no estado de Alagoas. Pois, “ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres 

humanos, para seres humanos” (TARDIF & LESSARD, 2005, p. 31), a  impregnação do 

trabalho pelas relações humanas precisam  ser problematizadas nos contextos de formação de 

professores.  

 Há que se ressaltar, da mesma forma, a situação socioeconômica desses 

profissionais que não lhes possibilita custear seu processo de formação continuada, por este 

mesmo motivo podem não conseguir  adquirir  suportes de leitura variados que lhes 

possibilitariam ampliar seu processo de  sua formação, como: revistas científicas, jornais, 

livros, filmes, entre outros.  Conforme foi explicitado, pelo professor E, ao afirmar,   [...] não 

dá pra pagar do meu bolso[....] As vezes agente não tem dinheiro nem pra comprá livro. Essa 

também pode ser um fator que limite as condições de trabalho (TARDIF & LESSARD, 2005) 

dos professores. Assim é necessário rever os processos de formação. Neste sentido segundo 

Imbernón “a solução não está em aproximar a formação ao professorado e ao contexto sem 

gerar uma nova cultura formativa que produzam novos processos na teoria e na prática de 

formação [...]”.(IMBERNÓN, 2009, p. 34) 

 Já na afirmação: “Já participei de algumas palestras, mas formação continuada não”, 

nos impõem uma  outra questão que diz respeito a negação de formação continuada por parte 

a Secretaria de Estado de Alagoas, uma vez que  não há uma política pública de formação 

continuada  implementada no Estado de Alagoas a Secretaria de Educação Esporte (SEE-AL) 

que garanta a formação dos professores, que atuam do 6º ao 9º ano na área de linguagem. 

Sendo assim, apoia-se em ações ofertadas pelo MEC, entre elas o GESTAR, percebemos que  

essa realidade está cristalizada no Estado, permanecendo estagnada há década. 
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Todos esses fatores se agregam impedindo que esses educadores ampliem sua prática 

pedagógica ofertando um ensino de Língua Portuguesa que atenda às necessidades atuais de 

inserção social dos indivíduos que a estão freqüentando.  

 

 

3. Os Gêneros textuais e o ensino de Língua Portuguesa 

 

 Os conteúdos abordados nesta proposta de formação fundamentam-se na perspectiva 

dos PCNs. Sendo assim, baseiam-se no estudo dos  gêneros discursivos como objeto de 

ensino e os textos como unidade de ensino para nortear as aulas de LP. Essa concepção de 

ensino de Língua Materna nos parece um encaminhamento bastante relevante. 

O conceito de texto que fundamenta este trabalho se apóia, entre outros autores, em 

Koch, quando afirma que: o texto deixa de ser entendido como uma estrutura acabada,  

passando a ser concebido como resultado parcial da atividade comunicativa humana; que 

compreende processos, operações e estratégias que são colocados em ação em situações 

concretas de interação social.( KOCH ,2006). Assim,o texto é visto como  toda produção 

linguística, falada ou escrita que possa fazer sentido numa situação de comunicação humana, 

o sentido, portanto,  não está no texto, mas se constrói a partir dele, no curso de uma 

interação. 

Conhecendo a concepção metodológica do   programa Gestar II,  iniciarmos nosso 

trabalho enquanto formadoras realizando um levantamento a cerca  da compreensão dos 

professores sobre o conceito de:  texto e de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, 

algumas perguntas foramviii: O que é texto para você? Quais os gêneros textuais mais 

utilizados em sua aula?  

Analisando  a primeira questão -  O que é texto para você? Entre as   respostas, as  

que mais se destacaram foram:  

 

  “Pra ser texto tem que ter sentido[...];  tem que ter coerência[...]. 

(Professora C) 

 

 “Eu sempre peço pros alunos escrever redações, aí eles escrevem com muito erro de 

ortografia, não considero nem que é um texto por causa dos erros”.    
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(Professora D) 

 

As respostas dos professores, mesmo que ainda de maneira limitada, demonstram que 

eles  compreendem  que um enunciado para ser reconhecido como texto necessita ter uma 

unidade de sentido. Dessa maneira, podemos afirmar que o texto está  sendo visto como 

evento comunicativa, e não mais como estrutura linguística. Portanto, inferimos que, na 

prática de sala de aula, os professores  já superaram a perspectiva de um trabalho baseado na 

descontextualização, em que havia  prevalência dos estudos gramaticais, voltados apenas para 

a palavra e a oração ( GERALDI, 1997).  

Apesar deste avanço, percebemos nos dizeres dos sujeitos que muitos desses 

educadores ainda utilizam os textos produzidos pelos alunos para realizarem trabalhos 

relacionados  às questões gramaticais e à correção ortográfica. Conforme explicitado pela 

professora D: “Eu sempre peço pros alunos escrever redações, aí eles escrevem com muito 

erro de ortografia, não considero nem que é um texto por causa dos erros”.  

