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RESUMO 

 

A presente pesquisa apresenta como objeto de análise a formação leitora, estando pautada no 

objetivo de analisar as concepções e práticas que orientam a ação docente no ensino da leitura 

no PROEJA, de modo a perceber a contribuição da mesma para a formação integral do 

indivíduo, conforme preconizada nas bases do programa. Os pressupostos teóricos adotados 

estão norteados pela concepção de leitura como prática social, o estudo perpassou pelos campos 

que fundamentam o PROEJA, que abordam as concepções de leitura e que tratam de estratégias 

para o ensino desta. A pesquisa foi orientada por uma análise crítica, baseada em princípios e 

perspectivas históricas e dialéticas, adotou-se a abordagem qualitativa, valendo-se da pesquisa-

ação como percurso metodológico. O estudo teve como lócus o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia, Campus São José de Ribamar, mais especificamente o Curso de Rede de 

Computadores do PROEJA, tendo os professores e alunos do referido curso como sujeitos de 

pesquisa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários destinados ao público-alvo já 

citado – compostos por perguntas abertas e fechadas, aplicados por meio do Google Forms em 

virtude do contexto atual de pandemia da Covid-19 – no intento de identificar o 

encaminhamento das práticas docentes de ensino de leitura no Curso de Rede de Computadores 

do PROEJA, posteriormente problematizou-se essas práticas e buscou-se respostas a partir de 

reflexões pautadas nos referenciais teóricos utilizados, dentre os quais se encontram Moura 

(2008, 2017),  Ciavatta (2005), Kleiman (2002, 2004, 2005, 2008) e Solé (1998). Os dados 

obtidos foram analisados com base no método de Análise de Conteúdo (AC) de Bardin. Os 

resultados da pesquisa mostraram lacunas no que se refere, principalmente, à formação para a 

docência no PROEJA, ao conhecimento acerca das concepções de leitura que podem subsidiar 

práticas que fomentem a formação integral e quanto ao reconhecimento das especificidades dos 

alunos. Ficou claro que há uma preocupação dos professores quanto ao favorecimento da 

formação leitora, contudo, as práticas realizadas não convergem para a formação integral do 

indivíduo. Tais resultados serviram de sustentação para a elaboração de um guia orientador, 

como produto educacional, por meio do qual pretende-se auxiliar o trabalho dos professores no 

que diz respeito a uma formação de leitores proficientes e, especialmente, fortalecer as bases 

de uma educação tecnológica e politécnica. Pode-se concluir que a proposta de intervenção aqui 

especificada se constitui como alternativa possibilitadora do desenvolvimento de um ensino de 

leitura que contribua para a formação omnilateral dos alunos do Curso de Rede de 

Computadores do PROEJA do IFMA - Campus São José de Ribamar. 

 

 

Palavras-chave: Estratégias de leitura. Leitura como prática social. PROEJA.  



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The present research presents as object of analysis the reader formation, being guided by the 

objective of analyzing the conceptions and practices that guide the teaching action in the 

teaching of reading in PROEJA, in order to realize their contribution to the integral formation 

of the individual, as advocated on the basis of the program. The theoretical assumptions adopted 

are guided by the concept of reading as a social practice, the study permeated the fields that 

underlie PROEJA, which address the conceptions of reading and deal with strategies for 

teaching it. The research was guided by a critical analysis, based on historical and dialectical 

principles and perspectives, adopting a qualitative approach, using action research as a 

methodological path. The study had as its locus the Federal Institute of Education, Science and 

Technology, Campus São José de Ribamar, more specifically the Computer Network Course 

of PROEJA, having the professors and students of the referred course as research subjects. For 

data collection, questionnaires were used for the aforementioned target audience, consisting of 

open and closed questions, applied through Google Forms due to the current context of the 

Covid-19 pandemic, in order to identify the referral of teaching practices teaching reading in 

the Computer Network Course at PROEJA, questioning these practices and seeking answers 

based on reflections based on the theoretical references used, among which are found Moura 

(2008, 2017),  Ciavatta (2005), Kleiman (2002, 2004, 2005, 2008) e Solé (1998). The data 

obtained were analyzed using the Bardin Content Analysis (CA) method. The research results 

showed gaps with regard, mainly, to training for teaching at PROEJA, knowledge about reading 

concepts that can support practices that promote comprehensive training and the recognition of 

students' specificities. It was clear that there is a concern on the part of teachers regarding the 

favoring of reading training, however, the practices carried out do not converge to the integral 

training of the individual. Such results served as support for the elaboration of a guiding guide, 

as an educational product, through which it is intended to assist the work of teachers with regard 

to the formation of proficient readers and, especially, strengthen the bases of a technological 

education, polytechnic. It can be concluded that the intervention proposal specified here 

constitutes an alternative enabling the development of a teaching of reading that contributes to 

the omnilateral training of students in the Computer Network Course at PROEJA at IFMA - 

Campus São José de Ribamar. 

 

 

Keywords: Reading strategies. Reading as a social practice. PROEJA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante os anos de educação básica me encantei pela Língua Portuguesa, disciplina que 

mais me fascinava, as aulas de leitura e de redação eram as mais esperadas por mim e, embora 

não recorde de todos os detalhes, relembrá-las me causa uma alegre sensação de afago. A partir 

das vivências propostas nas aulas e através da observação da prática de meus professores, meu 

interesse só crescia, somando-se, então, a isto, a possibilidade de inspirar pessoas e contribuir 

para a construção de seus projetos de vida, tal qual eu sentia meus mestres fazerem comigo. 

 Esses aspectos foram fundamentais quando precisei decidir sobre a profissão que queria 

seguir. Na mesma época, minha mãe estava prestes a concluir o curso de Pedagogia e eu, 

cursando o ensino médio, a acompanhava durante seus estágios, foi quando passei a vislumbrar 

a possibilidade de realizar a docência, conforme eu a entendia, no trato com crianças, o que em 

muito me animava. Naquela época, não imaginava a dimensão da profissão que havia escolhido, 

a relevância desta na formação das pessoas, intelectualmente e socialmente, tampouco o peso 

da responsabilidade diária em contribuir para o desenvolvimento de cidadãos. 

Foi assim que resolvi prestar vestibular para o curso de Letras, na Universidade Estadual 

do Maranhão (UEMA), e para o curso de Pedagogia, na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), e acabei por ser aprovada em ambos. Em 2004, no primeiro semestre, ingressei na 

UEMA e, no segundo semestre, na UFMA. Apesar de todo esforço e da ajuda dos docentes, à 

medida em que os períodos iam passando, fui sentindo inquietações provenientes dos 

pensamentos de “como agir em sala de aula?”, “como ministrar conteúdos que não aprenderia 

naquele espaço?”, “como capturar a atenção de alunos tão distintos?”.  

Havia ainda outros receios que provinham do contato com alguns professores já no 

exercício da profissão, que costumava conhecer em palestras, cursos, minicursos, e que 

afirmavam sempre a mesma coisa: “a graduação não prepara para a realidade das salas de aula”. 

Então, em 2006, através da participação nos estágios acadêmicos em escolas públicas, projetos 

de extensão (UEMA e UFMA), além do grupo de estudos voltado para a disciplina de Currículo 

(UFMA) em que me inseri, tomei consciência de que era possível fazer a diferença e, de que, 

ainda que eu não saísse daqueles espaços com um manual detalhado de como encaminhar minha 

prática, sairia com conhecimento e vontade suficientes para buscar sempre os melhores 

caminhos. 
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Em 2009 consegui aprovações em concursos públicos (rede municipal de São Luís, 

Raposa e São José de Ribamar) e, ao longo da minha trajetória, enquanto professora dessas 

redes de ensino, uma problemática que sempre se colocou foi a questão da leitura, desde o 

fundamental menor até o maior, eu sempre a vi lá. Alunos de diferentes séries que não 

conseguem ler, uns que apenas decodificam palavras e outros que mal reconhecem as letras do 

alfabeto. Por outro lado, vê-se alguns professores crentes de que essa problemática deveria ser 

sanada nas séries destinadas à alfabetização e tantos outros certos de que a formação leitora é 

algo que possa “brotar” no indivíduo, bastando para isso que se forneça a ele materiais para 

leitura e, ainda, àqueles convictos de que a responsabilidade pelo ensino da leitura caberia, 

totalmente, aos docentes de Língua Portuguesa, de tal modo, que não se vêem responsáveis pela 

transformação desse quadro. E, assim, a formação leitora passou a fazer parte de meus desafios 

e, por esse motivo, tornou-se alvo de minha atenção. 

Já o interesse pela Educação de Jovens e Adultos nasceu durante o ano de 2015, quando 

tive a oportunidade de trabalhar nessa modalidade. Na ocasião, uma professora havia pedido 

licença e me ofereceram o trabalho, aceitei sem titubear, afinal de contas, já há tempos 

trabalhava com a disciplina e, ao meu ver, nada poderia dar errado. No entanto, logo no primeiro 

dia de aula me vi rendida, sem saber como proceder, de posse de um material de apoio que em 

nada condizia com a realidade em que me encontrava, entrei naquela sala formada por adultos 

e idosos cansados de um dia inteiro de labuta e que, ainda assim, estavam ali diante de mim, 

aguardando o que eu teria para ensinar-lhes e eu sem qualquer preparação para aquilo. 

Busquei auxílio em meus companheiros de trabalho que, assim como eu, não tinham 

aptidões para a modalidade e seguiram realizando na EJA o que faziam nas turmas regulares. 

Senti-me, então, na obrigação de buscar, de me aprimorar, de fazer com que a ida daquelas 

pessoas à escola se tornasse prazerosa, e assim o fiz, dentro de minhas possibilidades. Pude 

constatar que ali, também, os problemas referentes à leitura se faziam presentes, e de forma 

ainda mais latente. 

Posso afirmar que, no exercício da profissão durante esses 11 anos, nenhuma vivência, 

até agora, foi mais marcante em minha trajetória profissional do que a que tive na Educação de 

Jovens e Adultos, embora tenha sido por apenas um ano letivo e, devido a rotina atribulada, não 

tenha sido possível concentrar meus estudos na área como gostaria. Todavia, eis que em 2018, 

iniciei o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), e em 

meio a todos os conhecimentos compartilhados e produzidos, a Educação de Jovens e Adultos 

se fez presente, não me deixando dúvidas de que este seria o meu campo de pesquisa, mais 
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especificamente o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), ao qual decidi unir os 

desafios referentes à formação leitora. 

As discussões trazidas no programa de mestrado oportunizaram a compreensão da 

perspectiva do trabalho enquanto princípio educativo. Foi possível conhecer o materialismo 

histórico dialético, por meio de Gramsci, Marx e Engels, compreender suas ideias e “conversar” 

com estudiosos como Gaudêncio Frigotto, Demerval Saviani, Dante Moura, Marise Nogueira 

Ramos, Maria Ciavatta, Acácia Kuenzer, dentre outros, que trouxeram à tona conceitos como 

educação politécnica, omnilateralidade, formação integrada, a partir dos quais, desvelou-se a 

educação enquanto ação humanizadora, por meio da qual é possível o desenvolvimento de todas 

as potencialidades do ser humano. 

As reflexões foram feitas em várias direções que possibilitaram, ainda, debater a 

dualidade estrutural que permeia a educação capitalista e a necessidade de rompê-la, o que ficou 

claro, que pode se realizar por meio de um processo em que a prática educativa se insira no 

contexto social, em que o estudante consiga perceber o sentido da formação que está recebendo 

e, nesse movimento, se emancipar, tornando-se apto a lutar pela transformação de sua realidade. 

Todo esse arcabouço teórico fortaleceu, ainda mais, a certeza do direcionamento da 

presente pesquisa. Ora, se o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), instituído pelo 

decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 (BRASIL, 2007) surge, alicerçado na proposta de uma 

formação plena do cidadão, que deve ser pensada de modo a favorecer a integração social do 

aluno e, se a leitura é um aspecto fundamental quando se trata da formação do sujeito para a 

vida e a autonomia, ao meu ver, restava se pensar de que modo a formação leitora no PROEJA 

poderia ser conduzida de maneira a contribuir para a  materialização da proposta de uma 

educação emancipadora. 

É importante compreender que o PROEJA é um campo específico, em que apenas 

repetir o que se faz no ensino médio regular não é o suficiente, tampouco possibilita um 

processo significativo de ensino-aprendizagem, sendo necessário considerar as especificidades 

do público em questão, além de fatores como a formação de professores, desafios 

metodológicos, práticas educativas, entre outros. A partir do que se propõe aqui, pensar nessa 

formação pretendida exige que se considere as concepções de leitura que podem sustentá-la e a 

necessidade de se usar ferramentas que possam promovê-la. Por esse motivo que chegou-se a 

proposta de trabalhar a formação leitora, norteada pela concepção de leitura enquanto prática 



17 
 

 

social, por meio de estratégias de leitura junto aos professores das turmas do Curso de Rede de 

Computadores do PROEJA do IFMA/ Campus São José de Ribamar. 

Voltado para jovens e adultos com mais de dezoito anos que não tiveram, por motivos 

diversos, a oportunidade de concluir ou iniciar o ensino médio regular, sendo essa lacuna na 

escolaridade um grande obstáculo, o PROEJA defende 

(...) a formação de cidadãos-profissionais capazes de compreender a realidade social, 

econômica, política, cultural e do mundo do trabalho, para nela inserir-se e atuar de 

forma ética e competente, técnica e politicamente, visando à transformação da 

sociedade em função dos interesses sociais e coletivos especialmente os da classe 

trabalhadora (BRASIL, 2007, p. 35). 

 

A leitura será concebida, nessa pesquisa, como o próprio processo interpretativo, de 

acordo com Viana (2010, p. 2), defendendo-se que “não se pode falar em leitura se não houver 

compreensão”, a compreensão está intrínseca ao ato de ler. Posto isso, assegura-se que o 

trabalho com a leitura no PROEJA precisa ser permeado de seu caráter político e social, 

considerando-se o desenvolvimento de atividades que oportunizem um processo significativo, 

favorecendo a criação de sentido, permitindo uma reflexão crítica sobre o concreto, tornando o 

aluno capaz de obter informações, de realizar uma interpretação a partir dos seus 

conhecimentos, fazendo-o se perceber leitor de um texto, posicionando-se e inferindo sobre o 

que lê. Para tanto, o ensino de leitura será alicerçado na utilização de estratégias competentes e 

motivadoras que propiciem a formação leitora. 

A leitura configura-se como uma atividade linguística que viabiliza ao sujeito angariar 

subsídios para compreender, participar e intervir em sua realidade. Isto se torna possível pela 

atribuição de sentidos, através de uma relação dialética entre autor, leitor e texto. Seguindo essa 

linha, percebe-se que tal relação será influenciada pelos conhecimentos prévios e pela vivência 

histórico-cultural do autor e do leitor, sendo o texto um agente mediador entre ambos 

(GROTTA, 2000, p. 32). 

Solé (1998) defende que estratégias de leitura podem auxiliar na compreensão do que é 

lido, tais estratégias não pretendem limitar a leitura a uma aquisição de técnicas, tratam-se de 

ações, planos que podem ser usados pelo leitor para facilitá-la. Não se tratam de receitas 

infalíveis, mas de procedimentos que podem fazer parte das atividades realizadas em sala de 

aula, em vista do desenvolvimento de uma formação leitora que possa contribuir para a 

formação integral desses sujeitos e estar em consonância com o ideal pretendido de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
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Segundo Kleiman, 

(...) quando falamos de estratégias de leitura, estamos falando de operações regulares 

para abordar o texto. Essas estratégias podem ser inferidas a partir da compreensão do 

texto, que, por sua vez, é inferida a partir do comportamento verbal e não verbal do 

leitor, isto é, do tipo de resposta que ele dá a perguntas sobre o texto, dos resumos que 

ele faz, de suas paráfrases, como também da maneira como ele manipula o objeto: se 

sublinha, se apenas folheia sem se deter em parte alguma, se passa os olhos 

rapidamente e espera a próxima atividade começar ou se relê (KLEIMAN, 2002, p. 

49). 

 

Diante do exposto, acredita-se que abordar a leitura a partir da perspectiva social, 

fomentando na ação docente o uso de estratégias que possam subsidiá-la, possibilitará aos 

alunos uma formação leitora que lhes servirá de aparato para a participação efetiva na 

sociedade. Nesse sentido, o foco da pesquisa é a formação leitora no Curso PROEJA de Rede 

de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar.  

É de suma importância pontuar que a formação leitora não é uma tarefa que cabe apenas 

às aulas de Língua Portuguesa. Quando os professores das demais disciplinas se envolvem com 

o ensino de leitura, as oportunidades de uma formação leitora significativa se multiplicam, 

assim os aspectos discutidos na presente pesquisa buscam envolver todas as áreas do núcleo 

comum do Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar. 

Visa-se, assim, subsidiar, teórica e metodologicamente, os docentes para que possibilitem a 

ampliação da compreensão textual e discursiva de seus alunos, tendo em vista o alcance do 

projeto maior: a formação integral defendida para o público do PROEJA.  

Buscou-se responder aos seguintes questionamentos: As práticas de leitura realizadas 

no Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar 

favorecem a formação leitora? O ensino da leitura no Curso PROEJA de Rede de Computadores 

do IFMA/Campus São José de Ribamar converge para a formação integral do indivíduo? 

A partir dessas questões formulou-se o seguinte objetivo geral: Analisar as concepções 

e práticas que orientam a ação docente no ensino da leitura no Curso PROEJA de Rede de 

Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar. 

 Destarte, foram traçados enquanto objetivos específicos: 

Compreender referenciais que sustentam teoricamente as reflexões acerca da EJA, 

PROEJA e das práticas de leitura; verificar as implicações, na formação integral do indivíduo, 

das concepções e práticas que embasam a formação leitora no Curso PROEJA de Rede de 

Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar; e construir um guia orientador para o 
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Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar, embasado 

na concepção de leitura enquanto prática social, apresentando estratégias que possam contribuir 

para a ação docente no que se refere ao ensino da leitura dentro de uma perspectiva de formação 

integral. 

Com base na propositura de tais objetivos e pensando-se acerca do alcance destes, a 

pesquisa foi orientada por uma análise crítica, baseada em princípios e perspectivas históricas 

e dialéticas, adotando-se a abordagem qualitativa e valendo-se da pesquisa-ação (THIOLLENT, 

1986) como percurso metodológico, tendo em vista a pretensão de promoção de uma 

autorreflexão coletiva a partir do que foi observado, buscando-se favorecer condições para 

ações e transformações da realidade colocada. 

Para que fosse possível identificar o encaminhamento das práticas docentes de ensino 

de leitura no Curso de Rede de Computadores do PROEJA, optou-se pela utilização de 

questionários destinados aos professores e alunos do referido curso. Posteriormente 

problematizou-se essas práticas e buscou-se respostas a partir de reflexões pautadas nos 

referenciais teóricos utilizados, dentre os quais se encontram Moura (2008, 2017), Ciavatta 

(2005), Kleiman (2002, 2004, 2005, 2008) e Solé (1998). Os dados obtidos, por sua vez, foram 

analisados à luz do método de Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (2011). 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta Introdução, 

articulados da seguinte maneira: 

 O capítulo 2, “Da Educação de Jovens e Adultos ao PROEJA”, traz a constituição 

histórica da Educação de Jovens e Adultos e uma discussão acerca dos pressupostos e princípios 

que dão base ao PROEJA, enfatizando a leitura como um objeto fundante na formação do 

sujeito para a cidadania e autonomia, considerando-se que o programa pauta-se na formação 

plena do indivíduo. 

No capítulo 3, intitulado “Sobre práticas de leitura”, reflete-se acerca das concepções de 

leitura e da formação de leitores ao longo da história no Brasil. Apresenta-se a leitura como 

prática social e, em seguida, trata-se das estratégias que podem favorecer o ensino da mesma, 

possibilitando aos alunos uma formação leitora que lhes permitam o alcance de sua autonomia, 

por meio do desenvolvimento da criticidade. 

No capítulo 4, “O percurso metodológico para a investigação no Curso de Rede de 

Computadores do Campus São José de Ribamar/IFMA”, apresenta-se o caminho traçado para 
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se alcançar os resultados da pesquisa, pontuando-se a abordagem metodológica, o campo de 

pesquisa, os participantes do estudo e os instrumentos da coleta de dados. 

No capítulo 5, “Concepções e práticas de leitura no Curso PROEJA de Rede de 

Computadores do Campus São José de Ribamar/IFMA: uma análise dos dados coletados”, 

procede-se com a análise das informações recolhidas por meio dos questionários aplicados, 

problematizando-se as concepções e práticas de ensino da leitura que permeiam a ação docente 

no Curso e suas implicações na formação leitora dos alunos. 

Já no capítulo 6, “O produto educacional”, apresenta-se o detalhamento da proposta de 

intervenção e sua avaliação. Por fim, tem-se as considerações finais, em que se realiza um 

apanhado geral do que foi abordado e se discorre acerca da assertividade da proposta em 

questão. 

Dessa forma, intenciona-se contribuir, de maneira significativa, para a prática docente 

no que se refere a formação leitora, por meio de um suporte ao ensino de leitura que possa 

possibilitar a formação plena dos alunos, concebidos socialmente enquanto mão de obra, mas 

esquecidos, por vezes, enquanto sujeitos de direitos. Para além disso, pretende-se, com o 

trabalho em questão, favorecer o alargamento de pesquisas na área da Educação de Jovens e 

Adultos, mais especificamente do PROEJA. 

2. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS AO PROEJA 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui um perfil distinto, por estar voltada ao 

atendimento de um público que se diferencia dos discentes que frequentam a escola no período 

oficialmente reconhecido como regular. Tratam-se de jovens e adultos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade, trabalhadores, pessoas que por razões diversas tiveram que se 

evadir da escola. Dessa forma, a EJA se configura como uma abertura, uma oportunidade para 

a escolarização e inserção no mercado de trabalho de uma parcela excluída do sistema 

educacional, mas, mais do que isso, deve ser compreendida como um mecanismo possibilitador 

de um processo significativo de ensino-aprendizagem, a partir da formação integral do 

indivíduo. 

Para que se conheça o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos1  (PROEJA), campo do 

                                                 
1
 O Proeja visa oferecer oportunidades educacionais tanto a jovens e adultos que ainda não finalizaram o ensino 

fundamental (EF), como àqueles que já o completaram, mas não concluíram o ensino médio (EM), nem curso que 
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presente trabalho, é necessário traçar uma trajetória da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

compreendendo as configurações que esta assumiu ao longo da história no país, até o seu efetivo 

reconhecimento na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96, em que é definida, em seu art. 

37, como educação “destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996), levando, então, quase uma 

década depois, à instituição do PROEJA,  por meio do Decreto nº 5478/05, posteriormente 

revogado e substituído pelo Decreto de nº 5840/06, concedendo ao Programa os delineamentos 

que apresenta atualmente. 

Assim, o capítulo foi organizado em duas partes que versam, respectivamente, sobre a 

construção histórica da EJA e os pressupostos e princípios que servem de base ao PROEJA, no 

intuito de compreender de que maneira essa modalidade se construiu no país, observando-se 

seus movimentos em uma trajetória de avanços e retrocessos. 

2.1 EJA: CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

 

Pode-se dizer que a Educação de Adultos (EDA) no Brasil teve seu início na época da 

colonização, quando os padres Jesuítas, por volta de 1549, passaram a se dedicar à alfabetização 

(catequização) dos indígenas, sendo a maior parcela de adultos. O objetivo era o ensino de 

rudimentos de escrita e leitura, com o intuito de impor as regras e ordens dos colonizadores. 

