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Resumo:  
Discute a formação e autoformação docente, a partir das memórias de três professores 
formadoras de Língua Portuguesa (LP) participantes do programa “Gestão de Aprendizagem 
Escolar” - GESTAR/MEC - BA. Enfoca-se o ensino de LP, no que tange ao desenvolvimento 
das competências básicas em leitura e escrita, visando contribuir para formação leitora e 
escritora dos alunos. Fundamenta esse estudo o conceito de formação proposto por Moita 
(2000) e Nascimento (2008), bem como, a concepção de leitura e escrita de Antunes (2003) e 
Kleiman (2000). Os dados apresentados foram coletados em nossas salas de aula e no curso 
de formação oferecido pelo GESTAR. Este artigo é parte constituinte da pesquisa em 
andamento para Dissertação da co-autora Laureci Ferreira da Silva em conjunto com as 
experiências docentes das demais autoras.  
Palavras-chave: Formação, memórias, ensino/aprendizagem    

 

Abstract:  
Argue the training and self teaching, from the memories of three teachers forming Portuguese 
in the program "Management of School Learning” (“Gestão de Aprendizagem Escolar” - 
GESTAR / MEC - BA. It focuses the teaching of Portuguese, with respect to basic skills in 
reading and writing, to contribute to reader and writer training of students. This study 
substantiates the concept training proposed by Moita (2000) and Nascimento (2008), as well 
as the conception of reading and writing by Antunes (2003) and Kleiman (2000). The data 
presented were collected in our classrooms and the training course offered by the GESTAR. 
This article is a constituent part of the ongoing research for the dissertation co-author Laureci 
Ferreira da Silva together with the teaching experiences of other authors. 
Key-words: Training, memories, teaching / learning 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os anos 70, o ensino Língua de Portuguesa tem sido o centro de discussão 

acerca da necessidade de melhorar a qualidade do ensino no país. O eixo dessa discussão no 

ensino fundamental é, principalmente, o domínio da leitura e da escrita pelos alunos, mas para 

tanto é necessário realizar formação continuada do professor dessa disciplina, objetivando 

atender a essa demanda.      

 Neste artigo, propomos discutir e refletir sobre a formação continuada dos professores 

de Língua Portuguesa (doravante LP) a partir da nossas experiências enquanto “professoras 

formadoras” do Programa GESTAR – MEC/BA (Gestão da Aprendizagem Escolar).  

Descreveremos como ressignificamos os nossos saberes, como concebíamos e concebemos o 

que é língua, leitura e escrita e de que maneira essas concepções interferem na nossa prática 

pedagógica. Vamos procurar responder questões como: quais ações e sentidos surgidos ao 

longo desses seis anos? Quais foram as mudanças mais importantes na nossa prática 

pedagógica? 

 Elegeremos a hipótese de que promover articulações e ressignificações constituem 

parte significativa das intervenções do formador e cursistas participantes nesse processo de 

formação, atribuímos aos relatos de cunho autobiográfico à função de gênero incentivador, 

pois ele favorece o desencadeamento e a potencialização de ações e atitudes consideradas 

produtivas para os sujeitos envolvidos nesse contexto. Além disso, também possibilita ver o 

individuo considerando a história e o seu tempo, e apresenta como possível uma conjunção da 

sua história de vida com a história da sociedade, esclarecendo assim as escolhas, 

contingências e opções que se deparam ao indivíduo. Vale salientar que para Nóvoa (2003 

apud NASCIMENTO, 2008, p.4)  

 

a produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da 
experiência pessoal partilhada entre os pares. Para ele, a escola é o locus 
privilegiado onde acontece o processo de formação e autoformação. É nesta 
medida que um processo de formação continuada eficaz pode ocorrer, ou 
seja, na junção entre a figura do professor como agente do processo de 
formação e a escola como o local onde esta formação acontece.  
 