Percebemos, no depoimento da professora D, que a redação é uma atividade imposta 

em que  os estudantes escrevem porque o professor exige e utiliza a nota como argumento 

para garantir que todos escrevam, diferente da produção textual em que textos  podem 

assumir um caráter social. Apoiando-nos em (GERALDI, 2001, p.90), afirmamos que “na 

escola não se escrevem textos, produzem-se redações. E estas nada mais são do que a 

simulação do uso da língua.”   

No tocante a utilização de redação em sala de aula, substituindo a produção textual, 

constatamos que todos os educadores confirmaram o seu uso sem exceção, dessa forma, 

inferimos que  esses educadores não estão aplicando adequadamente os conceitos da 

Lingüística textual em suas aulas, já que não são trabalhadas a partir da produção textual dos 

alunos as marcas/pistas  lingüísticas/pistas fornecidas pelo autor para a formação de sentido 

do texto.  

Da mesma maneira, esses educadores não demonstraram trabalhar os aspectos 

estruturais dos textos, sejam eles, macro ou micro, assim os educandos ficam impedidos/as de 

adquirir conhecimentos que seriam básicos para a compreensão da estrutura textual, como por 

exemplo: coesão e coerência textual, tipologia textual, entre outros.  

Analisando  a segunda questão -  Quais os gêneros textuais mais utilizados em sua 

aula? As resposta foram:  
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 “Eu trabalho mais com os textos que vem no livro dos alunos, até que é bom 
[...]”. 

(Professora A) 
 

 “Realmente, esse até que foi melhor do que o outro que agente usava [...]”.  
(Professora B) 

   
 “Não dá pra levar muitos textos pra sala de aula por que a escola não tem 
Xerox [...]”. 

(Professora E) 
 

 “Na minha também não...  aí agente não tem muita opção”.  
(Professora I) 

 
“Eu gosto de trabalhar com fábulas, lá na escola tem uma coleção boa, aí eu 
uso”.  

(Professora H) 
 
 

Percebemos nos discursos dos professores que não há uma grande variedade de 

gêneros textuais circulando nas escolas em que atuam. Isso ocorre principalmente pela falta 

de estrutura dessas instituições. Uma vez que, em algumas dessas instituições, não há uma 

máquina copiadora que funcione, conforme afirmado pelos educadores/as E e I ; “Não dá pra 

levar muitos textos pra sala de aula por que a escola não tem Xerox [...]”;  “Na minha também 

não  aí agente não tem muita opção”. Consequentemente, os professores podem  ter 

dificuldade na reprodução de gêneros que não estejam no livro didático. 

Esse é um dos empecilhos que os/as professores/as encontram para levar para a sala de 

aula uma maior variedade de gêneros textuais, permanecendo, na maioria das vezes, presos ao 

livro didático adotado, ou assumindo os custos de reproduções. Em decorrência dessa falta de 

recurso,  quando  o professor leva para sala outros gêneros textuais que não estão no livro 

didático,  eles apenas são lidos para os aluno. Diante dessa realidade,  surgem duas 

consequências: os alunos apenas escutam as leituras feitas pelas professoras sem terem em 

mãos os textos, ou em outras ocasiões, os textos são transcritos na lousa e copiados pelos 

alunos, o que deixa o tempo curricular ainda mais prejudicado. 

Além da falta de estrutura, pedagogicamente os professores não participam de 

planejamento específico dentro do espaço escolar, nos quais essas dificuldades vivenciadas 

poderiam ser discutidas e analisadas. A ausência de planejamento contínuo e permanente 

contribui para a escassez de situações  significativas de aprendizagem que tenha como foco o 

texto. Esse contexto fomenta uma prática de ensino de LM marcada pelo peso da tradição 
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Segundo Santos “as experiências que os professores tiveram com o ensino de LM, durante 

logos anos de escolaridade, enquanto eram estudantes, são tomados como referência para o 

trabalho com a LM  na escola”. (SANTOS, 2006, p. 15). 

Essa falta de diversificação textual nas salas de aula impedem que a instituição oferte 

um ensino de Língua Portuguesa  que atenda às necessidades atuais de inserção social dos 

indivíduos que a estão freqüentando, uma vez que:  [...] “gêneros textuais são fenômenos 

históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social [...] contribuem para ordenar e 

estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia”. ( MARCUSCHI, 2005, p. 19).  

Diante desta constatação  fica explicito, portanto, para nós formadoras, que os 

professores que participam do programa Gestar II devem conseguir romper com a limitação em 

seu fazer pedagógico,  assegurando em suas salas de aula vivência de práticas reais de leitura e 

produção de textos diversificados, promovendo atividades que envolvam toda a diversidade 

textual e levem os estudantes a construir conhecimento sobre o uso da leitura/escrita na 

sociedade. 