Eram ensinadas, também, ocupações que serviriam ao bom funcionamento econômico da 

colônia, tratava-se, na verdade, de um movimento de aculturação, a fim de propagar a fé católica 

e a cultura portuguesa e, assim, garantir o domínio.  

A educação do país foi, desde o início, sendo demarcada pela transmissão de um 

conhecimento formal monopolizado pela classe dominante. Com a expulsão dos Jesuítas, no 

século XVIII, e a chegada da corte real, a educação de adultos, nos moldes vigentes à época, 

desestrutura-se e somente em 1808 é que se percebem algumas modificações quanto à educação 

no país. 

Em 1824, a primeira Constituição Brasileira foi promulgada por D. Pedro I, assegurando 

em seu bojo uma “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos” (BRASIL, 1824) direito 

que se apresentou nas Constituições subsequentes, todavia, o que não se concretiza na época e, 

ainda, valida o ensino desigual. Segundo Haddad e Di Pierro (2000), isso ocorre porque apenas 

a parcela da população condizente a elite possuía cidadania, além do quê, cabia às Províncias, 

                                                 
os habilite em uma profissão. Contudo, neste trabalho, a análise priorizará a integração entre o EM   e os cursos 

técnicos na modalidade EJA, doravante EMI Proeja. 
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detentora de poucos recursos, a oferta da educação básica, enquanto o governo cuidava da 

educação das elites. 

Dessa forma, o período Imperial foi marcado pela exclusão de grande parte da 

população, não havendo, praticamente, nenhuma realização de política educacional, e as que 

houveram, tanto no ensino de jovens e adultos como na educação das crianças e adolescentes, 

ainda conforme Haddad e Di Pierro (2000), foram graças ao empenho de algumas províncias. 

Nessa conjuntura, em 1890, 82% da população com idade superior a cinco anos era analfabeta, 

de uma população estimada em 14 milhões o sistema de ensino conseguia absorver apenas 250 

mil crianças. 

Em 1889 é proclamada a República e, a primeira Constituição, de 1891, novamente 

garante a instrução das classes dominantes em detrimento das classes mais baixas, visto que, 

mais uma vez, caberia às províncias, que não tinham condições financeiras e eram submissas 

aos interesses das oligarquias regionais, a oferta de ensino elementar. Assim, o que se tem é a 

continuidade de uma escolarização excludente e uma prática que não condiz com as 

determinações oficiais de oferta de educação para todos, mantendo os altos índices de 

analfabetismo, como apontado por Tavares. 

 

O censo de 1920, após 30 anos da instituição da República, mostrou que 72% da 

população acima de cinco anos continuava analfabeta. Neste período, surgiu um 

movimento de educadores contemporâneos e do povo, para que o governo assumisse 

a responsabilidade pela oferta educacional para todos, empenhando-se na melhoria da 

educação, no aumento do número de escolas e na instauração de políticas públicas 

para o ensino de jovens e adultos (TAVARES, ET AL, 2020, p. 31). 

 

O período da Primeira República é caracterizado por um grande número de reformas na 

educação – tanto no que concerne aos movimentos dos educadores, quanto pelas iniciativas 

governamentais – com um papel primordial na organização do sistema de ensino brasileiro 

como um todo, contudo, por uma série de fatores, destacando-se, principalmente, a falta de 

verbas, não tiveram eficácia. Dentre as reformas principais, pode-se destacar: a de Lourenço 

Filho (Ceará, 1923); Anísio Teixeira (Bahia, 1925); Francisco Campos e Mário Casassanta 

(Minas Gerais, 1927); Fernando de Azevedo (Distrito Federal, 1928) e Carneiro Leão 

(Pernambuco, 1928). 

Percebe-se, já aqui, como apontam Sampaio e Almeida que 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma história que se produz à 

margem do sistema de educação, impulsionada pela luta dos movimentos sociais, 

marcada pelo domínio e pela exclusão estabelecidos historicamente entre a elite e as 

classes populares neste país (SAMPAIO; ALMEIDA, 2009, p. 13). 
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É somente a partir da década de 1930, com as mudanças políticas, sociais e econômicas 

e com a estruturação do Brasil urbano-industrial, que a educação de jovens e adultos, 

efetivamente, começa a se construir no cenário do país. Como consequência desse fenômeno 

de desenvolvimento, firmou-se uma nova configuração da acumulação capitalista e as 

exigências referentes à formação, qualificação e diversificação da força de trabalho se alteraram 

significativamente, tendo que ser adaptadas às técnicas e à disciplina da fábrica. 

Dessa forma, era necessário que se permitisse os patamares mínimos de educação a 

todos, surgindo os projetos de leis voltados para a obrigatoriedade da educação de adultos, 

entretanto, sem colocar em risco o controle ideológico e o nível de exploração exercido sobre a 

classe trabalhadora. Nessa perspectiva, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) surge como uma 

educação de qualidade inferior para cidadãos igualmente vistos como inferiores pela classe 

dominante. O movimento contra o analfabetismo visava o atendimento às necessidades da 

demanda por mão de obra. 

Em 1934 é aprovada a segunda Constituição Brasileira, havendo a criação, pelo 

governo, do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece como encargo do Estado o 

ensino primário gratuito, integral, de frequência obrigatória e extensivo para adultos, assim, a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) ganha ênfase de modo distintivo. 

 

Nos aspectos educacionais, a nova Constituição propôs um Plano Nacional de 

Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo federal, determinando de 

maneira clara as esferas de competência da União, dos estados e municípios em 

matéria educacional: vinculou constitucionalmente uma receita para a manutenção e 

o desenvolvimento do ensino; reafirmou o direito de todos e o dever do Estado para 

com a educação; estabeleceu uma série de medidas que vieram confirmar este 

movimento de entregar e cobrar do setor público a responsabilidade pela manutenção 

e pelo desenvolvimento da educação (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 110). 

 

Em 1937, aprova-se uma terceira Constituição, na qual é mantida a gratuidade e a 

obrigatoriedade do Ensino Primário, no entanto, privilegiando o ensino profissional, estando 

orientada pelo capitalismo vigente, segundo Romanelli, 

 

Esta última Constituição não teve a amplitude da Constituição de 1934, quanto à 

educação, [...] Foi mais enfática na questão do ensino profissional, referindo-se a ele 

como “um ensino destinado às classes menos favorecidas”, o que denunciava bem a 

ideologia do governo, em sua política educacional a um sistema educacional de 

discriminação social (ROMANELLI, 2012, p.155). 

 

Em suma, no contexto da revolução industrial, o que se tinha era a necessidade de mão 

de obra para atender ao novo modelo econômico, bem como de formação/instrução para atender 
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aos novos postos de trabalho nas indústrias.  Surge, nesse período, a experiência do Liceu de 

Artes e Ofícios, que mantinha cursos noturnos para operários e a experiência dos Cursos de 

Extensão, Continuação, Aperfeiçoamento e Oportunidade. 

A aprovação do Decreto nº 19. 513, de 25 de agosto de 1945, tornou oficial a Educação 

de Adultos, tratando desta no art. 4°/ § 2, definindo que  

 

a importância correspondente a 25% de cada auxílio federal será aplicada na educação 

primária de adolescentes e adultos analfabetos, observados os termos de um plano 

geral de ensino supletivo, aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde (Brasil, 

1945). 

 

Ocorre, assim, a institucionalização da Educação de Adultos, através da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), alicerçada, justamente, em um plano de ensino 

supletivo, organizada pelo Ministério da Educação e Saúde (MES), e a Campanha Nacional de 

Educação Rural (CNER), tendo a União como implementadora, contando com recursos 

financeiros do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP). Tem-se aqui uma maior atenção 

do poder estatal para a Educação de Jovens e Adultos, todavia, estas e outras ações não são 

suficientes para garantir uma educação de qualidade. 

Ainda nos anos de 1940, ocorre o incentivo do governo federal à criação do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e, logo depois, do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), buscando a formação profissional com a colaboração dos 

setores industrial e comercial, vinculados ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Cabe destacar que a formação ofertada pelo SENAI e SENAC atendia aos objetivos do 

empresariado, de tal forma que os trabalhadores que se valiam dessas instituições de ensino 

profissionalizante eram moldados de acordo com o perfil imposto por este. 

Até o final dos anos 1950 e início dos anos 1960, o que se tem é uma sucessão de 

substituições de um programa ou projeto por outro, não havendo a implementação de um 

projeto político-pedagógico e planejamentos de longo prazo. Os programas e projetos de 

alfabetização da Educação de Jovens e Adultos eram pontuais, compensatórios e 

assistencialistas. 

Na década de 1960, ganha corpo uma forte movimentação social, visando suprimir o 

analfabetismo, os movimentos de cultura e educação popular começam a ganhar notoriedade, 

tais como: o Movimento de Educação de Base (MEB); Movimento de Cultura Popular (MCP) 

– Recife; a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler – Natal; Centros populares de 

Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE). Há uma redefinição da concepção de 
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alfabetização, viabilizada pelo contexto social e político da época, permitindo uma nova forma 

de pensar a Educação de Adultos no país.  

A nova concepção da EJA, dá um salto qualitativo se comparada às primeiras 

campanhas de combate ao analfabetismo lançadas pelo Governo. Entra em cena Paulo Freire, 

sugerindo uma proposta fundamentada na perspectiva da conscientização, em uma educação 

libertadora para os jovens e adultos, em que estes eram o centro do processo, havendo que se 

considerar suas histórias de vida, suas realidades, demandas e necessidades. 

 

Não se ensina a repetir palavras, não se restringe a desenvolver-se a capacidade de 

pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso abstrato; simplesmente coloca-se 

o alfabetizando em condições de poder re-existenciar (sic) criticamente as palavras de 

seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua palavra (FREIRE, 

2005, p. 1). 

 

A educação passa a ser vista como um ato político de libertação e emancipação das 

pessoas e não como um simples aparato para a transmissão de conhecimentos e reprodução das 

relações de poder. Há, nessa época, um compromisso explicitamente assumido em favor das 

classes populares, urbanas e rurais. 

Com o aparecimento dos movimentos populares a educação passa a ser concebida como 

proporcionadora das condições intelectuais para um maior esclarecimento dos trabalhadores, 

voltada para a transformação. A efervescência de mobilizações sociais, políticas e culturais 

foram preponderantes para que a ordem capitalista passasse a ser questionada. Contudo, 

conforme pontuam Fávero e Freitas (2011), perdeu-se, nesse período, a oportunidade 

significativa de absorver as práticas de educação popular como política pública, tendo estas 

sido suprimidas pelo golpe militar de 1964.  

Em janeiro de 1964, coordenado por Paulo Freire, tem início a execução do Plano 

Nacional de Alfabetização (PNA) pelo governo federal, buscando constituir uma política 

nacional de alfabetização de jovens e adultos, sendo abortada pelo golpe militar, em abril do 

mesmo ano, bem como ocorreu com outras experiências e iniciativas de educação popular.  

A educação de adultos mais uma vez redefine-se e assume, então, o caráter de suplência 

do ensino não obtido no sistema regular, com uma proposta estritamente escolar e de 

suprimento, entendida como complementação da educação recebida nos bancos escolares, a ser 

obtida em outras agências de formação. Influenciadas por essa ideologia, surgem a Lei n. 

5692/71, substituta da Lei nº 4.024/61 (primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que 

cria os ensinos de 1º e 2º Graus e sistematiza o Ensino Supletivo no interior dos sistemas 
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públicos, e o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), ações dos governos militares 

para a Educação de adultos. 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), proclama as bases dos 

pressupostos de Freire, contudo, realiza um trabalho que visa garantir que as massas não 

cheguem à autonomia, tendo se desfeito de qualquer viés político emancipatório. Segundo 

Gadotti (2006, p. 43), “o MOBRAL foi concebido como um sistema que visava basicamente 

ao controle da população (sobretudo a rural)”. 

Os anos de 1970, até meados dos anos de 1980, foram marcados pelo MOBRAL e pela 

Lei n. 5692/71, garantindo aos jovens e adultos uma escolarização em menor tempo, ofertada 

em cursos, reforçando a perspectiva da educação compensatória.  Substitui-se o Plano Nacional 

de Alfabetização e acentua-se, assim, o deslocamento da educação do contexto social e político, 

enfatizando-se o caráter eminentemente tecnocrático das ações educacionais. É o alcance de um 

melhor desempenho nas tarefas profissionais que impulsiona a busca por mais estudo. 

Na Nova República, o governo federal redefine o modelo político de educação de jovens 

e adultos do período militar, redesenhando os objetivos do MOBRAL, que passa a ser 

denominado de Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (EDUCAR), tendo 

como objetivo a promoção de programas de alfabetização e educação básica à população alijada 

do sistema educacional. 

Com a Constituição de 1988, declara-se o ensino fundamental como direito público 

subjetivo, alcançando todos que não tiveram acesso à escolarização na idade adequada. A 

reconstrução técnica da EJA repercute na Assembleia Nacional Constituinte, resultando no 

estabelecimento do prazo de dez anos para a erradicação do analfabetismo no país.  

Nesse intento, a Fundação Educar, principal responsável pela execução desta tarefa, 

coordenada pelo Ministério da Educação (MEC), convoca, em 1989, uma comissão, 

denominada Comissão Nacional para o Ano Internacional da Alfabetização (CNAIA), 

composta por especialistas envolvidos com trabalhos/pesquisas no campo da EJA, para que 

discutissem a preparação do Ano Internacional da Alfabetização, definido para 1990 pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).  

Com a eleição do presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992), a Fundação Educar 

é extinta e a comissão desarticulada. Em concordância com as diretrizes dos organismos 

internacionais, o governo passa a priorizar o ensino fundamental para crianças; transfere para a 

esfera privada (empresas e Organizações Não-Governamentais) as responsabilidades sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), utilizando-se do discurso da parceria; vincula, 

progressivamente, os objetivos da EJA às exigências do mercado. 
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Ainda em 1990, definido como Ano Internacional da Alfabetização, em todo país são 

realizadas ações no sentido de debater e alcançar propostas para o combate ao analfabetismo, 

dentre elas diversos encontros, congressos e seminários organizados por entidades 

governamentais e não governamentais.  

Com a saída de Collor, Itamar Franco assume o Governo do país (1992-1995), sendo 

criado o Plano Decenal de Educação para Todos (1993/2003), com a meta de promover a 

escolarização de 8,3 milhões de jovens e adultos nos dez anos seguintes, segundo o qual o 

atendimento ao público descrito poderia ser realizado em tempo e locais determinados, podendo 

ocorrer no próprio trabalho ou a distância, por meio da teleducação. Retoma-se a proposta de 

campanhas, envolvendo os vários segmentos da sociedade, inclusive o empresariado, fazendo-

se parcerias com entidades não governamentais que assumem a tarefa, a baixo custo, de 

alfabetização das pessoas jovens e adultas. 

A reestruturação da educação, enquanto direito constitucional de todos, acaba sendo 

debatida em conferências, congressos, audiências, entre outros, mobilizadas a partir da 

influência de organismos internacionais, o que permite que sujeitos históricos, defensores de 

projetos conflitantes que lutam para sobrepor sua concepção, discutam, deixando aflorar a 

defesa em prol da efetivação de políticas para o campo da EJA. Essa movimentação culmina na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Embora, na referida lei, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) abandone a abordagem 

de ensino supletivo, passando a uma modalidade da educação básica, nas etapas do ensino 

fundamental e médio, com especificidade própria, de acordo com Machado, M. (1996) – ao 

confrontar o texto do projeto de Lei aprovado pela Câmara dos Deputados em 1993 com a 

redação da Lei nº 9.394/96 – fica clara a prevalência, no texto aprovado, da perspectiva da EJA 

pautada nos moldes aplicados no contexto Militar, desconsiderando pontos primordiais trazidos 

pelo projeto da Lei, descaracterizando, assim, vários aspectos referentes a uma modalidade de 

educação que se destine aos trabalhadores, não representando a perspectiva emancipatória 

defendida por parte da sociedade civil. 

Já no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) ocorre um processo de 

privatização das políticas sociais, sendo caracterizado por uma política educacional 

tecnocrática, alicerçada no Programa Alfabetização Solidária. O período é marcado ainda pela 

exclusão da Educação de Jovens e Adultos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).  

É possível perceber, observando essas várias iniciativas, as contradições, os avanços e 

retrocessos que marcaram a Educação de Jovens e Adultos no final dos anos de 1980 e na 
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década de 1990, destacando-se, dentre os retrocessos, o viés estritamente profissionalizante da 

educação oferecida aos jovens e adultos, buscando atender ao sistema capitalista; o Programa 

Alfabetização Solidária (PAS) – denominada a partir de 2003 de Alfasol; e a retomada das 

proposta de campanhas com a tarefa de alfabetização das pessoas jovens e adultas a baixo custo.  

Conforme Fávero,  

 

Não há como reafirmar a mais importante lição de praticamente cinquenta anos de 

experiências: campanhas e movimentos de massa não resolveram e não resolverão o 

problema do analfabetismo da população adulta. Ele tem raízes fundas na sociedade 

injusta e desigual. É gerado pela ausência e insuficiência da escolarização das crianças 

e adolescentes. Boa parte dos analfabetos jovens e adultos passaram um ou dois anos 

na escola; aprenderam mal, mas alguma coisa, esquecida pelo desuso. Muitos jovens 

de hoje estão saindo da escola sabendo mal ler, escrever e contar. Continuamos 

oferecendo pobres escolas, para as camadas pobres da população. Diz-se ter sido 

praticamente universalizado o ensino fundamental. Qual ensino? Com qual 

qualidade? (...) Não é mais possível pensar em fazer a alfabetização de jovens e 

adultos em meses. É preciso fazer a educação de jovens e adultos como um processo 

educativo amplo, que pode começar pela alfabetização, como primeira etapa, desde o 

primeiro momento obrigatoriamente articulada a outras etapas, que configurem o 

ensino fundamental completo. Só assim se estará caminhando na direção de repor o 

direito à educação, anteriormente negado ou mal garantido (FÁVERO, 2004, p. 27-

28). 

 

No que diz respeito aos avanços, cabe enfatizar a importância da discussão acerca da 

categoria trabalho como fundamental, tanto para a educação em geral, em especial para o ensino 

médio, quanto para a educação de jovens e adultos em particular, alicerçada na palavra 

politecnia que, de acordo com Saviani,  

 

(...) diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que 

caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Está relacionada aos 

fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e tem como base determinados 

princípios, determinados fundamentos que devem ser garantidos pela formação 

politécnica. A ideia de politecnia envolve a articulação entre trabalho intelectual e 

trabalho manual, implicando uma formação que, a partir do próprio trabalho social, 

desenvolva a compreensão das bases da organização do trabalho da nossa sociedade 

e que, portanto, nos permite compreender o seu funcionamento (SAVIANI, 2003, p. 

140). 

 

Além da discussão envolvendo o trabalho como princípio educativo, pode-se citar como 

positivo a realização da V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V Confintea) 

que possibilitou a publicação da Declaração de Hamburgo e da Agenda para o Futuro; a 

organização dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos em  defesa do direito de acesso dos 

jovens e adultos ao ensino fundamental e ao ensino médio, em cursos definidos conforme o 

estabelecido no art. n. 208, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, reiterado pelo Inciso 

VI, do art. 4º das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/1996). 
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Tem-se com relação a trajetória da EJA, ações que ora a trazem para a concepção de 

uma educação emancipatória, pretendendo formar trabalhadores críticos, sujeitos sociais, e ora 

esbarram-se em perspectivas que se voltam exclusivamente para o mercado de trabalho, que 

corrompem o sentido da escola enquanto transformadora da sociedade, defendendo, com 

relação às ofertas escolarizadas da EJA, propostas aligeiradas, voltadas para certificação fácil. 

Em relação aos anos 2000, destacam-se três documentos oficiais importantes para a 

Educação de Jovens e Adultos: o parecer CNE/CEB 11/2000, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos; a Emenda Constitucional n. 53, 

de 19 de dezembro de 2006, que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB) em substituição ao  Fundo  

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (FUNDEF); e o Parecer CNE/CEB 03/2010, que reformula as Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos com foco na  duração  dos  cursos  e  idade  

mínima  para  ingresso  nos mesmos, bem como a idade mínima e certificação nos exames de 

EJA e o desenvolvimento da educação de jovens e  adultos  por  meio  da  Educação  à  Distância. 

Em comparação com os governos anteriores, o governo Lula (2003-2010) trouxe maior 

destaque para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), possibilitando, inclusive, a participação 

da EJA no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), porém, não houveram 

ações concretas que superassem o modelo centrado nas políticas fragmentadas, construído na 

década anterior.  

O período foi marcado por políticas de governo voltadas para o público da EJA, focadas 

na elevação da escolaridade e na educação profissional, como o Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA), o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) e ainda, o Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (Proeja), tendo-se ainda, o Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Certif, que conferiram o direito não à 

educação, mas à certificação de escolaridade. 

Inicialmente denominado “Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade EJA”, criado a partir do Decreto n°5.478 de 24 de junho de 2005, o 

PROEJA foi revisto e ampliado através do Decreto n° 5.840 de 13 de julho de 2006, passando 

à denominação “Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos”. As principais modificações advindas 

dessa revisão foram na sua abrangência, pois, anteriormente, limitava-se ao âmbito das 
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instituições federais de educação tecnológica e ao atendimento somente da etapa referente ao 

Ensino Médio. Moura e Pinheiro destacam tais alterações: 

 

a) Ampliação das cargas horárias dos cursos, deixando que sejam adotadas no âmbito 

da autonomia institucional; b) ampliação dos espaços educacionais em que o PROEJA 

pode ser oferecido, incluindo as redes públicas estaduais e municipais de educação; 

c) ampliação da abrangência do Programa ao incluir o ensino fundamental (MOURA 

E PINHEIRO, 2009, p. 95).  

 

Vale pontuar que o PROEJA não é simples resultado da vontade política de um governo 

vigente, tendo se construído, segundo Amorim, nas “lutas entre as classes sociais e os projetos 

de sociedade defendidos por cada segmento marcado, sobretudo, pela dinâmica da relação entre 

capital e trabalho e proprietários dos meios de produção e trabalhadores” (AMORIM, 2016, p. 

90).   

Embora com algumas lacunas e restrições, o PROEJA possui, potencialmente, 

possibilidade de constituir avanço significativo no âmbito teórico-metodológico da educação 

de jovens e adultos, tendo como princípio educativo o trabalho, busca possibilitar ao seu 

público-alvo uma escolarização de qualidade a partir da integração da Educação Básica com a 

profissionalização, desenvolvendo a formação integral do sujeito. 

O conceito de formação integrada, nos moldes em que se apresenta no programa, pode 

ser considerada enquanto concepção de educação politécnica, de educação omnilateral, de 

escola unitária, no sentido de constituir uma escolarização como processo formativo que integre 

as dimensões estruturantes da vida, trabalho, ciência e cultura. Trata-se de uma busca da 

superação da dualidade estrutural para a formação de trabalhadores críticos, sujeitos sociais. 

A partir do exposto percebe-se que, ao passo que se tem a possibilidade de avançar na 

perspectiva emancipatória da formação humana integral, esbarra-se na contradição de se ter 

diretrizes que se voltam exclusivamente para o mercado de trabalho. São muitos os desafios 

para que o plano de uma educação emancipadora e transformadora se materialize no contexto 

social capitalista brasileiro, sendo de extrema importância a análise dos diversos aspectos que 

envolvem a modalidade em questão, no intuito de que se encontre caminhos possíveis para que 

a classe trabalhadora tenha chances de alcançar um padrão digno de vida e conhecimento. 
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2.2 O PROEJA: Pressupostos e princípios  

 

O contexto do nosso país é de uma sociedade capitalista e periférica, ancorada no regime 

de acumulação flexível, com centralidade na dimensão econômica, em que o princípio 

educativo expressa as contradições entre capital e trabalho, fazendo-se notória a dualidade 

existente na educação. O regime vigente traz uma divisão social e técnica do trabalho que, no 

campo educacional, designa uma formação para a burguesia e outra para a classe trabalhadora.  