Neste estudo, o conceito de formação é tomado não só como uma atividade de 

aprendizagem situada em tempos e espaços limitados e precisos, mas também como uma ação 

vital de construção de si própria (PINEAU, 1983), onde a relação entre os vários pólos de 

identificação é fundamental. Essa construção de si próprio é um processo de formação. 
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Compreender como cada pessoa se forma é encontrar as relações entre as pluralidades que 

atravessam a vida. 

Segundo Moita (2000), a preocupação pela “eficácia” da formação inicial e contínua 

aparece normalmente ligada às questões dos modelos e estratégias utilizados, da sua 

adaptação à evolução do papel do professor e educador e à diversidade dos contextos em que 

a ação educativa se vai desenvolver, da preparação para investigação e para inovação. Ela 

afirma que:  

 

ninguém se forma no vazio. Formar-se supões troca, experiência, interações 
sociais, aprendizagem, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como 
cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e, 
sobretudo o modo singular como age, reage e interage com os seus 
contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, 
identificando-o a um desenrolar complexo, um conjunto de movimentos, 
uma globalidade própria à vida de cada pessoa. (id., 2000, p. 115). 
 

A utilização de relatos autobiográficos nos permite apresentar variedades de aspectos 

metodológicos do aprender e ensinar, possibilitando reflexão e análise crítica à diversidade de 

tendências presentes no nosso exercício na Educação. Ele apresenta como possível a 

constituição de um espaço de pesquisa, leitura, estudo e reflexão na formação continuada 

fundamentando a criação e a implementação de práticas alternativas voltadas para o ensino e a 

aprendizagem de leitura e escrita. 

 

Quem somos? Professoras de Língua Portuguesa  

 

             De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) de LP, até as 

décadas de 1960 e 1970, o ensino priorizava os aspectos gramaticais, já que os alunos que 

frequentavam a escola pública, muitas vezes oriundos dos setores médios da sociedade, 

utilizavam uma variedade linguística próxima da variedade “padrão” que se espelhava no 

modelo de língua semelhante às encontradas nos livros e textos didáticos.  

            Em meados da década de 1980, simultaneamente ao processo de abertura política que 

levará à redemocratização, surgem diversas críticas em torno do trabalho com o texto e a 

gramática e, intensificam-se os estudos acerca de uma concepção de linguagem para nortear a 

prática pedagógica. Várias teorias desenvolvidas na área das ciências linguísticas (Linguística, 

Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística Textual, Pragmática e Análise do Discurso) 

começam a chegar ao âmbito da escola. A disciplina Língua Portuguesa sofreu interferências 
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significativas por parte da Sociolinguística que ressaltava a diferença entre a variedade 

linguística usada pelo aluno e a variedade valorizada pela escola. Apesar desse novo cenário, 

ainda priorizava-se o exercício da gramática descontextualizada, frases soltas, e atividades de 

leitura e produção escrita sem objetivo. 

          Este foi o momento em que iniciamos nossa experiência como professora de LP, no 

Ensino Fundamental II, da rede pública. Estávamos, então no auge das discussões 

mencionadas, na década de 90. Neste instante nossa formação e atuação era pautada  pelo 

modelo de ensino voltado para a gramática. O texto era utilizado apenas como pretexto. Para 

ilustrar essa situação em relação ao ensino de leitura e escrita apresentamos o seguinte roteiro: 

1) ao chegarmos à sala de aula distribuíamos, entre os alunos, um texto que era escolhido por 

nós, 2) orientávamos que a turma fizesse uma leitura silenciosa, 3) indicávamos os alunos que 

fariam uma leitura oral. 4) líamos, então, o texto na íntegra e pedíamos que respondessem ao 

questionário, que muitas vezes era retirado do livro didático. 5) ordenávamos que destacassem 

alguns trechos do texto para trabalhar normas gramaticais. 