Partindo desses pressupostos, em nossos encontros oferecemos fundamentação 

teórica e atividades que possibilitem ao professor compreender que na sala de aula  não se 

pode  limitar o ensino Língua Portuguesa aos gêneros textuais que são apresentados nos livros 

didáticos. Demonstramos, portanto, que pode-se realizar um trabalho diferenciado em sala de 

aula,   podendo esse educador levar os gêneros textuais concretos  dos domínios discursivos 

que circulam pela sociedade.  

Sendo assim, o trabalho com produção textual, leitura  e diversidade de gêneros 

textuais na sala de aula ganharam uma enfoque especial, nesta formação, evidenciando a sua 

importância. A ênfase nas discussões a cerca da lingüística textual e consequentemente na sua 

aplicabilidade emerge por compreendermos a sua relevância para uma prática pedagógica 

bem sucedida na área da linguagem. Embora, somos cientes de que “as dificuldades de 

inclusão dos estudos linguísticos na escola, no contexto atual,   sejam naturais (SANTOS, 

2006, p. 60), já que “os estudos do texto e do discurso são muito recentes para que sues 

princípios possam ser incorporados às práticas escolares sem dificuldades, sejam estas de 

ordem teórico-metodológica ou institucional” (MATÊNCIO, 2002, p. 73). 
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4. Reiniciando o diálogo: para (não) concluir 

O trabalho, ora apresentado, encontra-se em fase de desenvolvimento o que não nos 

impede de reafirmar  que  o objetivo da proposta de formação continuada que é: auxiliar aos 

professores de Língua Portuguesa a  priorizarem em sua aulas atividades de leitura e produção 

de texto -,  de fato foi atingido. 

Ao realizarmos uma avaliação desta formação continuada  percebemos que os 

cursistas que participam dos encontros demonstraram que  a formação oferece-lhe 

possibilidades de mudanças que são refletidas na aprendizagem de seus estudantes. Muda-se, 

então, nesta perspectiva,  as crenças e atitudes de forma significativa o que possibilita um 

benefício no exercício da docência.   

 Enfim, compreendemos que a formação desenvolvida nesta CRE traz a concepção de 

uma formação continuada construída dentro da profissão, em que o professores/cursistas se 

apropriam de uma reflexão do seu próprio trabalho. Assim essa proposta de formação vai 

além dos modelos comumente encontrados no cotidiano do professor de um modo geral  

denominados como: reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento e capacitação, rompendo com 

estes termos provenientes  de pacotes prontos. 

Houve, da mesma forma, momentos de reflexão sobre as dificuldades vivenciadas nas 

escolas em que atuam, acreditamos que desta maneira não estamos impondo modelos, mas 

sim, possibilitando a esses profissionais um local de reflexão, de envolvimento, contatos com 

novas alternativas metodológicas e novas possibilidades de discussão com vistas à 

consolidação de uma identidade profissional, ou seja, alternativas de reflexão e reavaliação de 

suas práticas pedagógicas.  

Finalmente, reafirmamos a importância dos professores de Língua Portuguesa 

participarem de momentos formativos, que dialogam sobre seus saberes teórico-metodológico 

de ensino da língua portuguesa, cujos resultados desse processo são transpostos para a sala de 

aula – ressignificando o contexto escolar de ensino aprendizagem da língua. 
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i Mestranda  do Curso Educação Brasileira CEDU- UFAL. Técnica formadora de professores da 13ª 
Coordenadoria Regional de Educação de Alagoas. E-mail - profclaudia18@hotmail.com 
ii Mestranda- Maestría en Política y Gestión de la Educación – CLAEH/Uy.Especialista em Docência do Ensino 
Superior. Técnica formadora de professores da 13ª Coordenadoria Regional de Educação de Alagoas.E-mail - 
patriciatstorres@gmail.com. 
iii  Mestra em Educação Brasileira CEDU/UFAL. Professora Titular do Curso de Pedagogia do CESMAC/AL, 
Coordenadora do Fórum Alagoano da EJA. Técnica formadora de professores da 13ª Coordenadoria Regional de 
Educação de Alagoas. Atualmente cursa Pedagogia na UNOPAR. E-mail-vccavalcante1@hotmail.com. 
iv Esta formação terá o tempo de duração de 09 meses, com inicio em março 2012 e término em dezembro do 
mesmo ano. 
v A  Linguística Textual traz contribuições relevantes para o Ensino de Língua Portuguesa, uma vez que toma o 
texto como objeto de estudo, com uma nova teorização supera concepções em que o ensino Língua Materna  
baseia-se apenas nas teorias gramaticais, introduzindo o sujeito e a situação de interação nos estudos da 
linguagem. 
vi Falas coletadas no primeiro encontro da Formação Continuada ofertada pela 13ªCRE. Para coleta de dados 
recorremos ao Grupo Focal aplicado ao grupo de professores.  
vii Para mantermos o anonimato, resguardando os sujeitos da pesquisa, utilizaremos as letras do alfabeto para 
identificá-los. 
viii Falas coletadas no Grupo Focal aplicado ao grupo de professores.  
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