Tem-se a oferta de uma educação geral precarizada para a população menos favorecida, 

revestida de caráter certificatório, enquanto que, para a classe dominante oferta-se o 

conhecimento em ciência e tecnologia, garantindo-se assim, a manutenção da sociedade de 

classes. De acordo com Moura (2007), é permitida aos filhos das classes populares uma vertente 

educacional, geralmente, de caráter mais instrumental, enquanto a educação básica, de caráter 

mais propedêutico, é dirigida à formação das elites.  

Nesse contexto de formação para a classe trabalhadora, apresentam-se projetos 

educativos em permanente disputa, quer sejam, o projeto hegemônico centrado na dimensão 

econômica, em que cabe à educação o papel de formar pessoas para o mercado de trabalho, sem 

preocupar-se com a dimensão humana e, por outro lado, um projeto na perspectiva de uma 

sociedade justa pretendida, em que o objetivo a ser alcançado é a formação omnilateral, integral 

ou politécnica, termos que coadunam para a mesma ideia de formação, alicerçada no trabalho 

enquanto princípio educativo, apoiando-se nos pressupostos marxianos, que negam o trabalho 

em sua forma alienada e o situam como elo de desenvolvimento humano. 

Com o objetivo de confrontar a dualidade estrutural, através da integração entre o ensino 

médio e os cursos técnicos de nível médio, possibilitando a articulação entre a educação 

profissional e a educação básica, se apresenta a proposta pedagógica da EPT. Tal proposta se 

pauta na perspectiva da formação integral dos sujeitos que a ela tiverem acesso, buscando 

construir os pilares de uma educação politécnica ou tecnológica2. Isso significa, de acordo com 

Moura (2007) 

 
(...) um tipo de ensino médio que garanta a integralidade de uma educação básica, ou 

seja, que inclua os conhecimentos científicos produzidos e acumulados historicamente 

pela sociedade, como também objetivos adicionais de formação profissional numa 

                                                 
2
 Conforme Ramos (2005) a educação politécnica será entendida como sinônimo de educação tecnológica, 

tratando-se de uma educação que contribua para o domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas 

que caracterizam o processo de trabalho, voltada para a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, cultura geral e cultura técnica.  
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perspectiva da integração dessas dimensões. Essa perspectiva, ao adotar a ciência, a 

tecnologia, a cultura e o trabalho como eixos estruturantes, contempla as bases em 

que se pode desenvolver uma educação tecnológica ou politécnica e, ao mesmo tempo, 

uma formação profissional stricto sensu exigida pela dura realidade da sociedade 

brasileira 

(MOURA, 2007, p. 19). 

 

A partir de um longo processo que marca o período de trâmite e discussões acerca da 

EPT, chega-se aos pressupostos que devem articular a educação integrada que contemple a 

formação integral, sem os quais não seria possível pensar o PROEJA, visto que este é um 

prolongamento do projeto em questão. São eles: homens e mulheres como seres histórico-

sociais, portanto, capazes de transformar a realidade; trabalho como princípio educativo; a 

pesquisa como princípio educativo; a realidade concreta como uma totalidade, síntese das 

múltiplas relações; a interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade (MOURA, 2007). 

Os princípios acima citados são, justamente, os que possibilitaram a configuração da 

proposta defendida pelo PROEJA. A criação da modalidade de Jovens e Adultos (EJA) surge 

buscando garantir acesso à educação aos sujeitos que não a tiveram na idade dita regular, ou 

seja, destinada ao atendimento de membros da classe trabalhadora, posto que são esses que, sob 

a perspectiva do capital, foram obrigados a dedicar seu tempo e forças à sua sobrevivência, 

atendendo às exigências do sistema capitalista, não lhes restando, pois, espaço para se dedicar 

à formação escolar. 

É importante colocar que os sujeitos educandos não devem ser vistos exclusivamente 

como pessoas que ficaram à margem do processo educacional, é necessário que se compreenda 

que o direito destes à educação perpassa pela valorização do saber, da educação e da cultura, 

produzidos pelas classes sociais no seu dia a dia. É necessária a superação dessa visão de que 

se tratam de pessoas que foram excluídas e, portanto, são a expressam da “falta”, vistas sob um 

viés de negatividade. 

Tratam-se sim, de pessoas que trazem consigo a chancela de uma escolarização 

descontínua, de um processo educacional marcado pela exclusão, mas para além disso, os 

alunos do PROEJA são jovens e adultos que carregam a riqueza de suas experiências de vida, 

portam conhecimentos e saberes, sociais, historicamente produzidos e acumulados em seus 

percursos. São sujeitos em um tempo próprio, que portam diversas trajetórias que devem ser 

valorizadas, reconhecidas e integradas ao processo educativo no seu percurso escolar. 

Tais sujeitos se formam e produzem sua existência no dia a dia, na luta cotidiana em 

busca da sobrevivência, nas comunidades em que estão inseridos, nos trabalhos, na Igreja, no 

sindicato, nos movimentos, na família etc. Segundo Arroyo (2005, p. 25): “as trajetórias sociais 
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e escolares truncadas não significam sua paralisação nos tensos processos de sua formação 

mental, ética, identitária, cultural, social e política”.  

É sabido que ao longo da história do país ofereceu-se à classe trabalhadora uma 

educação superficial, descontínua, fragmentada. Não fugindo à regra, da década de 90 até o 

início deste século, vários projetos aligeirados, pautados na ideologia dominante, foram 

ofertados aos trabalhadores que não tiveram a oportunidade de cursar ou concluir a educação 

básica na idade regular, tais como o Plano Nacional de Formação Profissional (Planfor – 

Ministério do Trabalho), a Escola de Fábrica, o Programa de Inclusão de Jovens (Projovem). 

Surge, então, o PROEJA, também nesse cenário em que as políticas públicas se 

isentavam da discussão de uma educação que rompesse com a dualidade estrutural entre 

formação técnica e formação integral, trazendo a proposta de uma formação omnilateral das 

classes populares. Criado pelo governo federal (Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC) em 2005 e reformulado em 2006, o seu Documento Base representa um 

avanço, trazendo defesas inéditas em prol da classe trabalhadora, até então não documentadas 

na esfera federal. 

O processo de elaboração do Documento Base do PROEJA contou com nomes de 

referência no que diz respeito às pesquisas em torno da EJA, além da atuação de distintos atores 

sociais – sindicatos e outros movimentos sociais - do Ministério da Educação, mais 

especificamente da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, havendo, ainda, a 

contribuição de professores, especialistas e representantes de órgãos e entidades ligadas à 

formação do trabalhador – Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Universidades, Secretarias Estaduais de Educação (CONSED), Instituições Federais 

de Educação Profissional e Tecnológica, Organizações Sindicais, Fóruns de EJA, dentre outros. 

 

(...) o documento base foi construído a partir da visão de representantes de distintos 

segmentos sociais, de maneira que sintetiza a convergência possível dentre distintos 

pensamentos. Apesar dessa heterogeneidade, ao longo do documento é explícito o 

compromisso com a formação humana que ultrapasse o utilitarismo ao mercado de 

trabalho, da mesma forma que também é evidente o seu compromisso com a formação 

voltada à participação política, ao acesso à cultura, enfim uma formação que busque 

a integração trabalho; ciência e tecnologia; e cultura como fundamento estruturante. 

Enfim, o PROEJA se insere no espaço do que assume a educação na totalidade das 

dimensões que implicam na existência humana. Neste sentido e, considerando as 

desigualdades em que estamos imersos pode-se traduzir PROEJA como o 

compromisso político com uma formação capaz de assegurar ao homem a capacidade 

de enfrentar os limites e as contradições impostas pelo mundo do trabalho buscando 

de forma qualificada e crítica superar as condições de opressão e dominação. Quando 

fomos reunindo estes vários atores sociais, procuramos (...) qual é o horizonte de 

formação humana que pode trabalhar na perspectiva da constituição de sujeitos 

plenos. Esta foi uma questão recorrente, este foi um debate recorrente nos meses 
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todos, e muita ação comunicativa entre todos estes atores sociais que eram os Fóruns 

da Rede Federal (na época não existiam os IFETs), havia Concefet, Coneef, Condetuf 

(Conselho Nacional dos Diretores de Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 

Federais), Fórum Nacional de EJA, a representação do Fórum de Gestores Estaduais 

de Educação Profissional e Tecnológica, então o debate sempre perseguiu esta 

perspectiva: quais são os elementos que se colocam no horizonte da formação do 

cidadão pleno? Não tem dúvida de que o domínio de um fazer é algo importante 

(MOURA, 2009, apud BALDACCI, 2010, p. 57-58). 

 

O PROEJA objetiva oportunizar a conclusão da educação básica juntamente com a 

formação profissional, mas, para muito além disso, defende a formação de sujeitos 

integralmente desenvolvidos em suas capacidades, atuantes na transformação da sociedade. 

Percebe-se aí uma proposta de formação oposta à formação unilateral provocada pela divisão 

social do trabalho, em que integrar a educação básica à educação profissional não se trata de 

uma luta pela profissionalização, como pontua Moura (apud Schiedeck, 2019) mas de garantir 

que não caiba a classe menos favorecida somente atividades periféricas. 

 

Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese 

científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, 

o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a 

uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão 

pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, 

neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 

fenômenos (CIAVATTA, 2005, p. 85). 

 

O PROEJA é permeado pela dimensão de omnilateralidade, defendendo uma formação 

integral do trabalhador, politécnica, humanista e unitária, contrapondo-se aos interesses da 

classe hegemônica, que se baseia no modelo de desenvolvimento econômico, pautada em uma 

formação tecnicista que atende as demandas do mercado de trabalho. Configura-se, assim, 

como um projeto pedagógico emancipatório da classe trabalhadora, voltado aos interesses 

desta, buscando um caminho de enfrentamento para a realidade atual. 

De acordo com Manacorda (2007, p. 94), a omnilateralidade configura-se como o 

“desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os sentidos, das faculdades e das 

forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação”. Para que isso se 

materialize, é necessário considerar que não se trata de eliminar apenas a divisão do trabalho, 

mas a divisão do ensino, em que é negada, aos que vivem do trabalho, a possibilidade de acesso 

a uma educação de qualidade, que lhes garanta as mesmas chances da classe dominante, 

permitindo aos filhos dos trabalhadores um desenvolvimento superior, maduro, consciente e 

pleno. 
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A análise do Documento Base do Proeja (BRASIL, 2007), permite uma compreensão 

mais profunda dos contornos assumidos pela formação integrada no que diz respeito à 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Os fundamentos do PROEJA, conforme 

apresentados em seu Documento Base (BRASIL, 2007), são consolidados nos seguintes 

princípios: 

O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que entidades públicas 

integrantes dos sistemas educacionais têm com a inclusão da população em suas 

ofertas educacionais. [...] O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na 

inserção orgânica da modalidade EJA integrada à educação profissional nos sistemas 

educacionais públicos. [...] A ampliação do direito à educação básica, pela 

universalização do ensino médio, constitui o terceiro princípio. [...] O quarto princípio 

compreende o trabalho como princípio educativo. [...] O quinto princípio define a 

pesquisa como fundamento da formação do sujeito contemplado nessa política. [...] O 

sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de relações étnico-

raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se produzem as 

identidades sociais (BRASIL, 2007, p. 37-38). 

 

Observando-se os princípios do programa, as suas bases ficam ainda mais evidentes 

quando é trazido o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como fundamento da 

formação do sujeito. Compreender o trabalho enquanto princípio educativo é considerar os 

eixos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como dimensões indissociáveis da 

formação humana, possibilitando à classe trabalhadora a compreensão científica, tecnológica, 

sócio-histórica-cultural da produção, de modo que se reconheçam enquanto sujeitos do 

processo. 

A preocupação com a superação da dualidade estrutural, é um ponto também trazido no 

texto do Documento Base (Brasil, 2007) 

 

Para que um programa possa se desenhar de acordo com marcos referenciais do que 

se entende como política educacional de direito, um aspecto básico norteador é o 

rompimento com a dualidade estrutural cultura geral versus cultura técnica, situação 

que viabiliza a oferta de uma educação academicista para os filhos das classes 

favorecidas socioeconomicamente e uma educação instrumental voltada para o 

trabalho para os filhos da classe trabalhadora, o que se tem chamado de uma educação 

pobre para os pobres. A concepção de uma política, cujo objetivo da formação está 

fundamentado na integração de trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e 

cultura geral, pode contribuir para o enriquecimento científico, cultural, político e 

profissional das populações, pela indissociabilidade dessas dimensões no mundo real. 

Ademais, essas dimensões estão estreitamente vinculadas às condições necessárias ao 

efetivo exercício da cidadania (BRASIL, 2007, p. 35). 

 

Espera-se que, por meio da educação ofertada, o sujeito domine os conhecimentos  que  

estão  na  base  do sistema  produtivo, compreendendo  as  correlações de forças presentes na 

sociedade de forma autônoma, crítica e emancipada, podendo, dessa forma, atuar numa 

perspectiva transformadora. Garantir a esses sujeitos um espaço que conduza à compreensão 
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da situação de opressão que lhes é imposta a reflexão sobre elas, lhes conduzirá a formas de 

reivindicar melhores condições de vida e de direitos básicos.  

O papel da escola, difundido pela ideologia do capital, é a formação para o mercado de 

trabalho, a formação humana se reduz a aquisição de competências para a empregabilidade. De 

acordo com Moura, 

o EMI Proeja precisa ir além de proporcionar o acesso aos conhecimentos científicos 

e tecnológicos produzidos e acumulados pela humanidade. Deve promover o 

pensamento crítico sobre os códigos de cultura manifestados pelos grupos sociais ao 

longo da história, como forma de compreender as concepções, os problemas, as crises 

e os potenciais de uma sociedade, contribuindo para a construção de novos padrões 

de trabalho, de ciência e de tecnologia, voltados para os interesses sociais e coletivos 

(MOURA, 2017a, p. 12). 

 

Entende-se que, para que o PROEJA se materialize como uma possibilidade de 

formação omnilateral das classes populares, é imprescindível que as práticas docentes assumam 

um compromisso político, que estejam articuladas ao projeto de ensino integrado e que 

considerem os pressupostos e princípios do programa. Em vista disso, é que o presente trabalho 

busca sugerir ações didáticas, mais especificamente na área do ensino da leitura, que possam 

contribuir para a formação leitora e, consequentemente, para a formação integral dos alunos. 

A disfunção na área de leitura, característica muito presente dentro da classe 

trabalhadora, pode bloquear o crescimento e a emancipação do povo que, com isso, se torna 

mais manobrável. A leitura permite ao homem situar-se com os outros, possibilita a aquisição 

de diferentes pontos de vista e alargamento de experiências, por meio dela o homem pode tomar 

consciência das suas necessidades (auto educar-se), promovendo a sua transformação e a do 

mundo. Pode praticar o exercício dialético da libertação. 

Acredita-se que pelo desenvolvimento das estratégias de leitura, através de ações 

intermediadas que permitam a interação com seus pares, a produção de um conhecimento 

partilhado, de forma que o indivíduo possa expor e reelaborar seu pensamento, sua experiência 

prévia de vida e seu conhecimento coletivo de mundo, se contribuirá para a materialização do 

projeto educacional proposto pelo PROEJA.  

Considera-se, então, a formação leitora como aspecto fundamental para o alcance de 

uma formação integral. Com isso, no próximo capítulo, será desenvolvida uma abordagem mais 

aprofundada em torno da leitura, de suas concepções e de estratégias que podem fomentar a 

formação de leitores, a fim de sustentar tal proposição. 
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3. SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA 

A prática da leitura se encontra estreitamente ligada à história dos suportes de 

acomodação da escrita e às práticas escolares. Embora tenha se configurado enquanto ação 

crescente, ocorreu de forma desigual no que diz respeito às condições sociais do povo, 

colocando-se, durante muito tempo, enquanto regalia de uma camada específica, assumindo, 

inclusive, a representação de um símbolo de poder.  

O fortalecimento da escola e a obrigatoriedade do ensino foram determinantes para o 

desenvolvimento da leitura, dessa forma, a escassez de escolas no Brasil acabou contribuindo 

para o prejuízo à sua consolidação, tendo alcançado maior disseminação somente após o século 

XIX. 

Até a atualidade, as dificuldades referentes à leitura ainda persistem, o que se deve a 

fatores diversos, estando, dentre eles, as representações de leitura presentes nos espaços 

escolares. Estas caminham, em via de regra, em duas direções: temos, de um lado, os textos 

tomados como pretextos, servindo aos treinos de ortografia, ensino da gramática, etc; e, por 

outro, modelos interacionais que, embora conclamados, em muitas situações, não passam de 

um ensaio. 

O discurso que se repete é o de que o aluno não lê, porém, apenas constatar esse fato 

não é de grande valia, é necessário que se avance para além desse discurso determinista. É 

preciso que se reconheça a leitura como a própria compreensão, como uma atividade que se 

realiza a partir de um contexto social e que implica muito mais do que somente decodificar, 

requerendo um sujeito ativo, capaz de alcançar o sentido global dos textos lidos e de fazer uso 

da sua formação leitora em qualquer situação que lhe seja apresentada, dentro ou fora da escola. 

É em vista disso que se traz, neste capítulo, uma discussão acerca das concepções de 

leitura e da formação de leitores ao longo da história no Brasil, seguida da abordagem da leitura 

enquanto prática social, no intuito de que se reflita sobre os possíveis encaminhamentos que 

podem ser dados ao ensino da leitura no sentido de favorecer a formação defendida pelo 

PROEJA. 

Encerra-se a sessão apresentando-se as estratégias de leitura propostas por Isabel Solé, 

visto que se defende, na presente pesquisa, que estas podem ser utilizadas enquanto ferramentas 

para o ensino da leitura, na perspectiva dialógica, nas salas de aula do Curso PROEJA de Rede 

de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar, podendo contribuir para a formação 

integral do indivíduo. 
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3.1 A (NÃO) FORMAÇÃO DE LEITORES NO BRASIL 

A medida em que as práticas humanas foram se modificando, em especial, as 

comerciais, com as necessidades de expedir documentos oficiais, registrar transações, 

escrituras, foram exigidas novas tecnologias de leitura, partindo, daí, o seu processo de 

evolução, alcançando-se o seu nascimento como fenômeno linguístico, dando origem à forma 

escrita de se ler, sendo atribuída aos sumérios a ideia de associar som ao referente e de lhe dar 

um símbolo gráfico. A partir de então, a escrita expande-se, caracterizando-se de acordo com a 

sociedade em que se insere, destinada, inicialmente, aos documentos de ordem mais pragmática.  

 

A leitura em sua forma completa surgiu quando se começou a interpretar um sinal 

pelo seu valor sonoro isoladamente em um sistema padronizado de sinais limitados. 

(...) A leitura deixava de ser uma transferência um a um (objeto para palavra) para se 

tornar uma sequência lógica de sons que recriasse uma linguagem natural humana. 

Em vez de lerem imagens, lia-se, desse modo, a linguagem (FISCHER, 2006, p. 15).  

 

O desenvolvimento das técnicas de impressão, por sua vez, se iniciou na China, no 

século VII. Posteriormente, em meados de 1455, o alemão Johannes Gensfleish, conhecido 

como Gutenberg, desenvolveu um sistema mecânico de tipos móveis que deu início 

à Revolução da Imprensa, permitindo a impressão em massa de livros, que antes eram escritos 

à mão. 

Os fatores acima relacionados marcam a história da leitura que, segundo Zilberman 

(1999), não pode ser pensada sem a observância do surgimento da técnica da escrita, da 

expansão dos meios de impressão que possibilitaram os meios físicos para a sua disseminação, 

e da atividade da instituição escolar, que sempre teve, dentre as funções primordiais, o ensino 

da leitura e da escrita. São esses fatores, para a autora, que facultam a existência de uma 

sociedade leitora. 

No Brasil, a imprensa, o livro e consequentemente a leitura chegaram um pouco tarde 

em relação a seu descobrimento. A educação no país se inicia com a chegada dos primeiros 

jesuítas, no ano de 1549, imbuídos da tarefa de converter os índios ao cristianismo, iniciando 

assim o processo de aculturação determinado por Portugal durante a colonização 

(ZILBERMAN, 1999). 

Os jesuítas tinham como objetivo propagar a fé católica, e, para isso, ensinavam aos 

nativos saberes básicos, como a leitura e a escrita. Com o tempo, a Coroa Portuguesa propôs 

que os jesuítas assumissem, também, a educação dos colonos, e se responsabilizassem pela 

criação dos colégios.  
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A respeito da cultura brasileira no decorrer do período colonial, Cáceres (1986) coloca 

que 

 
Nos primeiros séculos da colônia a vida cultural era extremamente pobre. Os poucos 

elementos intelectualizados eram os religiosos, principalmente os jesuítas. O seu 

conhecimento puramente erudito e livresco só tinha uma finalidade: converter os 

índios para a fé cristã e compensar, assim, as perdas que a Igreja Católica havia tido 

na Europa com a Reforma Protestante. Foram os jesuítas os educadores dos indígenas 

e filhos de colonos durante os primeiros séculos da História Brasileira. O seu ensino 

fornecia o conteúdo ideológico necessário à obra de colonização. Não perturbava a 

estrutura social vigente e justificava religiosamente o domínio dos senhores sobre os 

escravos (CÁCERES, 1986, p. 44-45). 

 

 

Segundo Veiga,  

 

Os jesuítas foram os principais educadores de quase todo o período colonial, atuando, 

aqui no Brasil, de 1549 a 1759. No contexto de uma sociedade de economia agrário-

exportadora dependente, explorada pela Metrópole, sem diversidade nas relações de 

produção, a educação não era considerada um valor social importante. Servia de 

instrumento de dominação da colônia pela aculturação dos povos nativos. A tarefa 

educativa estava voltada para a catequese e instrução dos indígenas, mas para a elite 

colonial um outro tipo de educação era oferecido. Assim, os índios e negros foram 

catequizados e os descendentes dos colonizadores foram instruídos (VEIGA, 2000, p. 

40). 

 

Havia uma segregação clara entre os ensinamentos repassados aos índios e aos filhos 

dos colonos e, a partir do ensino das letras, começava a se formar no país uma organização da 

sociedade hierarquizada pelo acesso à alfabetização. Quanto às práticas sociais de leitura, estas 

estavam restritas aos portugueses que chegaram a esse país, aos senhores de engenho e a seus 

filhos, ou às pessoas ligadas à administração da colônia; e ainda aos jesuítas e ao clero.  

Até 1807, nas diversas instâncias sociais, eram raros os objetos disponíveis para a leitura 

e haviam poucos lugares onde se poderia adquiri-los, a única possibilidade legal de aquisição e 

de transporte de livros e papéis abertas aos colonos que aqui viviam, era importá-los de 

Portugal, com a devida autorização do órgão de censura. A colônia é apontada como um 

momento sem imprensa e sem livros (LAJOLO; ZILBERMAN, 2003).  

Com a chegada da Família Real ao país, em 1808, para que as demandas da nova capital 

e centro do Império Português fossem atendidas, D. João VI criou a Academia Militar, o sistema 

educacional com ensino superior, o ensino profissionalizante, transferiu a Biblioteca Real, criou 

o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a Imprensa Régia, havendo, assim, uma mudança na 

condição cultural do Brasil. Contudo, o ensino primário e o ensino secundário ficaram 

abandonados. 
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Instalada na condição de monopólio do governo, a Imprensa Régia, que em princípio 

tinha como único objetivo divulgar “toda a legislação e papéis Diplomáticos” do serviço real, 

por falta de outras tipografias no país e pela demanda de feitos ligados à cultura, a arte e 

oratória, passou a imprimir outras tipologias (HANSEN, 1999). Com isso, ainda que 

constantemente supervisionado por censores, era possível adquirir livros impressos no Brasil.  