 Nota-se, portanto que a escrita se reduzia a cópia de questões e respostas, as produções 

eram baseadas numa temática sempre escolhida por nós. Não havia espaço para discussão do 

texto, nem escolha de um tema pelo aluno. Na verdade, a escrita oriunda dessa experiência era 

em geral vazia, sem propósito, sem destinatário, sem objetivo. Vê-se que era uma prática de 

escrita destituída de qualquer valor interacional. Segundo Antunes (2003. p.46 e 47): 

 

escrever sem saber para quem é, logo de saída, uma tarefa ineficaz, pois falta 
a referência do outro, a quem todo texto deve adequar-se Como saber se 
dissemos de mais ou de menos? Como avaliar se fomos precisos, se fomos 
relevantes, se dissemos “com a palavra certa” aquilo que tínhamos a dizer? 
Sem o outro lado da linha, não há linguagem. Pode haver o treinamento 
mecânico e aleatório de emitir sinais, o que, na verdade, fora de certas 
situações escolares, ninguém faz. 
 

Percebe-se que nessa prática pedagógica além de não propiciar a interação verbal entre 

professor e aluno, não tínhamos nenhum objetivo claro, tampouco existiam estratégias 

orientadas a despertar no aluno o interesse pelo texto, além de não levar em conta se o aluno 

compreendeu ou não. A leitura oral era imposta e esta imposição causava constrangimento 

para aqueles que apresentavam dificuldade para executá-la. A aula de leitura e de escrita era 

apenas para cumprir uma tarefa, não havendo um espaço privilegiado para a fruição dessas 

atividades, daí a dificuldade em trabalhar de forma significativa. A abordagem que era dada 

se resumia apenas na linguagem como instrumento de comunicação, leitura como 
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decodificação e a escrita como cópia. As aulas eram mera reprodução das nossas vivências do 

tempo de alunos. 

Enfim, atividades de leitura e de escrita eram improvisadas, sem planejamento, sem 

objetivos, na realidade o que contava era prioritariamente, a tarefa de realizá-las, não importa 

“o que se diga” e o “como se faz”. É a língua da escola. (ANTUNES, 2003, p. 27.).  

 Dentro dessa proposta, nota-se um ensino descontextualizado, que não privilegiava o 

exercício da oralidade (não respeitava a língua trazida pelos alunos), a prática da escrita era 

mecânica e a atividade de leitura era incapaz de suscitar no aluno a compreensão das 

múltiplas funções sociais. Nas palavras de Kleiman (2000, p.16): 

 

as práticas desmotivadoras, perversas até, pelas consequências nefastas que 
trazem, provêm, basicamente, de concepções erradas sobre a natureza do 
texto e da leitura, e, portanto,da linguagem. Elas são práticas sustentadas por 
um entendimento limitado e incoerente do que seja ensinar português, 
entendimento este tradicionalmente legitimado tanto dentro como fora da 
escola. 

 

O resultado desse trabalho era desmotivador e angustiante. Os alunos apresentavam 

baixo aproveitamento e isso gerava inquietação e frustração. Não tínhamos suporte e os 

cursos de formação não correspondiam aos anseios, não sanavam as angústias, pois apenas 

sugeriam que reproduzíssemos os modelos de estratégias apresentadas por eles. 

 

Professoras-formadoras de Língua Portuguesa: novos desafios 

        

No dizer de Freire (1996, p. 22) “a reflexão sobre a prática se torna uma exigência da 

relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode não significar nada e a prática, ativismo”. 

Considerando essa concepção, em 2004 ingressamos no Programa GESTAR, onde uma 

proposta de formação continuada visava o desenvolvimento dos professores, com valorização 

pessoal e profissional, considerando as suas características e histórias particulares e visão da 

sociedade, das relações e dos compromissos objetivando propiciar aos alunos o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão, interpretação e produção dos mais 

diferentes textos, ou seja, a inserção desses cidadãos na cultura letrada. 