As questões tangentes à comercialização dos livros e materiais escritos eram expressas 

no país por meio de alvarás reais, era o governo o mediador da venda, impressão e importação 

de obras e de quaisquer operações que envolviam, como partes interessadas, os escritores, os 

livreiros e os impressores (LEIRIA, 2012). Esse monopólio real da imprensa durou até o 

início da década de 1820, quando se permitiu o funcionamento de outras tipografias, o que 

expandiu as oportunidades de leitura. 

Somente por volta de 1840 é que os primeiros leitores se consolidam, como resultado 

do aumento na quantidade de exemplares de livros e com o estabelecimento de lugares 

favoráveis para a propagação da prática que começa a se espalhar, em contrapartida, o 

analfabetismo atingia mais da metade dos brasileiros. As desigualdades, as restrições e os 

privilégios determinavam o acesso e a posse de obras literárias, não permitindo a apropriação 

da leitura de forma democratizada, constituindo-se essa inacessibilidade como componente 

tático de controle e exclusão. Para o grupo dominante, a leitura não era vista como um caminho 

para construir uma nação mais desenvolvida, baseada em troca de conhecimentos, mas um bem 

a ser preservado como distinção de uma erudição que traçaria uma linha imaginária 

intransponível entre a elite e o povo. 

No que tange à educação, durante o período Imperial, apesar da determinação da 

gratuidade do ensino que orientou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades 

e vilas, não houve avanços práticos, o que prejudicava, especialmente, a classe menos 

favorecida, já que a parcela mais abastada da sociedade tinha acesso facilitado à escola e, 

posteriormente, a universidades portuguesas.  

Até os anos de 1870 prevaleceu o método sintético de alfabetização, centrado nas 

repetições de exercícios com exigência do uso da memória, levando o aluno a decorar, dessa 

maneira a aprendizagem se dava de forma mecânica. Não obstante, o ensino da leitura 

caracterizava-se pelo modelo ascendente (bottom-up), processo que se inicia na identificação 

das letras, as quais são agregadas em sílabas, que depois de unidas dão origem às palavras que, 

por sua vez, se agrupam em frases. O ato de ler corresponde à extração de significados condiz 

com passar do código escrito para o código oral e o leitor é um agente passivo, sua função é 
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confirmar as informações do autor, através de uma leitura superficial e linear do texto, objeto 

central dos estudos. 

É importante dizer que mesmo com a ampliação das oportunidades de escolarização aos 

cidadãos e a garantia de leis e reformas educacionais para alargar o ensino primário, a educação 

não teve como foco uma formação que fosse o mais completa possível para o aluno, restringindo 

sempre sua função social à erradicação do analfabetismo. As escolas do interior funcionavam 

precariamente, sem estrutura física, com poucos professores e livros e sem uma metodologia 

adequada, situação que atravessou a monarquia e continuou durante o governo republicano. 

Afirma-se, então, que com a República, a dualidade do sistema educacional se manteve.  

A constituição de 1891 colocou a educação a cargo de estados e municípios, ao passo que à 

União cabia a Educação do Distrito Federal, assim o governo central abriu mão de qualquer 

proposta de formação de um sistema unificado de ensino que viesse a contribuir para o 

desenvolvimento mais homogêneo da educação nacional, permanecendo para a elite a garantia 

de boas escolas, enquanto que para os demais continuavam reservadas escolas com estruturas 

precárias e professores pouco qualificados.  

Na década de 1920, a ideia de uma educação para todos ganha força com o movimento 

da Escola Nova que defende a escola pública e laica, igualitária e sem privilégios, no entanto, 

ainda que com todos os esforços, a taxa de analfabetismo chegava a 80%. O método analítico 

de alfabetização, substituto do método sintético, ganha destaque a partir da década de 30.  

Vidal explica que: 

  

[...] os educadores e educadoras comprometidos com o ideal escolanovista dedicaram-

se a organizar novas práticas discursivas em torno do livro e da leitura, modelando 

seu uso escolar e normatizando as formas de apropriação do lido. Artigos sobre 

técnicas de leitura e estudo começaram a ser publicados em revistas especializadas, 

que também davam destaque ao debate desencadeado no fim dos anos 10 e ao longo 

dos anos 20 sobre as vantagens e desvantagens do método analítico de ensino de 

leitura em oposição ao método sintético, em voga no início do século. Programas de 

ensino foram reformulados, priorizando as atividades de discussão e seminário. Todo 

o campo disciplinar passou a ser desenvolvido, tendendo a discriminar o bom e o mau 

uso da leitura: técnicas de ler, posturas corporais do leitor, características do ambiente 

de trabalho (VIDAL, 1999, p. 337). 

 

A concepção de leitura passou a considerar a importância de os alunos se apropriarem 

dos usos da leitura funcional, ou seja, assimilar a função social da leitura de textos instrucionais 

que podiam trazer benefícios à vida individual e social, o exercício de ler passou a contemplar 

a leitura de livros, revistas e jornais. Outra mudança implicou na união da pedagogia escolar da 

leitura e da alfabetização no âmbito da sociedade, fazendo com que critérios de leiturização 

reservados à escola se estendessem ao campo social como um todo. 



42 
 

 

A leitura é defendida como um ato global e audiovisual, o trabalho de ensino da mesma 

parte de unidades completas de linguagem para depois dividi-las em partes menores, sendo 

compreendida como o processo oposto ao do modelo ascendente, denominado de modelo 

descendente (top-down). 

A atividade de leitura centraliza-se nas ações do leitor e não mais no texto, aqui ele não 

extrai informação, mas atribui sentido ao texto acionando suas experiências e conhecimentos, 

trata-se de uma leitura não linear, dedutiva, em que o texto é tratado como produto inacabado, 

em processo e dependente do leitor, que é visto como soberano. O indivíduo dirige a si mesmo 

perguntas sobre o texto, presumindo o seu significado, dessa maneira, não se questiona sobre o 

que pode estar certo ou errado, ainda que se reconheça que um texto possibilita uma pluralidade 

de informações. 

No período Varguista há a criação do Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais 

de Educação e a regulamentação do Ensino Industrial, direcionada, especialmente, à classe 

desfavorecida, foram fundados, ainda, o Instituto Nacional do Livro e a Comissão Nacional do 

Livro Didático. Com o fim do Estado Novo, uma nova Constituição (1946) define que a União 

legisle sobre a educação. 

 

Na década de 1940 surgiram os comitês populares do Partido Comunista Brasileiro 

que incentivaram a educação em cursos de alfabetização de adultos e cursos técnicos 

gratuitos. Em 1945 foi criada a Unesco, agência das Nações Unidas que visava apoiar 

tecnicamente as iniciativas de combate ao analfabetismo. A partir de 1947 foram 

propostas as primeiras campanhas de combate do analfabetismo no país alimentadas 

por discursos que circulavam na sociedade estigmatizando o analfabeto a fim de 

propor uma solução salvacionista, atrelada aos interesses políticos da época. Em 1958, 

o governo de Juscelino Kubitschek abriu a “Campanha Nacional de Erradicação do 

Analfabetismo”, cujas práticas voltadas para a educação popular vinculavam-se ao 

desenvolvimento do país e à ascensão profissional dos analfabetos (BORTOLANZA, 

2019, p. 289). 

 

Até 1950, com exceção da elite, que tinha acesso a variados bens culturais, a maior parte 

da população do país ainda vivia em situação de analfabetismo e, os considerados leitores pela 

escola, eram aqueles capazes de decodificar o escrito. Nos anos 1950 e 1960, o populismo 

caracterizou o cenário político, surgindo os movimentos de educação popular, contexto em que 

emergem as propostas de Paulo Freire, contudo, nas salas de aula, não houveram grandes 

avanços.  

O desenvolvimento educacional do país passou por um longo período de estagnação, 

durante a ditadura militar (1964 - 1985), embora tenha havido um aumento significativo no 

número de matrículas na educação básica, não houve uma preocupação com a qualidade. Os 

gastos do Estado com a educação foram insuficientes e declinaram, assim, com poucos recursos 
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e quase nenhuma formação docente, as taxas de evasão e repetência se mantiveram em níveis 

elevados.  

Ainda que, durante o regime militar, tenha havido melhoras nas taxas de alfabetização, 

a política educacional promovida no período serviu para reforçar as desigualdades 

educacionais. A expansão veloz e sem recursos se refletiu na precarização da escola pública, 

esse fator, aliado a abertura do país ao ensino privado, fez com que os filhos das elites 

buscassem colégios particulares, agudizando a dualidade educacional. 

É importante dizer que até 1940, considerava-se alfabetizado quem conseguia escrever 

o próprio nome. Em 1958, os critérios evoluíram e a UNESCO propôs uma nova definição de 

alfabetização, segundo a qual alfabetizada era a pessoa que fosse capaz de ler e escrever, mesmo 

que somente frases simples. Até que em 1970, a Unesco introduziu o conceito de alfabetismo 

funcional para determinar quem tem ou não a posse da tecnologia da escrita, estabelecendo que 

a alfabetização é funcional apenas se ela for suficiente para que as pessoas consigam se inserir 

plenamente no meio em que vivem, habilitadas a desempenhar tarefas de leitura, escrita e 

cálculo necessárias ao próprio desenvolvimento e ao crescimento de sua comunidade. 

A partir dos anos de 1970, os estudos acerca do processamento das atividades de leitura 

e escrita passam a considerar os elementos contextuais, pragmáticos, cognitivos e a sua ligação 

com a história, a cultura e a sociedade. Os modelos interacionais chegam à escola, havendo uma 

mudança de paradigma, baseado nas pesquisas de Jean Piaget sobre a formação do 

conhecimento, afirmando que este é o resultado da construção do próprio indivíduo.  

No que diz respeito às práticas de leitura, essa perspectiva assume que a criação do texto 

se dá na relação entre o modelo ascendente e o modelo descendente, ao mesmo tempo em que 

os conhecimentos prévios do leitor são ativados para atribuir sentido. Em meados da década de 

80 aparece, pela primeira vez, a palavra Letramento. 

 

À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez maior de 

pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, concomitantemente, a sociedade 

vai se tornando cada vez mais centrada na escrita, um novo fenômeno se evidencia: 

não basta aprender a ler e a escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a 

escrever, mas não necessariamente incorporam a prática de leitura e da escrita, não 

necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-

se com as práticas sociais da escrita (SOARES, 2010, p. 45-46). 

 

Os indivíduos apesar de saberem ler e escrever não compreendiam o que liam e 

escreviam e só o termo alfabetizado já não bastava. De acordo com Soares (2004, p. 36), 

alfabetizado é o indivíduo “(...) que apenas aprendeu a ler e escrever, não aquele que adquiriu 
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o estado ou a condição de que se apropriou da leitura e da escrita, incorporando as práticas 

sociais que as demandam”  

Segundo Kleiman (2005), letramento é o conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos, tem como objeto de reflexão, de ensino, ou de aprendizagem os aspectos sociais da 

língua escrita. Aqui, o modelo de leitura se opõe a uma aprendizagem individual e puramente 

cognitiva, ainda que a compreensão leitora esteja diretamente relacionada aos esquemas 

cognitivos internalizados, a forma como aprendemos não é individual e única. Desse modo, a 

língua e a linguagem são consideradas um ato social, os modos como lemos e compreendemos 

têm relação direta com nossas práticas cotidianas, com a construção de saberes que aprendemos 

ao longo da vida e com os outros. 

Quanto a circulação de livros no Brasil, apesar de ter se iniciado tardiamente a produção, 

a indústria livreira desenvolveu-se, seu crescimento se deve, em grande parte, às volumosas 

aquisições de livros didáticos e paradidáticos efetuadas pelos órgãos governamentais, em 

virtude de políticas públicas de acesso ao livro e à leitura e de produção e circulação de livros.  

Contraditoriamente, ainda persiste o baixo índice de leitura da população, o que se explica pelo 

fato de que a circulação de livros está diretamente relacionada às condições socioeconômicas e 

educacionais do país e grande parte dos brasileiros da classe menos favorecida ainda não tem 

pleno acesso a esse objeto de consumo.  

Como se observa, os acontecimentos relacionados à história da leitura, ao longo dos 

séculos, estão ligados a uma estrutura social elitista. A leitura no país sempre redunda no 

aspecto do privilégio de classe e na injustiça social, note-se que se trata de um país que 

culturalmente tem sua história marcada por interesses conservadores e, consequentemente, por 

um modelo educacional elitista e excludente, logo, as camadas populares encontravam-se à 

margem de todo e qualquer processo social, educacional, cultural e econômico.  

Zilberman (1999, p. 44) defende que “uma história da leitura faz parte, portanto, da 

história da sociedade capitalista. Mas talvez seja, ela mesma, a história da sociedade capitalista, 

encarada desde o prisma econômico até o das representações”. Por sua vez, Martins (1994) 

afirma que a leitura, historicamente, é concebida como um privilégio de classe no Brasil, 

permitindo o domínio de um setor da sociedade sobre os demais, visto que leitura é 

conhecimento, e conhecimento é poder. 

A partir do que se discutiu até o presente momento, pode-se concluir que o Brasil vem, 

ao longo da história da educação, enfrentando e buscando superar as altas taxas de 

analfabetismo da população, problema para o qual colidem a maioria dos métodos propostos, 
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na tentativa de sua resolução. Considerando o contexto histórico-social brasileiro percebe-se 

que a prática de leitura se constituiu precariamente, permanecendo em “crise” até os dias atuais. 

É clara a influência que os modelos tradicionais de leitura exercem nas escolas, o que 

se comprova pela utilização dos textos como pretexto para um ensino focado nas estruturas 

linguísticas, por práticas que envolvem a leitura, destituídas de qualquer planejamento, servindo 

apenas de apoio para trabalhar outros conteúdos e atividades (cópias, gramática, ortografia, 

preenchimento do tempo, etc.). Esse modo de conceber a leitura ainda persiste em muitas ações 

docentes, sustentadas pela ausência ou entendimento limitado e incoerente de concepções sobre 

a natureza do texto e da leitura, e, portanto, da linguagem.  

 Além disso, os problemas relacionados à formação leitora perpassam por fatores 

diversos, como o analfabetismo, a desigualdade social, a falta de estrutura familiar e o 

educacional. É imprescindível atentar para o fato de que, mesmo com o tempo de inserção no 

ensino formal, grande parte dos estudantes o deixam sem adquirir a habilidade de compreender 

textos. 

De acordo com a escala do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), existem cinco 

grupos que podem ser reunidos em dois grandes conjuntos: o dos analfabetos 

funcionais (analfabeto absoluto e alfabetizado rudimentar) e o dos funcionalmente 

alfabetizados (elementar, intermediário e proficiente). Para estar no segundo, é 

preciso, pelo menos, saber ler e compreender textos de extensão média; localizar 

informações, mesmo que seja necessário fazer inferências; (...) Surpreendentemente, 

existem analfabetos funcionais que, contrariando as expectativas, estiveram muito 

tempo nas salas de aula. Mais de um terço das pessoas com Ensino Fundamental 

(34%) está, tecnicamente, na condição de analfabeto funcional. Entre aqueles que 

cursaram parte ou terminaram o Ensino Médio, apenas 9% não demonstram restrições 

para compreender e interpretar textos em situações usuais. A grande maioria de quem 

chegou ou concluiu o Ensino Superior permanece nos grupos elementar (32%) e 

intermediário (42%), enquanto apenas 22% chegam à condição de proficiência plena. 

Quando considerados todos os grupos de escolaridade em relação à escala-padrão do 

Inaf, apenas 8% da população é proficiente. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (Pnad), publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2014, aponta que 8,3% da população acima de 15 anos, ou 13 milhões de 

pessoas, se encaixa na categoria do analfabetismo absoluto (MACHADO, 2017, p. 1). 

 

Hoje, quando se considera o ensino da leitura no Brasil, conforme Barbosa e Souza 

(2006) têm-se, basicamente, duas direções distintas: a leitura enquanto decodificação de signos, 

limitada à reprodução/representação de palavras, em que os sentidos atribuídos pelo leitor se 

constroem no universo de verdades legitimadas pela escola; e a direção que atribui à leitura a 

função social de atividade de construção de sentido, a partir de conhecimentos prévios em que 

o leitor se apoia, abrangendo a significação em face do texto, a reflexão e o uso.   

Acredita-se que a compreensão das concepções e de métodos de ensino da leitura, 

permitirá aos professores fundamentar sua prática.  Proporcionará a partir do 

redimensionamento do seu trabalho, pautado no ensino da leitura em seu uso social, na dialogia 

http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/Paginas/default.aspx
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com o outro, em uma concepção que permita a posse do conhecimento e a conscientização e 

politização dos sujeitos, possivelmente se conseguirá desenvolver uma formação leitora 

significativa que sirva ao projeto de formação defendido pelo PROEJA. 

 

3.2 A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

O sistema vigente visa a manutenção da estratificação social, a quem interessa que a 

classe menos favorecida continue ocupando o lugar dos explorados, o que se materializa nas 

relações sociais, em que seu status é limitado, bem como seu acesso a direitos básicos, às 

oportunidades educacionais e de inserção no mercado de trabalho. 

As pessoas oriundas da classe trabalhadora têm menor probabilidade de acesso a uma 

educação de qualidade, assim, com baixa instrução, em via de regra, são destinadas a empregos 

sem prestígio social, com remuneração injusta e, o mais grave, na maioria das vezes estão bem 

distantes da compreensão das relações que se estabelecem no meio em que se inserem, o que é 

condição essencial para que seu status social se mantenha intacto, o que garante a perpetuação 

da lógica capitalista.  

O interesse das elites é manter a ordem e o controle social das classes subalternas, 

consideradas mão de obra, sendo o sistema educacional o responsável por prepará-la. Para isso, 

são mantidas alijadas do direito aos níveis mais altos de ensino e, consequentemente, de boas 

colocações no mercado de trabalho, logo, da possibilidade de ascensão social. 

Oportunizar acesso a uma educação de qualidade é um importante passo rumo a 

mudança desse quadro. Nesse sentido, no âmbito educacional, pode-se dizer que, o que se 

promove, geralmente, com relação ao ensino da leitura, é uma ação excludente que favorece o 

domínio da burguesia. O desenvolvimento de práticas que culminam em uma aquisição de 

leitura mecanizada pelos alunos é o desejável pelo sistema em voga, já que tal formação não 

favorece o pensamento crítico. 

 

(...) embora haja escolas públicas de excelente qualidade, essa não é a regra geral. 

Dessa forma, grande parte dessas escolas, nas quais estudam os filhos da classe 

trabalhadora, tentam reproduzir o academicismo das escolas privadas, mas não 

conseguem fazê-lo por falta de condições materiais concretas. Deste modo, em geral, 

a formação proporcionada nem confere uma contribuição efetiva para o ingresso 

digno no mundo de trabalho nem contribui de forma significativa para o 

prosseguimento dos estudos no nível superior (MOURA, 2007, p. 20). 

 

Althusser (1970) defende que o papel do indivíduo dentro da sociedade de classes é 

determinado a partir dos estudos recebidos. Pressupõem-se, então, que o ensino da leitura que 
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não se alicerce em uma concepção dialógica da linguagem, pautado na mera decodificação, 

concorre para a reprodução das relações de produção, ou seja, das relações de exploração 

capitalistas, uma vez que não oportuniza ao sujeito o desenvolvimento de capacidades que 

podem lhe conduzir a apropriação de conhecimentos socialmente e historicamente construídos, 

tampouco o desenvolvimento de sua autonomia e criticidade, de tal modo que possa questionar 

o sistema capitalista e seu papel neste. 

Mészarós (2005) propõe a construção de uma nova instituição educativa, de uma 

educação que enfrente a forma excludente do capitalismo, de maneira aberta e consciente. É 

possível, com segurança, afirmar que essa possibilidade vem sendo gestada na Educação 

Profissional e Tecnológica, cujo princípios basilares adentraram o PROEJA, campo do presente 

estudo, defendendo, assim, o projeto de uma educação integrada, politécnica, em vista de uma 

formação humana omnilateral. 

  

(...) o impacto da incorrigível lógica do capital sobre a educação tem sido grande ao 

longo do desenvolvimento do sistema. Apenas as modalidades de imposição dos 

imperativos estruturais do capital no âmbito educacional são hoje diferentes, em 

relação aos primeiros e sangrentos dias da “acumulação primitiva”, em sintonia com 

as circunstâncias históricas alteradas, como veremos na próxima seção. É por isso que 

hoje o sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o rasgar da camisa-

de-força da lógica incorrigível do sistema: perseguir de modo planejado e consistente 

uma estratégia de rompimento do controle conhecido pelo capital, com todos os meios 

disponíveis, bem como com todos os meios ainda a ser inventados, e que tenham o 

mesmo espírito (MÉSZÁROS, 2005, p. 35). 

 

 

É necessária uma profunda reflexão sobre as escolhas que podem ser elencadas para 

esse fim e, em vista do propósito perseguido, tratar da formação leitora que se afaste das práticas 

que se refletem na leitura sem sentido, distante de seus usos sociais, desprovida de significados, 

é um importante passo para se trilhar esse caminho. Por essa razão, é de suma importância a 

compreensão da leitura enquanto prática social. 

Ao longo da história, as práticas educacionais em leitura têm sido subsidiadas por 

diferentes modelos teóricos, havendo concepções distintas nas quais se apoiam o processo de 

ensino-aprendizagem da leitura. Até o início do século XX a língua era vista como um conjunto 

de regras, um código desvinculado de suas condições de uso, concebida como um sistema de 

signos, assim, o processo de leitura consistia na decodificação do texto escrito: estava centrado 

neste. 

 A partir dos anos 60, a linguagem passou a ser entendida como instrumento de 

comunicação, apenas, e a leitura como uma tarefa linguística que priorizava, em especial, a 

ação mental do leitor. Para o alcance da compreensão, o leitor ultrapassa as informações literais 
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do texto e aciona seu conhecimento de mundo, elaborando a sua própria interpretação. É fato 

que essa concepção implica em uma participação ativa e criativa do leitor, contudo o texto 

ainda é o único caminho perseguido. 

Durante a década de 80, chegam ao Brasil os estudos acerca do sociointeracionismo 

na linguagem, em que a língua passa a ser vista como processo de interação verbal, e a 

linguagem a partir de um horizonte dialógico, em que as práticas discursivas se interconectam, 

em contextos históricos, sociais e culturais multiformes. Compreende-se, assim, a linguagem 

como atividade de natureza social e dialógica, que se constitui na interação verbal, em que 

negociamos sentidos, trocamos conhecimentos, apropriamo-nos dos discursos e produzimos 

nossos próprios discursos. 

Nessa perspectiva a leitura é percebida como um processo em que leitor e autor se 

relacionam em busca dos sentidos do texto e, nessa busca, se estabelecem diálogos, encontros 

e confrontos que desencadeiam novas relações e ressignificações. O texto possui múltiplos 

sentidos e o leitor interroga o texto, o aprecia conforme valores estéticos, afetivos, éticos e 

políticos; é um leitor discursivo, crítico, que amplia os sentidos em condições sócio-

historicamente determinadas. Há nesse enfoque um compromisso com a formação de sujeitos 

críticos e ativos no contexto histórico social em que estão inseridos. 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) atende alunos com históricos 

escolares descontínuos e essa descontinuidade encontra-se refletida na aprendizagem de cada 

sujeito presente na sala de aula. Práticas de leitura descontextualizadas, desprestigiando o que 

os alunos trazem como bagagem cultural, acabam contribuindo para a manutenção de suas 

dificuldades, tanto dentro, quanto fora da escola. 

De acordo com o Documento Base, o PROEJA objetiva “a formação humana, com 

seu acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos 

historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional” (BRASIL, 2007, 

p.13), e ainda, “a perspectiva de formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação 

do mercado ou para ele” (Idem).  

Embora esse documento não delimite, explicitamente, uma concepção de leitura a ser 

trabalhada no âmbito do PROEJA, infere-se que, pelas críticas aos moldes tradicionais de 

ensino da leitura e escrita e pelas proposições referentes à educação apresentadas, esse 

programa pressupunha um trabalho com a leitura voltada para o sociointeracionismo da 

linguagem, para a perspectiva interacional/dialógica da língua, em que os sujeitos são vistos, 

não mais como (pré) determinados pelos sistema linguístico, mas sim como atores/construtores 
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sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto, 

considerado o próprio lugar da interação, ou seja da constituição dos interlocutores (KOCH, 

2015). 

Desse modo, concebe-se que o ato de ler não deve se restringir à decodificação dos 

aspectos superficiais do texto, tampouco ao pensamento do autor representado por “pistas 

linguísticas” deixadas nele (KOCH; ELIAS, 2006). O sentido se constitui na interação entre o 

autor, o texto e o leitor, não podendo ser compreendido fora dessa tríade. A leitura deve ser 

entendida como uma atividade de produção de sentido (ARENA, 2010). 

O ato de ler, portanto, constitui-se como 

uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza 

evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e 

na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de 

saberes no interior do evento comunicativo (KOCH; ELIAS, 2006, p. 10-11). 

 

A leitura se dá quando o sujeito-leitor ultrapassa o exercício da decifração de algo 

escrito por outrem (FREIRE, 2005), quando há essa relação intrínseca entre a leitura e o mundo, 

que pressupõe um movimento que preza pelo desvelamento da realidade implícita ao texto 

(PEREIRA, 2007). Ele assume um papel ativo na produção de sentido, sendo o co-construtor 

deste, que se dá no e pelo texto (ARENA, 2008), trazendo consigo conhecimentos múltiplos 

que são direcionados e acionados a fim de que possa compreender essa produção (JOLIBERT; 

SRAÏKI, 2008). 

A leitura é, então 

uma ação, um trabalho do leitor no texto. Que sem dúvida envolve a recuperação da 

lógica posta pelo seu autor, da história contada, do argumento alinhavado, da ideia 

defendida, mas que não para aí. O leitor lê mais do que isso. Lê também o modo pelo 

qual essas ideias se produziram e aí lê o texto na sua relação com o autor, com a 

história. Nesse mergulho o leitor traz para o texto “outros textos”, outras histórias que 

nele estão escondidas. Faz o vai-vem (sic) entre sua vida e a vida contada no texto, a 

sua interpretação e a interpretação já sancionada para o texto (GUEDES, 2006, p. 74). 

 

Ler é atribuir sentido às coisas, é saber relacionar-se com a lógica atuante no cotidiano 

(ARENA, 2010). Em um contexto mais específico (o da sala de aula), pode-se conceituar a 

leitura como uma atividade que permite o acesso ao conhecimento produzido, ao prazer 

estético, e, ainda, é concebida como uma atividade que possibilita o trabalho com as 

especificidades da escrita (ANTUNES, 2003).  

O ato de ler favorece a ampliação dos repertórios de informação do leitor (CAZARIN, 

2010). Por meio das atividades que envolvem a leitura, o leitor pode incorporar, em seu dia a 

dia, novos conceitos, dados, ideias, valores e perspectivas de vida, ou seja, tem em mãos novas 
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e múltiplas informações relacionadas às mais diversas práticas sociais que envolvem a 

produção de conhecimento.  

O leitor reage ao texto lido, questiona-o, problematiza-o, critica-o, ressignifica-o. A 

leitura, assim, é uma prática social, interacional e discursiva em que o leitor busca nesse 

processo, essencialmente dialógico, a constituição de sentido do texto. O ato de ler é 

direcionado para a conscientização e transformação da realidade, do mundo no qual se habita.  

A leitura favorece o processo de formação integral de um sujeito, ou seja, capacita 

este para conviver e atuar de forma social, política, econômica e cultural (ANTUNES, 2003). 

Nesse sentido, considera-se a formação leitora como potencial instrumento propulsor de uma 

atuação consciente do público do PROEJA no mundo do trabalho, com grande importância na 

formação coletiva e individual dos sujeitos. 

É necessário, portanto, minimizar os problemas relacionados à leitura, que não se 

configuram apenas como uma barreira às aprendizagens na vida escolar, afetando, também, a 

vida social, em que as habilidades de compreender, analisar e se posicionar são primordiais nos 

processos de uma sociedade cercada de informações, em um mundo letrado. É preciso 

considerar que é na interação que os sujeitos são constituídos, e, também, as práticas leitoras.  

A leitura significativa, como prática social, caminha para além do texto. O sujeito-

leitor, nesse cenário, precisa ser estimulado, capacitado, para que, por meio da leitura, possa 

enxergar o mundo de uma outra forma, mais politizada, crítica, reflexiva (PEREIRA, 2007). 

Esse sujeito não se encontra habilitado apenas para compreender e conviver melhor no mundo, 

mas para modificá-lo e modificar as relações sociais, à medida que incorpora as suas 

experiências de leitura. Para tanto, a leitura deve ser concebida como um gesto de tomada de 

consciência de si mesmo e do mundo 

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das situações 

que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos a estabelecer 

relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas que se nos apresentam 

- aí estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam basicamente a ler tudo e 

qualquer coisa (MARTINS, 1994, p. 17). 

 

Vale dizer que não é o método em si que definirá a formação leitora, o professor e o 

uso que ele faz do método são aspectos que também merecem especial atenção. A leitura 

precisa ser compreendida como prática social, possibilitando o envolvimento do leitor com 

diversos textos (gêneros textuais) que circulam socialmente, de forma consciente e crítica, para 

interagir em seu espaço social, deve, ainda, ser trabalhada de forma dialógica, interativa, 

levando em conta as reais necessidades dos jovens e adultos, baseada em princípios 
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epistemológicos, éticos e políticos, de modo que subsidie um processo de educação 

emancipatória e libertadora.  

Só é possível se pensar na leitura corno prática social, se os educadores se 

conscientizarem de que o fundamental, o objetivo primeiro da ação educativa, é a 

transformação da relação cidadão-sociedade, já que é nesta que os programas 

educacionais se circunscrevem. Assim, ao discutirmos a leitura como prática social, 

é na vida dos homens que é necessário se situar, pois entende-se como prática social 

a interação do homem com a história, que transforma suas condições objetivas 

(MAIA; MASINI, 1988, p. 75). 

 

A atividade de leitura ganha sentido quando é exercida autonomamente nos diversos 

domínios da vida, seja na escola, nas salas de leitura, bibliotecas, em casa, no ônibus, entre 

outros, criando, para o leitor, os laços possíveis que o integram ao mundo. A prática social de 

leitura emerge do processo dialógico, social e histórico, que retoma uma visão global de texto. 

De acordo com Soares (2010), para que os alunos se “sintam cada vez mais integrados 

à escola e à sociedade é necessário que se desenvolva mais e melhor as habilidades de leitura e 

produção de textos para que possam se inserir plenamente na cultura letrada” (SOARES, 2010, 

p. 68). A leitura é, então, um processo em que a habilidade de ler é adquirida (KLEIMAN, 

2004). 

Sendo assim, o aluno precisará acionar conhecimentos prévios, leituras de mundo, 

considerar o contexto de produção e outros elementos que estão envolvidos na constituição do 

fenômeno textual. É necessária uma formação leitora que possa contribuir para tornar os 

estudantes pessoas letradas, para que ele seja capaz de assumir outra posição em seu meio 

social. 

A esse respeito, Magda Soares (2010, p. 37) comenta que “(...) não se trata 

propriamente de mudar de nível ou de classe social, cultural, mas de mudar seu lugar social, 

seu modo de viver na sociedade, sua inserção na cultura – sua relação com os outros, com o 

contexto, com bens culturais, torna-se diferente”.  

Kleiman  menciona que ensinar a ler é 

 

(...) criar uma atitude de experiência prévia com relação ao conteúdo referencial 

do texto, (...) é ensinar (...) a se auto avaliar constantemente durante o processo 

para detectar quando perdeu o fio; é ensinar as múltiplas fontes de conhecimentos 

– linguísticas, discursivas, enciclopédicas – para resolver falhas momentâneas no 

processo; é ensinar, antes tudo, que o texto é significativo, e que as sequências 

discretas nele contidas só têm valor na medida em que elas dão suporte ao 

significado global (KLEIMAN, 2008, p. 151-152). 
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Segundo Martins (1994, p. 17), a leitura só acontece, efetivamente, “quando 

começamos a estabelecer relações entre experiências e a tentar resolver os problemas que se 

nos apresentam – aí então estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam basicamente a 

ler tudo e qualquer coisa”.  

É sabido que o desenvolvimento da formação leitora, é um desafio que se coloca à 

realidade do público do PROEJA e é por esse motivo que julga-se significativo o trabalho com 

estratégias de leitura, destaca-se, também, a necessidade de reconhecer que o ensino da leitura, 

de qualquer gênero, é imprescindível à organização de um planejamento. Ler é uma habilidade 

que se adquire a partir do aprendizado contínuo e, a fim de que a formação leitora seja 

significativa, se faz necessário repensar os padrões de estímulo à leitura, de tal modo que a sua 

prática na escola seja ressignificada. 

 

3.3 ESTRATÉGIA DE LEITURA: UM ESTÍMULO POSSÍVEL À FORMAÇÃO 

LEITORA 

 

Os documentos oficiais3 que embasam o PROEJA, reconhecem a Educação enquanto 

formadora do homem em todos os seus aspectos, para que possa atuar socialmente de forma 

consciente, crítica e significativa, julga-se que a formação leitora pode ser mediadora desse 

projeto educacional.   

De acordo com Araújo e Frigotto (2015), ao se considerar uma perspectiva da Integração 

que objetive a formação integrada para uma emancipação e transformação social, é necessária 

uma ressignificação da prática e da utilidade dos conteúdos, que devem ter como referência a 

utilidade social.  

A leitura permite a posse do conhecimento, a conscientização e politização dos sujeitos, 

representando, assim, um instrumento de combate à “ignorância” e à “alienação”, fazendo parte 

dos requisitos básicos necessários para a compreensão da realidade e atuação nos diversos 

contextos sociais. A formação leitora deve servir à ampliação da visão e do entendimento sobre 

o mundo e tornar o indivíduo capaz de avaliar as relações que se estabelecem em seu contexto, 

participando criticamente do meio em que se insere. 

                                                 
3
 O Documento Base, as determinações legais previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394/96), alterada pela Lei 11.741/2008, o Parecer CNE/CEB 11/2012 e a Resolução CNE/CEB 6/2012, que 

trazem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
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Quando se considera a Educação Profissional e Tecnológica dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia defende-se uma formação que contribua de forma significativa 

para a emancipação social do indivíduo e que permita o ingresso digno no mundo do trabalho. Nesse 

processo formativo deve-se instigar o estudante, despertando a curiosidade sobre o mundo que o 

cerca, de tal modo, que questionem a realidade e não se limitem apenas a incorporar informações e 

saberes. 

O ensino de estratégias de compreensão leitora, de acordo com Solé (1998), é necessário 

para a formação de leitores autônomos. A autora defende que o professor ajuda a formar leitores 

competentes ao apresentar, discutir e exercitar as principais ações para a interpretação. 

A opção pelas estratégias de Solé se deve ao fato de se tratar de uma proposição que pretende 

desenvolver a autonomia do aluno, de se alicerçar sua proposta na concepção da leitura enquanto 

processo de interação e de se utilizar de uma linguagem clara e objetiva que consegue envolver 

professores de disciplinas distintas. Tais aspectos permitem afirmar que a proposta de Solé converge 

para uma formação omnilateral. 

De acordo com Moura (2007), a formação integrada e integral deve permitir aos seus 

sujeitos 

a) conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; b) compreender a 

sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm, como, 

produtos da ação humana e do seu papel como agente social; c) ler, articular e 

interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, 

estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias 

ciências e outros campos do saber; d) compreender os fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e prática nas diversas áreas 

do saber e em sua área de formação profissional específica; e) adquirir conhecimentos 

e capacidades próprios de cada curso específico (MOURA, 2007, p. 27-28). 

 

Reconhece-se, assim, que além da leitura ser necessária para o entendimento, a 

compreensão, a assimilação, a análise e a discussão dos conteúdos ensinados nas diversas áreas 

e para o desenvolvimento das habilidades e competências esperadas dos alunos em todas elas, 

as atividades de leitura são fundamentais às demandas e exigências das práticas sociais. 

Ler, nessa perspectiva, deve significar refletir, pensar, estar a favor ou contra, comentar, 

trocar opiniões, posicionar-se, enfim, exercer desde cedo a cidadania, sendo o papel da escola 

possibilitar, por meio de variadas estratégias didáticas, a formação leitora, tornando os cidadãos 

capazes de compreender os textos com os quais se defrontam e de participar do mundo letrado, 

fomentando sua criticidade por meio do exercício de uma atividade leitora que seja autônoma 

e independente.  

[...] Ler resulta de diferentes competências e habilidades (decodificação, seleção, 

antecipação, inferência, verificação, confirmação de hipóteses etc.). Deriva também 
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de diferentes práticas de leitura: ler para informar, ler para copiar um trecho, ler para 

distrair. Ler com o outro, para o outro, em voz alta ou silenciosamente, em diferentes 

lugares e momentos. Ler em diferentes suportes materiais de texto: jornal, livro, 

panfleto, CD-ROM. Toda e qualquer uma dessas práticas de leitura socialmente 

construídas, são e devem ser aprendidas e exercitadas na escola (GIROTTO; SOUZA. 

2010, p. 6). 

 

É necessário considerar, para o alcance de uma formação leitora significativa, que os 

sujeitos estão imersos em uma sociedade essencialmente letrada, de tal forma que, nas 

atividades de leitura, precisa-se permitir o contato com uma multiplicidade de gêneros textuais, 

para que aos alunos seja facultada a competência de saber transitar em diferentes esferas da 

sociedade, de acordo com a necessidade apresentada. Além disso, deve-se garantir a interação 

em sala de aula, proporcionando o diálogo, a troca de saberes e o reconhecimento de que o 

aluno é um sujeito atuante no processo de ensino-aprendizagem.   

Para além disso, conforme Moura (2007), é preciso partir da compreensão do homem 

como ser histórico-social, portanto, capaz de transformar a realidade, ou seja, um ser que 

busca a autonomia, a auto-realização e a emancipação através de sua participação 

responsável e crítica nas esferas sócio-econômico-política. Isto consiste em perceber 

o homem como um ser capaz de colocar-se diante da realidade histórica para, entre 

outros aspectos, reagir à coerção da sociedade, questionar as pretensões de validade e 

de normas sociais, construir uma unidade de interesses e descobrir novas estratégias 

de atuação solidária (CEFET-RN, 1999 apud MOURA, 2007, p. 22). 

 

As práticas de leitura oferecidas no PROEJA precisam fazer sentido e estar em sintonia 

com os propósitos dos alunos e, principalmente, com a formação pretendida, funcionando como 

facilitadoras, possibilitando ao indivíduo corresponder às exigências sociais (LERNER, 2002). 

As dificuldades com a leitura dizem respeito, normalmente, à falta de compreensão, que pode 

se fazer presente na leitura de textos simples, na extração de informações explícitas e, 

principalmente, na percepção do que é trazido nas entrelinhas. Alcançar o significado de um 

texto não é algo inato, exige o desenvolvimento de algumas habilidades do leitor, podendo o 

ensino de estratégias auxiliar no processo de formação leitora, visto que fornece aportes aos 

discentes que lhes possibilita ler os diferentes gêneros disponibilizados, de forma autônoma e 

produtiva. 

De acordo com Kleiman (2002, p. 49), o ensino de leitura deve ser entendido como o 

“ensino de estratégias de leitura, por uma parte, e como o desenvolvimento das habilidades 

linguísticas que são características do bom leitor, por outra”.  As estratégias do leitor seriam 

assim classificadas em Estratégias Cognitivas4 e Estratégias Metacognitivas e o processo de 

                                                 
4
 As estratégias cognitivas regem os comportamentos automáticos, inconscientes do leitor, e o seu conjunto serve 

essencialmente para construir a coerência local do texto, isto é, aquelas relações coesivas que se estabelecem entre 

elementos sucessivos, sequências no texto (KLEIMAN, 2002, p. 50). 
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leitura consistiria, “por um lado, na modelagem de estratégias metacognitivas, e, por outro, no 

desenvolvimento de habilidades verbais subjacentes aos automatismos das estratégias 

cognitivas.” 

 

As ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS seriam aquelas operações (não regras), 

realizadas com algum objetivo em mente, sobre as quais temos controle consciente, 

no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a nossa ação. (...). As 

ESTRATÉGIAS COGNITIVAS da leitura seriam aquelas operações inconscientes do 

leitor, no sentido de não ter chegado ainda ao nível consciente, que ele realiza para 

atingir algum objetivo de leitura (KLEIMAN, 2002, p. 49). 

 

O ensino de estratégias de compreensão leitora5, de acordo com Solé (1998), é 

necessário para a formação de leitores autônomos. 

 

Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes de aprender a 

partir dos textos. Para isso, quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria 

compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo 

pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que 

permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes [...] (SOLÉ, 

1998, p. 72).  

 

 Faz-se necessário compreender estratégias enquanto ações, planos que podem ser 

usados pelo aluno para facilitar sua compreensão. O professor, nesse processo, não é aquele 

que aplica estratégias de leitura, ele as estimula por meio de atividades, sendo um mediador, 

para auxiliar na formação leitora. Tais estratégias não se tratam de técnicas precisas ou receitas 

infalíveis, mas de procedimentos que precisam fazer parte das atividades realizadas em sala de 

aula, em vista do alcance de uma prática pedagógica de leitura significativa. 

Quando há a ocorrência de algum obstáculo que interfira no processo da leitura, que 

pode ser uma palavra desconhecida, por exemplo, o leitor proficiente tende à realização de 

ações diversas para que consiga alcançar a compreensão, como utilizar o dicionário ou rever o 

contexto da palavra, o que o caracteriza como um leitor ativo, visto a consciência de sua própria 

compreensão, dessa forma, a leitura, para este sujeito, é um processo contínuo de elaboração de 

inferências, em que seus conhecimentos prévios e a significação dos textos em relação a sua 

experiência são avaliados (SOLÉ, 1998).  

É importante, então, que o leitor tenha conhecimento da existência de estratégias e de 

sua relevância, dessa forma, poderá selecioná-las de acordo com seus objetivos para uma 

                                                 
5
 Compreensão leitora é a faculdade – no sentido de capacidade cognitiva complexa – de entender os significados 

dos textos escritos. É também o processo por meio do qual são postas em funcionamento as estratégias cognitivas 

e habilidades necessárias para compreender, que permitem que o leitor extraia e construa significados do texto, 

simultaneamente, para fazer sentido da língua escrita. (KLEIMAN apud Frade, 2014, p. 3) 
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determinada leitura. O ensino das estratégias é que irá auxiliar o aluno a usar seu conhecimento 

prévio, a realizar inferências para interpretar o texto, a identificar as coisas que não entende e 

esclarecê-las, no intuito de retrabalhar a informação encontrada. 

Um componente essencial das estratégias é o fato de que envolvem autodireção – a 

existência de um objetivo e a consciência de que este objetivo existe – e autocontrole, 

isto é, a supervisão e avaliação do próprio comportamento em função dos objetivos 

que o guiam e da possibilidade de modificá-lo em caso de necessidade (SOLÉ, 1998, 

p. 69). 

 

Assim, cabe aos docentes, de acordo com Sacristán (2010), pensar em como orientar a 

ação para a direção que se considera correta, devendo-se avaliar o sentido do que se faz e para 

quê. É preciso repensar o ensino da leitura, os recursos e as estratégias não devem se limitar à 

decodificação, o processo deve possibilitar a compreensão, o aluno do PROEJA precisa 

examinar o texto do autor e atribuir significado à leitura, ela precisa ser reconhecida por ele 

como uma prática de inserção social, situada em contextos históricos e culturais, para que se 

torne de fato uma atividade de transformação social. 

Ler é compreender e compreender é sobretudo um processo de construção de 

significados sobre o texto que pretendemos compreender. É um processo que envolve 

ativamente o leitor, à medida que a compreensão que realiza não deriva da recitação 

do conteúdo em questão. Por isso, é imprescindível o leitor encontrar sentido no fato 

de efetuar o esforço cognitivo que pressupõe a leitura, e para isso tem de conhecer o 

que vai ler e para que fará isso; também deve dispor de recursos - conhecimento prévio 

relevante, confiança nas próprias possibilidades como leitor, disponibilidade de ajudas 

necessárias etc. - que permitam abordar a tarefa com garantias de êxito; exige também 

que ele se sinta motivado e que seu interesse seja mantido ao longo da leitura. Quando 

essas condições se encontram presentes em algum grau, e se o texto o permitir, 

podemos afirmar que também em algum grau, o leitor poderá compreendê-lo. Com 

essas ideias, podemos dizer que enfocamos nossa atenção nos resultados de aprender 

a ler (SOLÉ, 1998, p. 44). 

 

O professor, ao incluir o ensino das estratégias de leitura em suas práticas, favorecerá a 

formação leitora no Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de 

Ribamar, de tal modo que o ensino da leitura no Curso poderá convergir para a formação 

integral do indivíduo. Leitores proficientes, normalmente, utilizam as estratégias de leitura de 

modo intuitivo, contudo, essas podem ter seu desenvolvimento estimulado nos alunos, em vista 

de que haja um domínio progressivo para que sejam capazes de utilizá-las, mesmo depois da 

retirada das ajudas iniciais. O professor é mediador nesse processo e o faz por meio de 

atividades devidamente planejadas. 

Para atribuir significado ao que lê, o leitor ativa seus esquemas mentais, por meio de 

seus conhecimentos prévios, ele elabora hipóteses sobre o conteúdo do texto que vão sendo 

confirmadas ou refutadas durante a leitura, ao passo que outras vão sendo elaboradas. Para que 

os conhecimentos prévios possam ser suscitados, o aluno deve identificar os motivos e/ ou 
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objetivos para tais leituras, assim é essencial que o docente explicite, nas suas ações, os 

objetivos que determinam as leituras dos textos estudados, considerando sua relevância para a 

produção do conhecimento dos jovens e adultos de sua sala de aula. 

Segundo KATO (2002, p. 112) “a falha no ensino da leitura pode estar na falta de 

objetivos claros para a leitura”. Quanto a isso, Kleiman (2002) defende que compreendemos e 

lembramos seletivamente aquela informação que é importante ao nosso propósito. Para Solé 

(1998, p. 44), “nossa atividade de leitura está dirigida pelos objetivos que pretendemos 

mediante ela”. A tarefa da leitura torna-se motivadora para o leitor ativo quando corresponde a 

um objetivo, já que seus interesses se interligam, assim, essa motivação agirá como facilitadora 

do processo. 

 

Alguns objetivos que o leitor proficiente se impõe podem ser imitados diretamente no 

contexto escolar: a leitura em busca de informações que nos interessam pode ser a 

base de uma atividade relevante, que vai além do vago “pesquisar sobre tal ou qual 

assunto”, bastante comum no contexto escolar (KLEIMAN, 2002, p. 51). 