 No percurso de nossa formação como formadoras de LP do Ensino Fundamental da 

primeira a oitava série (1º ao 9º ano) percebemos que a proposta do programa atendia as 

expectativas, pois primava pela busca de um caminho de mão dupla entre teoria e prática e 
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pelo enfoque da linguagem como fenômeno cultural, no qual a língua é elemento constituinte, 

mas não único e isolado, na organização de nossas experiências. (BRASIL, 2008) 

Nesse contexto de formação, passamos de professoras a “professoras-formadoras” de 

LP. O nosso papel, daquele momento em diante, passou a ser o de formar professores das 

séries iniciais e das séries finais do Ensino Fundamental. Nessa nova etapa, passamos a 

discutir e refletir sobre o ensino de Língua Materna na perspectiva dos PCNs, de considerar os 

gêneros discursivos como objeto de ensino e os textos como unidade de ensino para nortear as 

aulas de LP, pois nos pareceu um encaminhamento inovador e eficaz para o ensino de língua 

e porque dessa forma o ensino/aprendizagem estaria conectado com as situações concretas de 

produção de linguagem. Investimos na proposta do programa GESTAR, que tem como 

objetivo possibilitar aos professores a apreciarem a cultura letrada (local, regional, nacional e 

internacional), além disso, acreditamos que isso permitiria aos professores um diálogo desta 

com as demais linguagens e manifestações culturais.  

Para trabalharmos de acordo com a perspectiva dos PCNs e a proposta do programa 

GESTAR, foi necessário passarmos por um processo de formação e autoformação, de 

desconstrução e construção de conhecimentos a fim de que pudéssemos orientar os 

professores cursistas no sentido de refletirem acerca dos seus saberes e das suas práticas 

pedagógicas que até  então estavam muitas vezes baseadas nos modelos originados em sua 

própria formação anterior: ler e escrever como práticas mecânicas.  

 Vivenciamos com certa dificuldade esse processo de desconstrução e construção, já 

que estávamos aprendendo a ver o ensino de Língua Portuguesa numa nova perspectiva, 

voltada para as práticas sociais, com objetivos e estratégias bem definidas. A necessidade de 

mudança despertou em nós o “desejo de saber” que nos impulsionava na busca constante de 

superação de dificuldades que emperravam a nossa prática educativa.  

 Nas palavras de Kleiman (2001, p. 27) “as exigências de um projeto de formação que 

não parte de uma convicção interna, do professor, sobre a necessidade de mudar sua prática 

traz problemas, e não soluções”. 

 Acreditamos que a necessidade de transformação nos proporcionou olharmos para a 

sala de aula como lugar de diálogo, reflexão, invenção e produção, e não mais como espaço 

de reprodução de frases soltas, decodificação de palavras, cópias. Passamos a enxergar um 

ambiente voltado para o desenvolvimento do letramento do professor (e consequentemente do 

aluno), a partir da discussão e da análise das situações sócio-comunicativas, tendo o texto 

como eixo central da resolução de problemas. Assumimos então a concepção interacionista da 
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linguagem, eminentemente funcional e contextualizado, tornando a aula de LP mais produtiva 

e relevante.  

Segundo Antunes (2003. p. 43), é a “concepção interacionista e discursiva da língua, 

da qual deriva o princípio geral de que a língua só se atualiza a serviço da comunicação 

intersubjetiva, em situações de atuação social e através de práticas discursivas, materializadas 

em textos orais e escritas”. 

 Assim, começamos a internalizar essa nova proposta de trabalho com gênero do 

discurso como objeto de ensino e o texto como unidade básica do ensino, por entendermos 

que essa abordagem garante uma prática pedagógica mais eficaz. Para melhor entendermos o 

que estamos defendendo, vejamos um roteiro de nossas aulas de leitura e de produção textual: 

1) elaboração dos objetivos e a escolha dos gêneros textuais, que serão usados para a aula. 

Vale lembrar que estes levam em consideração a diversidade e necessidade do sujeito que 

constitui a sala de aula, 2) antes de iniciarmos a leitura, explicitávamos os objetivo; 3) em 

seguida, fazíamos a mobilização de conhecimentos prévios (levantamento de hipóteses), 4) na 

sequência solicitávamos uma leitura silenciosa para o contato inicial com o texto. 5) depois 

fazíamos a leitura compartilhada (mediação, verificação das hipóteses feitas anteriormente e 

apresentação de mais informações acerca do assunto). É válido salientar que as questões 

levantadas para a avaliação da leitura realizada tinham como objetivo desenvolver as 

habilidades   de leitura necessárias àqueles educandos. Como sugestão de produção escrita 

usávamos o resumo, identificação de idéias principais e secundarias e elaboração de perguntas 

sobre o texto que auxiliassem na sua compreensão, entre outras. 

Em relação à aula de produção textual, vele lembrar que a escolha do gênero textual se 

dá de acordo com situação concreta de utilização do mesmo. Para esta atividade usávamos as 

seguintes etapas: 1) elaboração do objetivo da produção textual (escrever um gênero textual 

para ser publicado no mural da escola), 2) discussão sobre a situação de uso do gênero textual 

(publicação: exposição na escola para que outros leitores tenham acesso), 3) reflexão sobre o 

objetivo do texto, 4) pesquisa em busca de informações, se necessário, 5)discussão das 

características do gênero a ser produzidos. 6) a primeira versão em rascunho, 7) revisão do 

texto com  orientação, 8) reescrita do texto, 9) edição, 10) publicação. 

Acreditamos que dessa forma o trabalho de produção textual, passa a ter um novo 

significado visto que a visão interacionista permite um envolvimento entre sujeitos em busca 

de algum objetivo. Quem escreve, na verdade, escreve para alguém, ou seja, está em interação 

com outra pessoa. Essa outra pessoa é a medida e o parâmetro das decisões que devemos 

tomar acerca do que dizer, do quanto dizer e como fazê-lo. (ANTUNES, 2003) 
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 Esse processo de formação e autoformação que vivenciamos como formadoras do 

GESTAR ampliou o nosso olhar como professoras de LP da escola pública, trouxe um 

diferencial tanto para nossa prática pedagógica em sala de aula com alunos,  bem como  nas 

oficinas de formação para os  professores cursistas.  Esse diferencial está vinculado ao fato de 

termos vivências semelhante na prática profissional, às mesmas questões apresentadas por 

eles, às mesmas dificuldades: falta de estrutura, salas superlotadas, baixo salário, alunos e 

professores desmotivados, falta de tempo para estudar, entre outros. Isso estabeleceu um elo, 

formou um compromisso de mudança que era almejado por todos os envolvidos. 

 Nosso discurso era muito próximo, já que tínhamos vivências similares ao dos nossos 

cursistas, pois todos nós fazíamos parte da rede pública de ensino, tínhamos os mesmos 

anseios e enfrentávamos as mesmas dificuldades. No entanto, foi  imprescindível que cada um 

dos participantes  assumissem o compromisso de mudar a prática cristalizada do ler e escrever 

sem propósitos definidos. Tínhamos consciência de que nada adiantava participar dessa 

formação se não houvesse um exercício de mudança constante do professor em busca de 

novas formas de trabalhar com seu aluno. A tarefa não era fácil, pois nem todos os 

professores estão sentido desejo ou necessidade de mudar, cada individuo tem seu tempo e 

seu ritmo e isso deve ser respeitado.  Muitas vezes é mais cômodo continuar da forma que 

aprendeu, sem correr riscos de “errar” mais, e/ou é mais fácil não problematizar, é difícil 

expor suas fragilidades. 

 O trabalho era realizado em oficinas quinzenais com objetivo de discutirmos e 

refletirmos, juntos, estratégias de como trabalhar com o aluno nessa perspectiva, além de 

vivenciarmos atividades que articulavam a teoria e a prática a partir das nossas experiências, 

de nossas histórias, de nossos saberes, de nossa pratica pedagógica e das leituras do TP 

(caderno de teoria e prática), das atividades propostas pelo programa para serem aplicadas em 

sala de aula. 