  

 

Com base no que foi discutido até aqui, podemos já elencar alguns elementos 

importantes para o ensino da leitura, que contribuirão para a ação didática que objetiva a 

formação de leitores, possibilitando a implementação de práticas de leitura significativas, sendo 

estes: a necessidade do professor se apropriar de fundamentos teóricos acerca das concepções 

de leitura, buscando-se um aprofundamento crítico e a apreensão da sua significação, para que 

assim possa melhor fundamentar e planejar suas ação docente; ter claro que indivíduo se 

pretende formar, para que assim se elenquem as práticas que auxiliarão no alcance do objetivo, 

de modo que haja coerência entre o que se proclama e a prática exercida; reconhecer os alunos 

como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem; considerar os interesses dos alunos 

e seus contextos; trazer para a sala de aula textos de gêneros variados; possibilitar a interação, 

o  diálogo; explicitar os objetivos da leitura; ativar os conhecimentos prévios dos alunos; e 

estimular as estratégias de leitura.  . 

Buscou-se, na presente pesquisa, dar ênfase a estratégias que poderão ser usadas na 

leitura de diferentes tipos de textos, independente da disciplina, a utilização destas embora tenha 

características instrumentais, não se trata de um reducionismo, considerando-se que, o que se 

fará, é apresentar aos alunos estratégias diversas a depender do objetivo da aula de leitura, para 

que eles possam incorporá-las e passem a utilizá-las conforme suas necessidades.  

Tendo em vista que as estratégias cognitivas de leitura são as operações que não chegam 

ao nível consciente do leitor, o foco se manterá nas estratégias metacognitivas, que são aquelas 
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sobre as quais se tem controle, relacionadas à capacidade do leitor conhecer o próprio 

conhecimento, de pensar sobre sua atuação, de planejá-la e regular a atuação inteligente. 

Enfatizaremos, sobretudo, as que são propostas por Isabel Solé (1998), por se entender que se 

aplicam a situações de leituras múltiplas e variadas, “por não estarem sujeitas de forma 

exclusiva a um tipo de conteúdo ou a um tipo de texto” (SOLÉ, 1998, p. 72), sendo propícias 

ao trabalho nas diversas disciplinas. 

Solé (1998) descreve as atividades cognitivas que deverão ser fomentadas pelo uso das 

estratégias, dando um panorama de tudo o que elas envolvem ou deveriam envolver, seguida 

de questões que podem se apresentar ao leitor para verificar o alcance da compreensão. 

Considera-se que o roteiro pode servir como um instrumento de autoavaliação para uso do 

aluno. 

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 coisa 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; v. ponto 1). Qual é 

a informação essencial proporcionada pelo texto e necessária para conseguir 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 eu 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 auto-

interrogação. Que se pretendia explicar nesse parágrafo – subtítulo, capítulo - ? Qual 

é a idéia fundamental que extraio daqui? Posso reconstruir o fio dos argumentos 

expostos? Posso reconstruir as ideias contidas nos principais pontos? Tenho uma 

compreensão adequada dos mesmos? 6. Elaborar e provar inferências de diversos 

tipos, como interpretações, hipóteses e previsões e conclusões. Qual poderá ser o final 

deste 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?  (SOLÉ, 1998, p. 73). 

 

São consideradas por Solé (1998) estratégias concernentes a três momentos na leitura: 

antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura A autora chama a atenção para o fato de 

que muitas dessas estratégias são passíveis de troca, podendo compor os diferentes momentos, 

enquanto outras estarão presentes ao longo de toda a atividade de leitura, além disso, apresenta 

algumas propostas teórico-práticas que podem auxiliar no ensino delas.  

As estratégias não se tratam de um modelo pronto a ser seguido, mas de um exemplo de 

intervenção que pode ser perfeitamente adequado pelos professores e, que, tornando-se 

habitual, poderá favorecer a formação leitora, vamos a elas. 
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3.3.1 Estratégias para antes da leitura 

 

São estratégias que possibilitam ao leitor se dotar de objetivos de leitura e atualizar os 

conhecimentos prévios relevantes, tais estratégias permitem que ele se situe, possibilitando que 

assuma um papel ativo. São elas: 

Motivação para a leitura 

Toda atividade deve ter como ponto de partida a motivação dos alunos, sendo 

significativa para eles, para tanto, precisam conhecer os objetivos que se pretende que alcancem 

e devem se sentir capazes de fazê-lo. O professor poderá, ainda, oferecer certos desafios aos 

alunos, como se valer de textos desconhecidos destes, embora a temática ou conteúdo lhes deva 

ser, em algum grau, familiar, pois considera-se que quando um texto já é conhecido, não 

desperta tanto o interesse do leitor. 

Objetivos da leitura 

Os objetivos da leitura determinam a forma com que um leitor se situa frente a ela e 

controla a compreensão do texto, sendo eles que determinam as estratégias que serão utilizadas. 

Segundo Solé (1998), os objetivos dos leitores podem ser muito variados, a depender do 

momento e da situação, contudo, são apresentados um conjunto de objetivos gerais6 que devem 

ser considerados nas situações de ensino de leitura, sendo eles:  ler para obter uma informação 

precisa; ler para seguir instruções; ler para obter uma informação de caráter geral; ler para 

aprender; ler para revisar um escrito próprio; ler por prazer; ler para comunicar um texto a um 

auditório; ler para praticar a leitura em voz alta (nesse caso é importante que haja uma 

“preparação”, permitindo ao aluno que conheça o texto, o que pode ser feito orientando-o a 

realizar uma leitura silenciosa e individual, anteriormente); e ler para verificar o que se 

compreendeu. 

Revisão e atualização do conhecimento prévio 

É necessário considerar os conhecimentos que os alunos trazem, os conceitos, vivências, 

interesses, expectativas, como aspectos que condicionam a interpretação que se constrói, 

podendo ainda, um texto ficar além das possibilidades dos alunos. É possível que um texto fique 

além das possibilidades dos alunos, pois para compreender o que se está lendo é preciso 

                                                 
6
 Para aprofundar as discussões sobre os objetivos de leitura, pode-se consultar Solé (1998), que descreve cada um 

deles, exemplificando-os. 
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conhecer o assunto abordado, nesse sentido, algumas coisas podem ser feitas pelo professor 

para ajudar na atualização do conhecimento prévio, como fornecer alguma explicação geral 

sobre o que será lido, ajudar os alunos a prestar atenção a determinados aspectos do texto que 

podem ativar seu conhecimento prévio ou incentivá-los a exporem o que já sabem sobre o tema, 

mantendo o cuidado para que a discussão possa ser breve e centrada e, após a sua realização,  

sintetizar os aspectos mais relevantes, que ajudarão os alunos a enfrentar o texto. 

Estabelecimento de previsões sobre o texto  

Com base em diversos indicadores como títulos, ilustrações, o que se pode conhecer 

sobre o autor, cenário, personagem, superestruturas7, etc., e nas próprias experiências, os alunos 

poderão estabelecer previsões sobre o conteúdo do texto, que serão comprovadas ou não durante 

a leitura.  

Formulação de perguntas sobre o texto 

Normalmente, no ensino de leitura, os alunos dedicam-se a responder perguntas sobre o 

texto, elaboradas por terceiros, desconsiderando-se o fato de que este também pode interrogar 

e se auto interrogar. A partir das previsões, pode ser útil solicitar aos alunos que formulem 

questões concretas, ao realizarem esse movimento, conscientizam-se do que sabem e do que 

não sabem sobre o assunto, adquirem objetivos próprios, dando sentido ao ato de ler, bem como 

permitem ao professor inferir qual a situação dos alunos perante o texto, ajustando sua 

intervenção à situação. É importante que as perguntas, tanto as que forem elaboradas pelos 

alunos, quanto as que, porventura, sejam elaboradas por professores, não se refiram somente às 

informações explícitas do texto, mas que se centrem nas questões fundamentais destes, levando 

ao seu tema, suas ideias principais ou seu núcleo argumentativo. 

 

3.3.2 Estratégias durante a leitura 

 

São estratégias que permitem ao leitor o estabelecimento de inferências, rever e 

comprovar sua compreensão enquanto lê e tomar decisões apropriadas diante de erros ou falhas 

nessa compreensão. São elas: 

 

Tarefas de leitura compartilhada  

                                                 
7
 Relaciona-se ao gênero, a forma do texto. 
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Nas tarefas de leitura compartilhada o professor e os alunos, revezando-se em diferentes 

situações, assumem a responsabilidade de organizá-la, envolvendo todos os sujeitos. O objetivo 

é ensinar os alunos a compreender e controlar sua compreensão, bem como que se acostumem 

a resumir, fazer perguntas, a resolver problemas. Durante as atividades de leitura compartilhada 

as estratégias que podem ser incentivadas são: formular previsões sobre o texto a ser lido, 

formular perguntas sobre o que for lido, esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto e resumir as 

ideias do texto. Nessas tarefas de leitura compartilhada, o aluno vai assumindo 

progressivamente a responsabilidade e o controle de seu processo. 

O professor e alunos devem ler um texto, ou um trecho de um texto, em silêncio (embora 

possa haver leitura em voz alta), após a leitura o professor conduz os alunos através das quatro 

estratégias básicas: Primeiro se encarrega de fazer um resumo do que foi lido para o grupo e 

solicita sua concordância; depois pode pedir explicações ou esclarecimentos sobre 

determinadas dúvidas do texto; mais tarde, formula uma ou algumas questões aos alunos, cuja 

resposta torna a leitura necessária; em seguida, estabelece suas previsões sobre o que ainda não 

foi lido, reiniciando, desse modo, o ciclo ler, resumir, solicitar esclarecimentos, prever, desta 

vez a cargo de outro moderador. 

Assim, o aluno, leitor ativo, constrói a interpretação do texto à medida em que realiza a 

leitura. As tarefas de leitura compartilhada são consideradas a melhor ocasião para que os 

alunos usem as estratégias úteis para compreender um texto, sendo, ainda, o melhor meio para 

que o professor realize a avaliação formativa da leitura dos alunos e do próprio processo.  

 

A leitura independente 

 A leitura independente precisa ser estimulada, para que o aluno tenha a oportunidade 

de colocar em prática o que aprendeu e assim avaliar a funcionalidade das estratégias, tal 

estímulo pode ocorrer tanto por meio de situações de leitura pelo prazer, em que se pode utilizar 

a biblioteca ou salas de leitura preparadas, quanto por meio de atividades dirigidas pelo 

professor, com o objetivo de o aluno praticar habilidades específicas, induzindo o aluno ao 

trabalho autônomo, devendo tais atividades serem abandonadas gradativamente. 

Como exemplos dessas atividades, Solé (1998) cita textos com perguntas que incitem à 

previsão e interpretação, com lacunas, com erros e incoerências, com pedidos de resumos, etc. 

 

Os erros e as lacunas na compreensão 

Inicialmente, é necessário que os alunos assumam o controle da compreensão, de modo 

que consigam perceber as suas dificuldades durante a leitura e avaliar em que grau a lacuna 
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existente (uma palavra, uma frase, um parágrafo incompreendido, etc.) influenciará no 

entendimento global do texto e, assim, decidir qual a melhor estratégia a ser utilizada. Caso o 

aluno ainda não consiga identificar os obstáculos que se colocam a ele, cabe ao professor 

exercer esse controle. 

Como estratégias para sanar essas dificuldades, buscando-se não interromper o fluxo da 

leitura ou interromper o mínimo possível, são trazidas a possibilidade de “ignorar o obstáculo 

e dar continuidade à leitura”, caso não se trate de algo fundamental à compreensão do texto”; 

“aventurar uma interpretação para o que não se compreende”; “reler o contexto prévio”. 

Todavia, caso não funcionem e o obstáculo seja imprescindível para a compreensão do texto, é 

necessário lançar mão de uma outra estratégia, “recorrer a uma fonte especializada”, que pode 

ser o professor, um colega, o dicionário, sendo essa a que mais interrompe a leitura, devendo, 

portanto, ser a última considerada, tendo em vista que a interrupção pode ser mais uma 

dificuldade para o alcance da compreensão. 

 

3.3.3 Estratégias para depois da leitura 

 

São estratégias para que o leitor recapitule o conteúdo, resuma-o e amplie o 

conhecimento que obteve quando leu. São elas: 

 

Identificação da ideia principal 

Segundo Solé (1998, p. 138) a ideia principal “resulta da combinação entre os objetivos 

de leitura que guiam o leitor, entre os seus conhecimentos prévios e a informação que o autor 

queria transmitir mediante seus escritos”. Para que os alunos possam realizar uma leitura 

autônoma, crítica e para que possam aprender a partir dos textos lidos, é essencial que consigam 

identificar a ideia principal destes, entendendo que tema (de que trata este texto?) se difere da 

ideia principal (Qual é a ideia mais importante que o autor pretende explicar com relação ao 

tema?). 

O professor pode se valer de várias atividade para que os alunos compreendam a idéia 

principal do texto: pode explicar aos alunos em que consiste a “idéia principal” e a utilidade de 

saber encontrá-la ou gerá-la; recordar os objetivos de leitura e atualizar os conhecimentos 

prévios; ressaltar o tema, relacionando-o aos seus objetivos de leitura; informar aos alunos, à 

medida que vão lendo, o que é considerado mais importante e por que; discutir o processo 
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seguido, no final da leitura, podendo, ainda, gerar outra ideia principal a partir de outro objetivo 

de leitura. 

 

Elaboração de resumo 

As estratégias utilizadas para estabelecer o tema de um texto, para gerar ou identificar 

sua ideia principal e seus detalhes secundários, estão estreitamente relacionadas à elaboração 

de resumos. De acordo com Solé (1998): 

Para resumir um texto temos que tratar a informação que ele contém de uma forma 

em que se possa omitir o que é pouco importante ou redundante e que conceitos e 

proposições possam ser substituídos por outros que os englobem ou integrem. 

Também é preciso que o resumo conserve laços especiais com o texto a partir do qual 

foi criado, devendo preservar o significado genuíno do texto do qual procede (Solé, 

1998, p. 146). 

 

COOPER (1990, apud Solé 1998), afirma que para ensinar a resumir parágrafos de texto é 

importante que o professor: 

1. Ensine a encontrar o tema do parágrafo e a identificar a informação trivial para 

deixá-la de lado; 2. Ensine a deixar de lado a informação repetida; 3. Ensine a 

determinar como se agrupam as idéias no parágrafo para encontrar formas de englobá-

las; 4. Ensine a identificar uma frase-resumo do parágrafo ou a elaborá-la (COOPER, 

1990, apud Solé 1998, p. 147). 

 

É importante atentar para o fato de que o resumo não seja uma reprodução do texto lido, 

tampouco que seja tão geral a ponto de não trazer suas informações específicas. Os alunos 

devem aprender porque precisam resumir, e como fazê-lo, por meio de resumos efetuados pelo 

seu professor e resumindo conjuntamente, passando a utilizar essa estratégia de forma 

autônoma.  

 

Formulação e resposta de perguntas 

 O processo de leitura poderá ser mais eficaz se o leitor for capaz de utilizar a estratégia 

de formular e de responder perguntas sobre um texto, o que tornará sua leitura ativa, regulada, 

tendo em vista que ele será capaz de se auto interrogar. Para que o aluno possa dispor dessas 

estratégias, mais uma vez, o professor precisará servir de modelo, formulando para si mesmo 

perguntas sobre a leitura e para seus alunos.  

Há perguntas que exigem que o aluno retome informações trazidas explicitamente, a 

estas, vale destacar, é perfeitamente possível que um aluno responda sem que tenha entendido 

o texto. O outro tipo de perguntas permite que os alunos relacionem informações do texto, 

efetuem inferências, emitam uma opinião, um parecer e se utilizem de sua bagagem cognitiva, 
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fica evidente que para respondê-las é necessário que se tenha elaborado uma interpretação do 

conteúdo do texto.  

Solé (1998, p. 156) descreve três tipos de classificações sobre as relações entre as 

perguntas e as respostas que podem ser geradas a partir de um texto: perguntas de resposta 

literal, perguntas para pensar e buscar, perguntas de elaboração pessoal. 

- Perguntas de resposta literal. Perguntas cuja resposta se encontra literal e diretamente 

no texto. - Perguntas para pensar e buscar. Perguntas cuja resposta pode ser deduzida, 

mas que exige que o leitor relacione diversos elementos do texto e realize algum tipo 

de inferência. - Perguntas de elaboração pessoal. Perguntas que tomam o texto como 

referencial, mas cuja resposta não pode ser deduzida do mesmo; exigem a intervenção 

do conhecimento e/ou a opinião do leitor (SOLÉ, 1998, p. 156). 

 

Geralmente, os materiais didáticos trazem perguntas do primeiro tipo, no entanto, 

quando se pretende que o aluno adquira autonomia, essas não podem ocupar papel central, 

devendo se restringir a situações em que sua formulação tenha algum sentido. É preciso atentar 

para o tipo de questões que serão formuladas e as relações que estabelecem com as respostas 

que sugerem, para que assim se contribua para a construção de conhecimentos a partir do texto.  

3.3.4 Algumas propostas teórico-práticas 

 

Além de tratar das estratégias de leitura, Solé (1998) traz algumas propostas teórico-

práticas que ilustram como pode ser direcionado o trabalho em sala de aula, cabendo ressaltar 

que qualquer método de ensino deve ser adequado, flexibilizado, de acordo com o contexto em 

que possa ser utilizado, podendo o professor se valer destas e de muitas outras propostas. 

Deve-se considerar que cada procedimento de ensino pode servir, mais ou menos, para 

o desenvolvimento de práticas integradoras, visto que, os mesmos “meios” podem se dirigir 

tanto a projetos conservadores, quanto a projetos libertários. O que define o caráter dos métodos 

de ensino são as finalidades que orientam sua escolha, seu uso e sua avaliação. 

O uso contextualizado, apoiado em uma conceptualização sobre o que pressupõe a 

aprendizagem do aluno e em um modelo claro e global sobre leitura, garantirá que o método 

escolhido atinja a sua potencialidade, da mesma forma que, qualquer aplicação pouco reflexiva 

de uma proposta, seja ela qual for, poderá levar a falhas no processo de aprendizagem, uma vez 

que não terá significado para os alunos. 

São três os modelos citados por Solé (1998): o ensino em progressão ao longo de três 

etapas, de Collins e Smith (1980); o método do ensino direto da compreensão leitora, dividido 

em cinco etapas, de Baumann (1985; 1990); e o modelo de ensino recíproco, projetado para 
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ensinar a utilização de quatro estratégias básicas de compreensão de textos, de Palincsar e 

Brown (1984). 

Collins e Smith (1980, apud Solé 1998) preconizam que é necessário ensinar adotando-

se uma série de estratégias, que podem contribuir para a compreensão leitora e, assim, propõem 

um ensino em progressão, distribuído em três etapas. Na etapa do modelo, primeira descrita, o 

professor serve de modelo para seus alunos mediante a sua própria leitura. Ele lê em voz alta, 

realizando pausas sistemáticas para verbalizar e comentar os processos que lhe permitem 

compreender o texto -  por exemplo, as hipóteses que realiza, os indicadores em que se baseia 

para verificá-las, comenta as dúvidas que encontra, as falhas de compreensão e os mecanismos 

que utiliza para resolvê-las. 

 A segunda etapa é a de participação do aluno, em que de forma dirigida pelo professor, 

os alunos participam do uso de estratégias que vão lhe facilitar a compreensão dos textos. O 

professor pode se valer da formulação de perguntas que sugiram uma hipótese bastante 

determinada sobre o conteúdo deste, evoluindo para a sugestão de perguntas abertas ou apenas 

elucidando as opiniões dos alunos, encaminhando, assim, uma liberdade progressiva. 

 A etapa de leitura silenciosa é a última a ser proposta nesse modelo, os alunos realizam 

sozinhos as atividades que, nas fases anteriores, efetuaram com o auxílio do professor, de modo 

a dotar-se de objetivo de leitura, prever, formular hipóteses, buscar e encontrar apoio para as 

hipóteses, detectar e compensar falhas de compreensão, etc. Ainda nessa etapa o professor pode 

oferecer estímulos de naturezas diversas aos alunos, como textos com erros para resolver, textos 

preparados que obriguem a realizar algumas inferências, etc.  

Baumann (1985;1990, apud Solé 1998) descreve sua proposta para o ensino de 

estratégias de compreensão leitora, denominado “método do ensino direto da compreensão 

leitora”, dividido em cinco etapas: 

• Introdução. Explicam-se aos alunos os objetivos daquilo que será trabalhado e a forma em que 

eles serão úteis para a leitura.  

• Exemplo. Exemplifica-se a estratégia a ser trabalhada mediante um texto.  

• Ensino Direto. O professor mostra, explica e escreve a habilidade em questão, dirigindo a 

atividade.  

• Aplicação dirigida pelo professor. Os alunos devem pôr em prática a habilidade aprendida sob 

o controle e supervisão do professor.  

• Prática individual. O aluno deve utilizar independentemente a habilidade com material novo 

e aprender a partir do texto. É necessário que ele consiga estabelecer relações entre aquilo que 

lê e o que faz parte de seu acervo pessoal.  
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Por sua vez, Palincsar e Brown (1984, apud Solé 1998) trazem a proposta do “modelo 

de ensino recíproco”, projetado para ensinar a utilização de quatro estratégias básicas de 

compreensão de textos. O ensino recíproco é uma atividade instrucional, uma técnica de leitura 

pensada para promover a compreensão da leitura dos alunos, que assume a forma de um diálogo 

entre estes e os professores sobre segmentos de texto, com o objetivo de construir o significado 

do mesmo. A discussão sobre o fragmento que se tenta compreender é dirigida por turno pelos 

diversos participantes, caso um aluno lidere, cabe ao professor intervir proporcionando auxílio 

aos demais participantes. 

O ensino recíproco se alicerça em quatro momentos: formular previsões, formular 

perguntas sobre o texto, esclarecer dúvidas e resumir o texto. Os alunos preveem antes de ler e, 

em seguida, usam essas previsões durante a leitura para verificar se estão corretas, então passam 

a esclarecer coisas que não entendem, direcionando perguntas ao instrutor, contando, ainda, 

com as intervenções do professor que pode fazer questionamentos durante a leitura, a fim de 

esclarecer seções difíceis do texto ou apontar áreas nas quais os alunos devem prestar atenção 

especial. Depois que o texto é lido, perguntas são feitas a um aluno ou grupo de alunos para 

aumentar a retenção e verificar o quanto foi aprendido. Por fim, envolve-se os alunos em um 

resumo para que se consolide a compreensão alcançada. 

Nesse modelo o professor assume algumas tarefas essenciais: inicialmente oferece um 

modelo especializado aos alunos, demonstrando como atua para solucionar determinados 

problemas; ajuda a manter os objetivos da tarefa, centrando a discussão no texto e garantindo o 

uso e aplicação das estratégias que tenta ensinar; e supervisiona e corrige os alunos que dirigem 

a discussão, em um processo cujo objetivo é fazer com que estes assumam a responsabilidade 

total e o controle correspondente. 

Enfim é válido que se diga que buscou-se, mais especificamente neste capítulo, 

apresentar fundamentos teóricos e práticos que possibilitem o aprimoramento das práticas 

educacionais, para que o ensino das estratégias de leitura possa ser encaminhado pelos 

professores no Curso de Rede de Computadores do PROEJA, de tal maneira que favoreça a 

formação leitora, possibilitando a utilização da leitura em um plano pessoal e social. A partir 

de tais conhecimentos, caberá aos docentes ligarem a atividade de ler com as necessidades do 

aluno, destacando a importância da leitura em todos os âmbitos da vida, proporcionando-lhes 

experiências através das quais poderá expandir suas limitações e virão a obter uma percepção 

mais crítica da sociedade em que vive, dessa forma, estarão contribuindo para o projeto 

educacional defendido pelo PROEJA.  
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4. O PERCURSO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Neste capítulo será apresentado o caminho traçado para se alcançar os 

resultados que confirmam a importância da pesquisa e a validade de sua proposta. Serão 

expostas a sua caracterização quanto a abordagem metodológica, o campo em que foi 

realizada, bem como a descrição dos participantes e os instrumentos de coleta dos dados. 

4.1  A ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Segundo Minayo, et al (2002, p. 16), a metodologia é “o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade”, assim, pensar a metodologia significa definir o 

melhor caminho para o alcance dos objetivos aqui propostos, sendo importante considerar que, 

de acordo com Bruyne, et al (1991), a metodologia não se resume a uma obediência precisa ao 

rigor de procedimentos, estando a verdadeira importância na produtividade dos resultados, 

auxiliando a explicar tanto os produtos da investigação científica, quanto, principalmente, seu 

próprio processo.  

A proposição de uma pesquisa deve estar associada, segundo defende Vergara (1997), 

a caminhos, formas, maneiras e procedimentos para atingir determinado fim, assim, 

considerando-se o objeto de estudo do presente trabalho, a pesquisa em questão será orientada 

por uma análise crítica, baseada em princípios e perspectivas históricas e dialéticas, sobretudo 

na abordagem do objeto leitura. Este será considerado para além da sua forma mais aparente 

que é a decodificação das palavras. 

O intento da pesquisa é analisar a relação dialética estabelecida a partir das formas com 

que as práticas de leitura se manifestam no Curso PROEJA de Rede de Computadores, como a 

formação leitora é propiciada, que condições objetivas de ensino são disponibilizadas aos 

alunos.  

Outro pilar metodológico da pesquisa é a perspectiva qualitativa, tendo em vista que, 

segundo Chizzotti, 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as 

ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, 

derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria 

crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o estudo 

de um fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar 

o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles 
(CHIZZOTTI, 2003, p. 02). 
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Quando se pretende considerar experiências vividas, fenômenos culturais, histórias de 

vida, comportamentos, entende-se que é necessário compreender que, de acordo com Silva e 

Menezes (2000, p. 20), “(...) há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números”. Godoy reflete que:  

[...]a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem 

emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de 

interesses amplos, que vão se definindo a Análise de conteúdo: da teoria à prática em 

pesquisas sociais à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo 

(GODOY, 1995, p. 58). 

 

 

Embora as descobertas pretendidas não possam ser feitas por estatística, tampouco por 

quantificação, é importante pontuar que, não se exclui a utilização de dados quantitativos, 

abandonando-se, assim, ao que Triviños (1987, p. 116) chama de “dicotomia quantitativo-

qualitativo” que, de acordo com ele, é uma “falsa” dicotomia. Como já destacava Marx (1989), 

há uma necessária relação entre quantificação e qualificação para a efetivação de diagnósticos 

e planos, assim, a expressão do real se manifesta e se constitui por elementos quantitativos e 

qualitativos. 

O fenômeno estudado será abordado em seu contexto real, de onde se fará o 

levantamento de dados necessários, embasados a partir da verificação da realidade, buscando-

se conhecer para, então, agir de modo a contribuir para a transformação. Dessa forma, se 

caracterizará, consoante com a classificação de Gil (2008), quanto aos procedimentos técnicos, 

como uma pesquisa-ação, sendo ainda bibliográfica e documental, pela necessidade que se 

apresenta de conhecimento e discussão do problema, para o qual precisa-se do mínimo de 

literatura para embasamento teórico. Quanto ao método de pesquisa-ação, Thiollent aponta que 

ele é:  

(...) um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14). 

 

 

 Considerando os objetivos da presente pesquisa, pode-se, ainda, afirmar que ela está 

em consonância com a pesquisa-ação, quando Thiollent descreve que 

Resumindo alguns de seus principais aspectos, consideramos que a pesquisa-ação é 

uma estratégia metodológica da pesquisa social na qual: a) há uma ampla e explícita 

interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada; b) desta 

interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e das 

soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta; c) 0 objeto de 
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investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e pelos 

problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situaçao; d) 0 objetivo da 

pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da 

situação observada; e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das 

ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação; f) a pesquisa não se 

limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento 

dos pesquisadores e o conhecimento ou o "nível de consciência das pessoas e grupos 

considerados (THIOLLENT, 1986, p. 16). 

 

 

Bruyne, et al (1991), por sua vez, a define como uma espécie de dialética do 

conhecimento e da ação. No que diz respeito aos objetivos, se classificará como uma 

investigação explicativa, tendo em vista que busca-se identificar as causas do fenômeno 

estudado, além de registrá-los e analisá-los. 

Para a análise dos dados coletados será utilizada a técnica de Análise de Conteúdo (AC), 

que permitirá a categorização das respostas dos docentes e discentes participantes da pesquisa. 

Segundo Bardin (2011), a Análise de Conteúdo consiste em  

 
[...]um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(Bardin, 2011, p. 47). 

 

 

Nas palavras de Bardin (2011, p. 15), “a análise do conteúdo é um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. A técnica compreende três fases: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira fase, denominada pré-análise, compreende a organização do material a ser 

analisado, sistematizando as ideias iniciais, com vistas a torná-lo operacional. Essa etapa elenca 

quatro processos: a leitura flutuante; escolha dos documentos; formulação de hipóteses e 

objetivos; elaboração de indicadores. 

A leitura flutuante diz respeito ao estabelecimento dos documentos de coleta de dados, 

ou seja, um primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise, a formulação 

das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação e a 

preparação formal do material. Nessa fase, cabe ainda observar, de acordo com Bardin (2011) 

às regras de exaustividade; representatividade; homogeneidade; pertinência e exclusividade. 

O segundo processo referente a esta primeira fase é a escolha dos documentos, que 

consiste em, a partir da leitura flutuante, selecionar o que de fato será analisado; a formulação 

de hipóteses e objetivos é o terceiro processo, trata-se de estabelecer hipóteses, formular 

explicações e argumentos que o pesquisador se propõe a verificar; o processo de elaboração de 
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indicadores se dá através de recortes de textos nos documentos analisados, os temas que mais 

se repetem podem constituir os índices. 

A exploração do material corresponde a segunda fase da técnica de Análise de Conteúdo 

de Bardin, nessa etapa são escolhidas as unidades de codificação, normalmente guiadas pelas 

questões de pesquisa. Tais unidades podem ser sentenças, palavras, parágrafos, temáticas. É 

nessa fase que serão criadas as categorias de análise que, segundo Bardin (2011), podem ser 

criadas a priori, a partir apenas da teoria, ou a posteriori, isto é, após a coleta de dados. 

Na última fase, tratamento dos resultados, inferência e interpretação, ocorre a 

condensação e o destaque das informações para análise, é o momento da intuição, da análise 

reflexiva e crítica (BARDIN, 2011), em que o pesquisador buscará o que se encontra por trás 

dos resultados brutos, tornando-os válidos e significativos. 

Bardin (2011), deixa evidente que a técnica de análise de conteúdo pode ser aplicada 

em diversos discursos e formas de comunicação, independente da natureza de seu suporte. 

Embora essas três fases devam ser seguidas, existem muitas variações em sua condução, visto 

que as comunicações podem ser abordadas de diferentes formas, as unidades de análise podem 

variar e as formas de tratá-las podem envolver diferentes maneiras. 

A partir da definição da abordagem metodológica e do tipo de pesquisa, cujo objetivo 

central é analisar as concepções e práticas que orientam a ação docente no ensino da leitura no 

Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar, optou-se 

pelas etapas que seguem.  

A princípio, realizou-se um levantamento bibliográfico acerca de referenciais que 

sustentam teoricamente reflexões sobre o PROEJA e as práticas de leitura, bem como do plano 

de curso com a organização curricular do Curso de Rede de Computadores do Proeja do 

Instituto Federal do Maranhão - Campus São José de Ribamar, para fins de melhor compreensão 

do funcionamento do mesmo, bem como das bases teóricas que o permeiam. 

A partir da compreensão das bases que sustentam o PROEJA e o curso em questão e das 

concepções em que se embasa o ensino da leitura no país, pontos que compõem o referencial 

teórico desse trabalho, levantou-se as seguintes questões: As práticas de leitura realizadas no 

Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar favorecem 

a formação leitora? O ensino da leitura no Curso PROEJA de Rede de Computadores do 

IFMA/Campus São José de Ribamar converge para a formação integral do indivíduo? 

A partir daí, buscou-se elencar a metodologia mais apropriada ao que se propunha a 

pesquisa. Em seguida, deu-se a elaboração das questões abertas e fechadas que comporiam os 

questionários aplicados aos professores e alunos do Curso PROEJA de Rede de Computadores, 



71 
 

 

a fim de perceber de que maneira a formação leitora ocorre, considerando a ótica dos elementos 

envolvidos no processo.  

Elaborou-se também, em cumprimento aos requisitos regulamentadores de pesquisas 

que envolvem seres humanos, em acordo com a Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) (BRASIL, 2012), as fichas obrigatórias para a aprovação do projeto da presente 

pesquisa pela Plataforma Brasil. 

O próximo passo se deu com a visita ao campo de pesquisa, para solicitar a autorização 

para realização da mesma, momento em que houve a apresentação do projeto aos professores 

presentes e ao Diretor do IFMA/ Campus São José de Ribamar, especificando-se seu objetivo 

e procedimentos, vale ressaltar que na ocasião o campus estava se organizando para o início do 

ano letivo, sem uma definição clara de como seriam encaminhadas as aulas, em decorrência do 

contexto de pandemia da Covid-19. 

As aulas no PROEJA foram realizadas de forma remota durante o primeiro semestre de 

2021, com início em abril. Em virtude da pandemia e da impossibilidade de retorno das aulas 

presenciais, houve um planejamento da Instituição para a realização de aulas síncronas, 

ministradas três vezes na semana, de modo que para cada disciplina coube um dia, com um 

horário de aula pela plataforma google meet, seguindo-se um sistema de revezamento. Algumas 

disciplinas do núcleo técnico foram suspensas por necessitarem da utilização do laboratório de 

Redes, o que acarretará na extensão de mais um módulo no Curso. É válido dizer que esse fator 

influenciou na decisão de envolver na pesquisa somente os professores do núcleo comum. 

A decisão dessa organização deveu-se ao fato da observância, nas duas primeiras 

semanas de aula, em que seguiu-se o horário regular nas aulas síncronas, do alcance 

inexpressivo dos alunos, justificado pelo próprio quadro social e econômico destes. Lançou-se 

mão, ainda, em busca de garantir a permanência dos mesmos, de outras alternativas, como a 

utilização de grupos de whatsapp e do google classroom para postagem de videoaulas e 

atividades, além de uma plataforma virtual da própria instituição. Dessa forma, aplicou-se os 

questionários (apêndice B e C), por meio do Google forms, apresentando-se, neste, os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).  

A Instituição também conta com o apoio de alunos monitores, que auxiliam na busca 

ativa dos discentes, realizada ao término de cada mês, bem como de uma comissão composta 

por professores e funcionários, destinadas ao mesmo fim e com a tarefa de propor meios para 

o acesso dos alunos infrequentes, como reforço semanal individual e entrega de atividades 

impressas.  
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A configuração das aulas inviabilizou a realização da proposta inicial descrita no 

projeto, que seria a elaboração/aplicação de sequências didáticas (SD) nas aulas da disciplina 

de Língua Portuguesa, voltadas para estratégias de leitura que pudessem subsidiar a formação 

leitora, possibilitando a construção de elementos para a formação integral. Dessa forma, o 

replanejamento da proposta de produto resultou na substituição das SD por um guia orientador 

para os professores das disciplinas do núcleo comum, organizado em torno de estratégias de 

leitura, no sentido de contribuir para o trabalho docente no que se refere à formação leitora no 

Curso. Entende-se que, a opção pelas disciplinas do núcleo comum, não impede que os 

professores da área técnica tomem conhecimento do guia e façam uso do mesmo, quando lhes 

for conveniente, presume-se também que, uma vez que detenham as estratégias de leitura, os 

alunos poderão utilizá-las em qualquer eixo ou situação posta. 

Realizou-se, então, a partir da aplicação dos questionários, a análise dos resultados, 

problematizando-se as respostas adquiridas por meio do referencial teórico que embasa este 

trabalho, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo (AC) de Bardin, contabilizando-se as 

respostas das questões objetivas e buscando-se interpretar as que foram dadas às questões 

subjetivas, organizadas de acordo com as ideias apresentadas. 

Após a análise dos dados, houve uma reunião com parte dos professores - dos oito que 

responderam ao questionário, quatro se fizeram presente nesta etapa – em que apresentou-se, 

de forma sucinta, por meio do google meet, os resultados coletados, para que a partir do 

conhecimento acerca dos principais aspectos apontados, tanto pelo corpo docente, quanto pelos 

alunos, se pudesse discutir a estrutura e composição do guia. Assim, a pesquisadora colocou 

em pauta a sua proposta de itens, que após discutida por todos, ganhou a forma que se verá no 

item 6.2. 

Por fim, elaborou-se um guia orientador para o Curso PROEJA de Rede de 

Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar, embasado na concepção de leitura 

enquanto prática social, apresentando estratégias que possam contribuir para a ação docente no 

que se refere ao ensino da leitura, dentro de uma perspectiva de formação integral. Realizou-se 

o envio, via email, da versão digital do guia, bem como de um questionário avaliativo para os 

professores participantes, não havendo considerações que requeressem a sua modificação, 

chegando-se, assim, a sua versão final, que será, posteriormente, disponibilizada a todos os 

professores do Curso por intermédio do coordenador pedagógico. 
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4.2 O CAMPO DE PESQUISA 

  

A escolha pelo lócus de pesquisa se deu a partir de uma sondagem dos campus, 

localizados em São Luís e em suas proximidades, que contavam com turmas do PROEJA em 

andamento, verificou-se que o campus São José de Ribamar atendia a esse requisito, sendo, 

assim, eleito como cenário o Instituto Federal do Maranhão – IFMA/ Campus São José de 

Ribamar, da mesma forma que se elegeu o Curso de Rede de Computadores por ser esta a oferta 

disponibilizada para a modalidade. 

O Instituto Federal do Maranhão – IFMA/ Campus São José de Ribamar, localiza-se na 

cidade de São José de Ribamar, cuja sede fica a 30 km da capital São Luís, no extremo leste da 

Ilha, à beira da Baía de São José, sendo a terceira maior cidade do Maranhão em número de 

habitantes. 

Em 2011, a então presidente da República, Dilma Rousseff, anunciou a abertura de 208 

unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, assim, o Estado do 

Maranhão foi beneficiado com oito novos Campus, dentre eles o Campus de São José de 

Ribamar, autorizado pela Portaria nº 1.074 de 30 de dezembro de 2014, publicada no Diário 

Oficial da União no dia 31 de dezembro de 2014.  

Dimensionado para o atendimento de até 1.200 alunos de forma presencial, as obras de 

construção do prédio do Campus tiveram início com a cerimônia de assinatura da ordem de 

serviço no dia 24 de outubro de 2013, evento que reuniu centenas de pessoas, dentre elas, 

lideranças políticas e comunitárias; além de estudantes das escolas públicas do município. Na 

ocasião ocorreu uma audiência pública para definição dos eixos a serem ofertados pelo Campus, 

contando com a participação de vários segmentos da sociedade (professores, empresários, 

sociedade civil, estudantes), resultando na escolha dos seguintes eixos tecnológicos: 

Comunicação e Informação, Processos Industriais e Gestão e Negócios.  

A escolha de cursos deste eixo justificou-se, entre outros aspectos, pelo fato de que o 

município de São José de Ribamar fez parte da primeira etapa do programa federal Cidades 

Digitais. Instituído por meio da Portaria Nº 376, de 19 de agosto de 2011, publicada no Diário 

Oficial da União em 22 de agosto de 2011. De acordo com a portaria, as Cidades Digitais eram 

definidas como redes digitais locais de comunicação nos municípios brasileiros, voltadas para 

a inclusão digital. 

Desde a publicação da Portaria que autorizava o seu funcionamento, a unidade foi 

fortalecendo o relacionamento com a comunidade local por meio de cursos e projetos de 

extensão. Os primeiros cursos técnicos regulares foram iniciados em 2015 no âmbito do 
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PRONATEC – sob demanda do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC). 

O campus atende, além de São José de Ribamar, os municípios de Raposa, Paço de 

Lumiar e São Luís, com cursos técnicos de nível médio e cursos de Formação Inicial e 

Continuada, assim como cursos e projetos de extensão. Conta também com a oferta do Curso 

Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, sendo a primeira instituição de Ensino 

Superior Pública instalada no município. 

São ofertadas três formas de cursos técnicos: integrada, concomitante e subsequente. Na 

forma integrada, o aluno cursa o Ensino Médio junto com uma formação profissional no IFMA. 

Na forma concomitante, o estudante faz o curso técnico no IFMA e o Ensino Médio em outra 

instituição de ensino, enquanto que a forma subsequente é para aqueles que já concluíram ou 

estão concluindo o Ensino Médio e pretendem obter uma formação profissional. Os cursos do 

PROEJA são integrados e direcionados para pessoas fora da idade escolar que têm apenas o 

Ensino Fundamental completo. 

O Campus São José de Ribamar oferta os seguintes cursos técnicos: Administração 

(Subsequente), Eletroeletrônica (Integrado), Informática para Internet (Integrado, 

Concomitante e Subsequente), Programação de Jogos Digitais (Integrado), Redes de 

Computadores (Concomitante e Subsequente). 

O curso PROEJA de Rede de Computadores ofertou a primeira turma no segundo 

semestre do ano de 2018, havendo, atualmente, duas turmas em andamento, vale destacar que 

no ano de 2020 não houve processo seletivo em virtude da pandemia do Covid-19. O curso traz 

em suas concepções teóricas, técnicas e metodológicas, baseado no art. 5o da Resolução nº 6, 

de 20 de setembro de 2012 (BRASIL, 2012), o objetivo de “proporcionar ao estudante 

conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da 

cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio históricos e culturais.” 

A forma de organização do currículo do curso considera as necessidades apresentadas 

pelo mercado de trabalho, tendo em vista a empregabilidade dos alunos e a melhoria da 

qualidade dos serviços oferecidos no setor de serviços e indústria, em nível local e regional, 

sem deixar de considerar a formação integral do sujeito, conforme tratada do Documento Base 

do PROEJA. 

[...] o curso Técnico em Redes de Computadores, na forma integrada e na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos atenderá a crescente demanda por trabalhadores nos 

setores de serviços e industrial da região metropolitana, além de possibilitar o trabalho 

autônomo do técnico, visto que o avanço impressionante das tecnologias de 

informação e de comunicação nos últimos anos está permitindo uma mudança 

qualitativa em todos os setores da economia. Ressalta-se que o curso não se centra 
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exclusivamente na perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, mas 

está direcionado para a formação integral dos sujeitos como forma de compreender e 

se compreender no mundo (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 2015, p. 

11). 

 

A proposta do curso está organizada por áreas de conhecimentos e sua estrutura 

curricular se fundamenta na concepção de eixos tecnológicos, de tal modo, que sua matriz 

apresenta disciplinas que compõem a base comum nacional e disciplinas destinadas ao eixo da 

formação profissional, em acordo com o novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), 

aprovado pela Resolução CNE/CEB no. 01/2014. 

O curso oferta quarenta vagas, por meio de processo seletivo anual, aberto a 

comunidade, possui uma carga-horária total de 2.520 horas/relógio, distribuídas em seis 

semestres letivos, sendo o tempo de integralização mínimo de três e máximo de seis anos.  

 

4.3 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

O Curso de Rede de Computadores conta com um quadro docente formado por 22 

professores, sendo cinco da área técnica e os demais do núcleo comum. O curso oferece 40 

vagas no processo seletivo, todas preenchidas no início das aulas, todavia o quantitativo atual 

de alunos matriculados na primeira turma (2018) é de 18 alunos e na segunda (2019) é de 32. 

No contexto do ensino remoto, a frequência dos alunos é bastante variável e tem sido aferida 

com base na devolutiva de atividades, o número de alunos que costumam estar presentes nas 

aulas síncronas não ultrapassa o quantitativo de sete, de acordo com o coordenador pedagógico, 

e conforme o último mapeamento realizado, a frequência de assíduos de modo geral, de forma 

síncrona e assíncrona, atinge o quantitativo de 26 alunos, considerando-se as duas turmas em 

andamento no Curso. A presente pesquisa contou com a participação de 8 professores, dos 17 

que compõem o núcleo comum, e de 19 alunos do curso de Redes de Computadores do Instituto 

Federal do Maranhão/Campus São José de Ribamar do PROEJA.   

Para fins de preservação da identidade, os professores participantes, quando necessário, 

serão nomeados pela letra D, seguida do número de ordem de preenchimento do questionário. 

Já para os alunos, será utilizado como código a letra A, seguida de número elencado pelo mesmo 

critério descrito acima. Apresenta-se, a seguir, o perfil dos participantes da pesquisa, 

organizados em tabelas. 
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Tabela 1 – Perfil dos Docentes colaboradores - Curso de Rede de Computadores do 

IFMA/SJR – PROEJA 
DOCENTE  DISCIPLINA 

QUE 

LECIONA  

ÁREA DE 

FORMAÇÃO/TITULA

ÇÃO 

EXPERIÊNCIA NA 

DOCÊNCIA  

(anos) 

 

EXPERIÊNCIA 

NA DOCÊNCIA 

DO PROEJA  

(anos) 

D1  Biologia Licenciatura em Ciências  

Biológicas/Doutorado  

Mais de 20 anos Entre 11 e 15 anos 

 

 

 

D2  Língua 

Portuguesa e 

Espanhol 

Licenciatura em 

Letras/Especialização 

Entre 11 e 15 anos Entre 6 e 10 anos 

 

 

D3  Historia Licenciatura em 

Historia/mestrado 

Entre 16 e 20 anos Menos de 5 anos 

 

 

D4  Geografia Licenciatura em 

Geografia/Mestrado 

Entre 11 e 15 anos Entre 11 e 15 anos 

 

 

D5  Língua 

Portuguesa 

Licenciatura em 

Letras/Mestrado 

 

Entre 16 e 20 anos Menos de 5 anos 

 

 

D6  Matemática Licenciatura em 

Matemática/Especializaç

ão 

 

Entre 11 e 15 anos Entre 6 e 10 anos 

 

 

 

D7 Biologia Licenciatura em Ciências  

Biológicas /Doutorado 

 

Entre 11 e 15 anos Entre 6 e 10 anos 

 

 

 

D8 Física Licenciatura em 

Física/Mestrado  

 

Mais de 20 anos Entre 6 e 10 anos 

 

 

 

TOTAL (%) 

 

______ 

50% mestrado 

25% doutorado 

25% especialização 

50% entre 11 e 15 

anos 

25% entre 16 e 20 

anos 

25% mais de 20 anos 

50%   entre 6 e 10 

anos  

25%  entre 11 e 15 

anos 

25% menos de 5 

anos 

 

 

Conforme disposto na Tabela 1, os 8 docentes que participaram desta pesquisa são 

licenciados em suas áreas de atuação e a maior parte possui Mestrado, todos possuem mais de 

10 anos no exercício da docência. Já no que se refere, especificamente, à docência no PROEJA, 

a quantidade mais expressiva possui, no máximo, 10 anos de atuação no programa. Esses dados, 

referentes aos anos de docência, serão retomados na seção 5.1. Com relação ao perfil dos alunos 

participantes da pesquisa, veja-se a tabela 2. 
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Tabela 2 – Perfil dos Discentes colaboradores - Curso de Rede de Computadores do 

IFMA/SJR - PROEJA 
PERGUNTAS RESPOSTAS 

Qual a sua faixa etária? 36,8% de 31 a 40 anos  

26,3% de 41 a 50 anos  

26,3% de 25 a 30 anos 

10,5% de 18 a 24 anos 

 

Quanto tempo você ficou sem 

estudar (considere tempo 

corrido)? 