 A proposta do programa GESTAR busca valorizar o professor como aquele que, ao 

mesmo tempo em que ensina, está em constante processo de aprendizagem. Assim, parece 

essencial o seu entusiasmo por essa dupla face de sua função, a busca constante do 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, o que determina a necessidade da busca de melhoria 

de seu desempenho como leitor e escritor, mas também com interlocutor-ouvinte, papel 

essencial de sua atuação em sala de aula, em que a escrita e a leitura do texto do aluno são 

condições para a consecução do objetivo maior do ensino-aprendizagem da língua. (BRASIL, 

2008) 
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Considerações finais  

 

Diante disso, reiteramos a necessidade de repensar a formação continuada, pautada 

sempre pela prática reflexiva por parte do professor, amparada por relatos autobiográficos por 

acreditar que eles possibilitam essa reflexão. É, sem dúvida, uma situação complexa, pois 

estamos partindo de um novo paradigma para o ensino de LP, e por sabermos que para 

efetivar essa mudança é necessário muito mais que um documento oficial. É necessário não 

apenas repensar os cursos de graduação e a relação teoria-prática através da transposição 

didática, como também redefinir os programas de formação continuada oferecidos pelas 

instâncias do governo. É fundamental que esses programas de formação tenham como 

objetivo promover a educação de forma que sejam articulados, contínuos e que ofereçam aos 

professores não modelos e receitas, mas, principalmente, formação teórica para que possam 

fundamentar sua ação docente e refletir sobre sua prática na sala de aula. Além disso, é válido 

lembrar a importância do papel das universidades e das pesquisas acadêmicas nesse contexto, 

uma vez que através do diálogo com os professores é possível considerar suas necessidades de 

conhecimento e contribuição para a melhoria de sua formação. 

Há de se ter em conta que formação continuada é uma exigência da atividade  profissional 

no mundo atual ,não podendo ser reduzida a uma ação compensatória de fragilidades da 

formação inicial. Acreditamos que os conhecimentos adquiridos na formação inicial se 

reelaboram e se especifica na atividade profissional para atender a mobilidade, a 

complexidade e a diversidade das situações que necessitam de intervenções adequadas. 

Assim, a formação continuada deve desenvolver uma atitude investigativa e reflexiva, tendo 

em vista que a atividade profissional é um campo de produção do conhecimento, envolvendo 

aprendizagens que vão além da simples aplicação do que foi estudado. 

Optamos em discutir e refletir a formação continuada de caráter reflexivo porque ela 

considera o professor como sujeito da ação, valoriza suas experiências pessoais, suas 

incursões teóricas, seus saberes da prática e possibilita-lhes que, no processo, ressignifique a 

sua prática, compreenda e enfrente as dificuldades com as quais se depara no dia-a-dia. Ainda 

não se pode perder de vista a articulação entre formação e profissionalização, na medida em 

que uma política de formação implica ações efetivas, no sentido de melhorar a qualidade do 

ensino, as condições de trabalho e ainda contribuir para a evolução funcional dos professores. 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 10 

Referências 

 
ANTUNES, Irandé.  Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 
2003. 
 
BRASIL. Programa Gestão da Aprendizagem Escolar - GESTAR II. Língua Portuguesa. 
Guia Geral. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, 2008.  
 
_______, Parâmetros Curriculares Nacionais para 3º e 4º Ciclos do Ensino 
Fundamental: Língua Portuguesa. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998. 

 
______ , Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. 7ª ed. Campinas: Pontes, 2000. 
 
MOITA, Maria da Conceição. Percursos de formação e de transformação. In: NÓVOA, 
Antonio (Org.). Vidas de professor. Coleção ciências da educação. 2ª Ed. Portugal: Porto 
Editora, 2000, p. 111- 140. 
 
NASCIMENTO, Jussara Cassiano.  Professoras alfabetizadoras: as narrativas (auto) 
biográficas entrelaçando fios da formação. Rio de janeiro: UNIRIO, 2008. Dissertação 
(Mestrado Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro, 2008. 
 

 

 

NOTAS 
 
1Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Católica de Salvador, Especialização em 
Educação Básica de Jovens e Adultos e em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Educação pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 
 
2Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, 
Especialização em Texto e Gramática pela Universidade Estadual de Feira de Santana. 
 
3Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, Psicopedagoga 
Institucional pela UNC, Especialista em Estudos Linguísticos e Literários e Mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL) da UFBA. 
 