47,4% entre 7 e 10 anos  

26,3%  mais de 10 anos  

15,8%  de 4 a 6 anos 

10,5% até 3 anos 

 

Por que você parou de estudar? 36,8% precisava trabalhar  

26,3% tinha dificuldades nos estudos (repetência) 

26,3% precisava cuidar da casa/família  

10,5% dificuldade de acesso à escola (distância) 

 

Qual a razão para sua matrícula 

no PROEJA? 

31,6% conseguir um emprego em qualquer área  

26,3% conseguir um emprego na área do curso 

26,3% ingressar no Ensino Superior 

15,8% melhorar de cargo dentro da sua profissão 

 

Qual a sua ocupação atual, além 

dos estudos? 

36,8% estou desempregado (fazendo “bicos”) 

31,6% estou trabalhando por conta própria  

15,8% estou trabalhando de carteira assinada 

15,8% sou dona de casa 

 

 

A tabela 2 foi organizada em porcentagens, de acordo com as respostas dadas, devido a 

quantidade de alunos participantes e por se tratarem de questões fechadas. Os dados coletados 

demonstram que a maior parte dos alunos investigados possui de 31 a 40 anos, caracterizando 

um público adulto. Aproximadamente metade dos entrevistados passou entre 7 e 10 anos 

afastados da escola, aspecto que tem como principal motivo apontado a necessidade de 

trabalhar. 

O afastamento da escola está, justamente, relacionado à “desigualdade social em tempos 

de exclusão, miséria e falta de emprego, terra, de teto e de condições dignas de vida impostos a 

uma parcela significativa da população” (HAGE, 2001, p. 2). 

A posição social e as condições precárias de vida, forçam, a imensa maioria dos sujeitos 

advindos da classe trabalhadora, a uma inserção prematura no mercado de trabalho, o que os 

leva a desenvolver atividades periféricas nas diversas modalidades de trabalho precarizado, em 

busca da sobrevivência e força-os, mais tarde, a permanecerem nestes, devido a falta de uma 

formação que os permita alcançar maiores patamares. 
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A possibilidade de conseguir um emprego em qualquer área, é o aspecto motivador que 

levou esse público a retornar às salas de aula. A minoria procurou o curso para melhorar de 

cargo dentro de sua profissão, o que pode ser justificado pelo fato de que somente esta parcela 

trabalha de carteira assinada, estando a maior quantidade dos alunos desempregados, realizando 

“bicos” para se manter, enquanto que o restante trabalha por conta própria ou são donas de casa. 

A falta da escolaridade contribui para que essas pessoas permaneçam em formas de trabalho 

desregulamentadas, com direitos sociais e do trabalho desiguais. 

Verificou-se, como já apontado, que a maior parte dos alunos investigados passou, no 

mínimo, sete anos afastados da escola e, além do fato de estarem sem estudar há algum tempo, 

tem-se dentre os motivos desse afastamento as dificuldades na aprendizagem (repetência), 

fatores que reforçam a importância de uma prática docente que seja significativa para este 

público, a fim de se garantir sua aprendizagem e permanência no espaço escolar, cabendo 

considerar que se trata de um público diversificado, com vivências variadas e ritmos de 

aprendizagem diferentes. 

Como já dito anteriormente, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), destina-se a um público de jovens e adultos que teve a sua escolarização na idade 

regular interrompida, oriundos de uma classe desfavorecida econômica, social e culturalmente, 

que necessita dessa formação para a busca de melhoria na sua qualidade de vida. 

O programa oferece a elevação da escolaridade aliada a uma formação profissional e 

tecnológica, que se alicerce na formação integral do indivíduo, através de uma preparação para 

o mercado de trabalho e apropriação dos conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo 

da história, para que, assim, se tornem capazes de analisar criticamente as relações presentes no 

meio em que se inserem e se coloquem como sujeitos ativos em busca de transformações. 

Considerando-se que o objetivo maior dos alunos do PROEJA é o mercado de trabalho, 

cabe planejar práticas educacionais, que se neguem a alimentar a concepção de educação que 

tem por finalidade a preparação das pessoas para um desempenho eficiente e eficaz no sistema 

produtivo e, assim, contribuir para a efetivação do currículo defendido com o objetivo de 

alcance da formação integral. 

Segundo Bernardim, 

Em síntese, pode-se concluir que a EJA pode desempenhar dois papéis distintos no 

âmbito da educação: de um lado pode aprofundar a divisão de classes da sociedade 

capitalista ao negar a formação integral do trabalhador, garantindo-lhe apenas uma 
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certificação que não serve para ele enquanto ser-que-vive-do-próprio trabalho, mas 

para a classe que vive do seu trabalho; de outro lado pode representar um espaço 

importante de formação e de resistência da classe (BERNARDIM, 2008, p. 106). 

 

Espera-se que os sujeitos alunos deste processo não tenham somente garantia de 

emprego ou melhoria material de vida, mas que se abram chances de alcançar esses objetivos 

com seu enriquecimento laboral, cultural, social e histórico, que lhes seja proporcionado a 

possibilidade de ler o mundo, no sentido freireano, estando no mundo e o compreendendo, de 

forma diferente da anterior ao processo formativo, a fim de que possam redimensionar seu lugar 

no contexto que ocupam. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, a presente pesquisa utilizou-se de questionários, compostos por 

perguntas abertas e fechadas. Foram organizados dois questionários, com perguntas 

complementares, para que pudesse se realizar um contraponto entre as opiniões expressas pelos 

professores e pelos alunos. 

Segundo Gil (2008, p. 128), o questionário pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” 

As perguntas foram elaboradas e propostas com base nas questões de pesquisa, quer 

sejam: As práticas de leitura realizadas no Curso PROEJA de Rede de Computadores do 

IFMA/Campus São José de Ribamar favorecem a formação leitora? O ensino da leitura no 

Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar converge 

para a formação integral do indivíduo? 

Por se tratarem de questionários em que sua articulação se respalda em uma hipótese e 

objetivos pré-definidos, a elaboração de seus itens foi pensada de acordo com uma finalidade, 

sendo que nenhuma questão colocada foi inútil, sendo agrupadas pelos objetivos pretendidos, 

tendo em vista que as categorias de análise foram estabelecidas a priori. 

Outro fator relevante é que, por terem sido criados por meio do Google forms, não houve 

a possibilidade de que os participantes deixassem perguntas sem respostas, exceto nos itens 

condicionados a respostas anteriores, visto que a ferramenta oferece a opção de 
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obrigatoriedade, não permitindo que o questionário se dê por concluído até que todos os itens 

sejam respondidos. Buscou-se, por intermédio do instrumento escolhido, reunir o máximo de 

informações da realidade em estudo para obtenção de dados, de forma a garantir a interação 

com o objeto de investigação.  

Os questionários foram enviados pelo whatsapp e pelo e-mail institucional para os 

professores e para os alunos. O coordenador pedagógico do PROEJA responsabilizou-se por 

encaminhar os questionários e o texto explicativo da pesquisa aos sujeitos, importa informar 

que o mesmo optou por não repassar os contatos dos professores e alunos para a pesquisadora, 

sem que houvesse consentimento prévio dos mesmos, assim, acordou-se que ele faria o envio 

do material, disponibilizando, ainda, seus contatos para qualquer esclarecimento necessário. Os 

e-mails pessoais dos professores foram coletados nos questionários, para a necessidade de 

contato posterior. 

Dessa forma, no prazo de quinze dias, somente dois professores haviam respondido ao 

questionário, havendo a necessidade de reforçar o seu preenchimento, o que foi solicitado pela 

pesquisadora ao coordenador pedagógico e ao diretor de ensino, que atenderam prontamente, 

ocorrendo, ainda, um novo reforço após 25 dias do envio. Assim, no período de um mês e 

quinze dias, obteve-se as oito respostas aqui analisadas. Com relação aos questionários 

enviados aos alunos, alcançou-se o total de 19 questionários preenchidos. 

A adesão de apenas parte da equipe docente foi justificada pelo coordenador pedagógico 

do PROEJA, que explicou que os professores estariam com uma demanda grande de atividades 

relacionadas à prática docente em decorrência do ensino remoto. Encerrou-se o período de 

recebimento das respostas com o cuidado de não violar princípios éticos importantes sobre o 

respeito ao participante, para que não se sentissem coagidos com mais uma investida nesse 

sentido, já que a participação é voluntária. 

 

5. CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE LEITURA NO CURSO PROEJA DE REDE 

DE COMPUTADORES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR: UMA 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

No presente capítulo será apresentado o resultado proveniente da análise dos dados 

coletados a partir da aplicação dos questionários com os participantes já descritos.  As respostas 

das perguntas fechadas foram contabilizadas e aparecerão, nesta seção, em dados percentuais, 
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enquanto que, as respostas às perguntas abertas serão transcritas e/ou sintetizadas, nos casos 

em que há repetições de ideias, a fim de evitar-se redundâncias. Em seguida, serão tecidos 

comentários e feitas problematizações acerca das respostas em cada categoria elencada, 

balizadas pela análise documental e pelo referencial teórico discutidos ao longo deste trabalho. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados na presente pesquisa foram os 

questionários, compostos de perguntas abertas e fechadas, aplicados a alunos e professores do 

Curso de Rede de Computadores do PROEJA do IFMA/ Campus São José de Ribamar. Para 

análise dos dados coletados, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdos (AC) de Bardin, que 

tem por finalidade a descrição sistemática, objetiva e qualitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação, visando-se responder à questão central e aos objetivos do presente trabalho.  

Com base no exposto acima, a fase de leitura flutuante se resumiu à leitura prévia dos 

questionários aplicados aos alunos, a fim de se verificar se as respostas não haviam sido dadas 

aleatoriamente, sem o compromisso com a pesquisa. Os questionários aplicados aos professores 

também foram pré-avaliados. Dessa forma, constatou-se que todos os questionários recebidos 

seriam utilizados para a análise dos dados.  

As categorias para a análise dos questionários foram pré-definidas de acordo com o que 

se pretende conhecer – as concepções e práticas de leitura no curso PROEJA de Rede de 

Computadores do Campus São José de Ribamar – sendo assim organizadas: A formação para 

a docência no PROEJA; Conceito e concepção de leitura docente; A compreensão dos alunos 

sobre leitura; e A formação leitora no PROEJA.  

Durante a exploração dos questionários, procurou-se, seguindo as orientações de 

Bardin, compreender o sentido da comunicação escrita e também atingir outros “significados” 

que, acredita-se, estão relacionados às questões sociais, políticas e culturais que permeiam os 

indivíduos e a prática investigada. 

5.1 A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA NO PROEJA 

 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), destina-se a um público de jovens 

e adultos, marginais ao sistema, oriundos de uma classe desfavorecida econômica, social e 

culturalmente, que teve a sua escolarização na idade regular interrompida, buscando oferecer 

uma formação profissional e tecnológica de forma articulada com a elevação da escolaridade, 

no entanto, não se trata de uma proposta resumida à inserção no mercado de trabalho. 
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O PROEJA pretende formar um sujeito que, além do domínio técnico para execução de 

suas atividades laborais, seja autônomo, crítico, capaz de analisar as relações que permeiam 

seu contexto social, em vista de caminhos para a transformação. Segundo o Documento Base 

(Brasil, 2007): 

[...]o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com acesso 

ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos 

historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional que permita 

compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria 

das próprias condições de vida e da construção de uma sociedade socialmente justa. 

A perspectiva precisa ser, portanto, de formação na vida e para a vida e não apenas de 

qualificação do mercado ou para ele (BRASIL, 2007, p. 15). 

 

 

No que se refere a realização dessa formação, são vários os fatores a serem 

considerados, quer sejam a construção dos currículos, a preparação das instituições, o 

conhecimento dos docentes, entre outros. Entende-se que a formação do aluno é diretamente 

influenciada pela formação do professor, dessa forma, para que a proposta do programa se 

materialize, considera-se de elevada importância que o professor esteja em consonância com 

os objetivos e princípios do mesmo e que se sinta seguro para atuar neste. 

Buscou-se, então, nesse sentido, verificar a formação recebida pelos professores para 

atuar no PROEJA, assim, destacou-se do instrumento de pesquisa, seis perguntas que o 

compõem e que, conforme as respostas, permitem observar a necessidade de uma formação 

inicial e continuada que trata das especificidades do trabalho nessa modalidade.  

Vale reforçar, conforme dito acima, que a formação dos professores não é o único fator 

a ser considerado quando se pretende alcançar uma formação integral, corroborando-se com o 

que é colocado por Hora 

[...] é necessário destacar que o enfrentamento dos problemas apresentados na 

formação docente é apenas um dentre vários outros elementos que constituem a busca 

pelo compromisso social da escola com a classe trabalhadora. A questão fundamental 

não é a formação docente, do contrário, estar-se-ia reforçando o bordão do 

Movimento Todos Pela Educação (TPE) ‘um bom professor, um bom começo’. 

Segundo Leher Evangelista (2012), a pedagogia do capital supõe convencer os 

professores de que sua intervenção, de fato, solucionará os problemas 

socioeconômicos do país. (...) A formação docente não encerra os problemas sociais, 

pedagógicos e metodológicos no interior da escola; ela contribui para a compreensão 

da realidade social com a qual a escola está relacionada (HORA, 2014, p. 4). 

 

É sabido que tratar a formação docente, de forma isolada, não constitui solução para os 

problemas educacionais que envolvem a Educação de Jovens e Adultos, mas em muito 

contribui. Cientes disso, passa-se a tabela abaixo.  

 



83 
 

 

Tabela 3 - Formação para a docência no PROEJA 
PERGUNTAS RESPOSTAS 

Há quanto tempo atua no magistério?  50% entre 11 e 15 anos 

25% entre 16 e 20 anos 

25% mais de 20 anos 

 

Há quanto tempo atua no PROEJA? 50%   entre 6 e 10 anos  

25% entre 11 e 15 anos 

25% menos de 5 anos 

 

Antes da sua experiência no PROEJA, 

você ja tinha atuado na Educação de 

Jovens e Adultos? 

62,5% não 

37,5% sim 

Você recebeu alguma formação 

específica para iniciar sua atuação no 

PROEJA? 

 

100% não 

Você recebeu alguma formação 

específica durante a sua atuação no 

PROEJA? 

 

Pergunta complementar condicionada: 

Qual? Por via do Instituto ou você 

buscou? 

 

50% sim 

 (I ciclo de formação continuada para a EJA, ofertada pelo 

Campus no corrente ano/ dentre esse percentual, 12,5% 

buscou uma especialização por conta própria) 

 

50% não 

Você já teve acesso ao Documento 

Base do PROEJA? 

 

Pergunta complementar condicionada: 

Que tipo de formação humana o 

PROEJA visa oferecer?  

 

62,5% não 

37,5% sim  

 

Respostas à pergunta complementar condicionada: 

- Oportunidade para aqueles que não tiveram acesso ao 

ensino médio na idade regular;   

-Tem por objetivo oferecer oportunidade da conclusão da 

educação básica, juntamente com a formação profissional;  

-Sem resposta. 

 

De acordo com as respostas obtidas, nenhum professor colaborador possui menos de 10 

anos de trabalho com o magistério, estando o percentual maior concentrado naqueles que têm 

entre 11 e 15 anos de atuação na docência. No que se refere à dedicação ao PROEJA, a 

quantidade mais expressiva possui entre 6 e 10 anos, menos da metade dos professores 

investigados atuou na Educação de Jovens e Adultos antes de iniciar no programa.  Esses dados 

permitem inferir que a maior parte dos docentes é proveniente do Ensino Regular e não teve 

contato com a Educação de Jovens e Adultos antes do PROEJA. 

Normalmente, uma das problemáticas que se encontra na  EJA é a transposição, para 

essa modalidade, de práticas utilizadas no Ensino Regular, o que se torna um obstáculo ao 

processo significativo de aprendizagem, visto as especificidades do seu público alvo, sendo 

necessário entender que essas pessoas vêm de uma realidade de afastamento da escola por um 

período considerável e que apresentam uma trajetória educativa descontínua, portanto, 

requerem um trabalho que leve em  consideração suas características. 
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Isso não significa dizer que um professor que atue na educação básica ou profissional 

não possa trabalhar com a modalidade, ao contrário,  

[...]todos os professores podem e devem, mas, para isso, precisam mergulhar no 

universo de questões que compõem a realidade desse público, investigando seus 

modos de aprender de forma geral, para que possam compreender e favorecer essas 

lógicas de aprendizagem no ambiente escolar (BRASIL, 2007, p. 35- 36). 

 

A postura dos professores em apoiar-se nessa “transposição” de práticas pedagógicas,  

pode se dar pelo fato de que, ao chegarem ao PROEJA, não recebem nenhuma formação inicial 

que os prepare – a exemplo do que demonstra a tabela 3 a respeito dos docentes do Curso 

PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/ Campus SJR – nem durante o curso superior, 

tampouco quando eleitos para atuarem no programa, e precisam aprender na prática o melhor 

jeito de conduzirem o seu trabalho, sem, no entanto, terem se apropriado de suas bases 

epistemológicas. 

Nota-se que esse entrave na formação se coloca desde os cursos de formação inicial 

que, de modo geral, não costumam integrar conhecimentos acerca da Educação de Jovens e 

Adultos, nem da Educação Profissional de nível técnico, e quando o fazem é de maneira 

superficial. A esse respeito, Cruz (1994) afirma que: 

[...]tendo em vista sua formação acadêmica bastante deficiente, corre o professor o 

risco de, nessa prática, tornar-se razoavelmente capaz de exercer o magistério de 

forma honesta e interessada, porém, desempenhando o papel de reprodutor do sistema 

social vigente” (CRUZ, 1994, p. 115). 

 

Ainda com relação à formação para a docência no PROEJA, outro fator que cabe 

destacar é que não há uma forma de seleção que exige saberes específicos para atuação na 

modalidade. De acordo com Mamona (2014), tratam-se de professores, licenciados ou 

bacharéis, formados nas diversas universidades, que após selecionados e contratados para 

trabalhar nos Campi, são encaminhados para as turmas de Educação de Jovens e Adultos. 

Assim, tem-se professores sem formação específica para desempenhar suas funções em EPT e 

na EJA, o que deixa em evidência a necessidade de uma formação continuada. Para Moura: 

[...] essa formação continuada é necessária tanto para os profissionais provenientes 

dos bacharelados como para os licenciados, embora suas necessidades formativas 

sejam distintas. Enquanto os bacharéis carecem de formação didático-político-

pedagógica que lhes qualifique para o exercício da docência, aos licenciados falta a 

apropriação das discussões e conhecimentos relativos ao mundo do trabalho e suas 

relações com os processos educacionais. Além disso, ambos necessitam apropriar-se 

de metodologias de (re) construção do conhecimento que permitam promover a 

integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura nos processos formativos dos 

estudantes do ensino médio integrado (MOURA, 2017b, p. 10). 
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A partir da observação da tabela 3, vê-se que nenhum dos professores que se 

propuseram a participar da pesquisa recebeu formação adequada que contemplasse o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) para iniciar seu trabalho no mesmo e, para além de 

não terem recebido formação no início de sua atuação, somente este ano participaram de uma 

formação pedagógica específica para a modalidade, que conseguiu envolver metade dos 

docentes participantes da pesquisa, oferecida pelo Campus SJR.  

A importância de uma formação docente específica é contemplada no próprio 

Documento Base do programa, que afirma que “por ser um campo específico de conhecimento, 

exige a correspondente formação de professores para atuar nessa esfera.” (BRASIL, 2007, p. 

36). O Documento contempla, ainda, a organização da formação continuada de professores e 

gestores para que se alcance os objetivos do programa. 

Para alcançar esse objetivo é necessária a ação em duas frentes: um programa de 

formação continuada sob a responsabilidade das instituições proponentes e programas 

de âmbito geral fomentados ou organizados pela SETEC/MEC. As instituições 

proponentes devem contemplar em seu Plano de Trabalho a formação continuada 

através de, no mínimo: a) formação continuada totalizando 120 horas, com uma etapa 

prévia ao início do projeto de, no mínimo, 40 horas; b) participação em seminários 

regionais, supervisionados pela SETEC/ MEC, com periodicidade semestral e em 

seminários nacionais com periodicidade anual, organizados sob responsabilidade da 

SETEC/MEC; c) possibilitar a participação de professores e gestores em outros 

programas de formação continuada voltados para áreas que incidam sobre o PROEJA, 

quais sejam, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional, bem 

como aqueles destinados à reflexão sobre o próprio Programa. A SETEC/MEC como 

gestora nacional do PROEJA será responsável pelo estabelecimento de programas 

especiais para a formação de formadores e para pesquisa em educação de jovens e 

adultos, por meio de: a) oferta de Programas de Especialização em educação de jovens 

e adultos como modalidade de atendimento no ensino médio integrado à educação 

profissional; b) articulação institucional com vista à cursos de pós-graduação 

(mestrado e doutorado) que incidam em áreas afins do PROEJA; c) fomento para 

linhas de pesquisa em educação de jovens e adultos, ensino médio e educação 

profissional (BRASIL, 2007, p. 62). 

 

 

Em relação a isso, Cacho e Moura (2015) dão um panorama de como essa formação 

continuada se desenhou, colocando que: 

Diante das especificidades do PROEJA, a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica, SETEC/MEC, diante do contexto de uma ampla política de incentivo e 

apoio ao Proeja, pensou em quatro frentes de formação continuada para professores: 

A primeira foi a oferta da Especialização Proeja, destinada a docentes e gestores e à 

produção de conhecimentos por meio de reflexão coletiva e do exercício de práticas, 

visando a concretização da concepção inovadora do programa, bem como motivar os 

professores a enfrentar o desafio do desenvolvimento teórico e prático dos 

fundamentos deste programa, particularmente o trabalho como princípio educativo, 

nas suas interações com a ciência, a tecnologia, a educação e a cultura, e o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas por meio da interação do 

conhecimento sistematizado com os do educando, construídos a partir de sua realidade 

existencial; A segunda frente, lançada em 2006, consiste no Programa de Apoio ao 
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Ensino e a Pesquisa Científica e Tecnológica em Educação Profissional Integrada à 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA-CAPES/SETEC), visava a formação pós-

graduada stricto sensu e ao desenvolvimento de pesquisas, produção de 

conhecimentos, intercâmbio acadêmico, formação de parcerias e consórcios 

interinstitucionais, estruturação e aperfeiçoamento de estratégias educacionais e 

diálogo educacional entre profissionais da Educação Básica, Educação Profissional 

Tecnológica (EPT) e EJA; A terceira, refere-se à realização de Cursos de Formação 

Continuada em PROEJA, com cargas horárias de 120 a 240 horas, destinados aos 

profissionais de escolas federais e estaduais; E a quarta frente, aos Diálogos PROEJA 

que se caracterizam por encontros microrregionais realizados pelas instituições 

federais, envolvendo equipes técnicas e docentes e visando a troca de conhecimentos 

e experiências focalizados nos desafios encontrados e na busca conjunta de soluções 

(CACHO E MOURA, 2015, p. 4). 

 

 

O que se observa é que cabe à instituição proponente do Programa, a responsabilidade 

e o comprometimento em preparar e oferecer formação continuada aos docentes do mesmo, o 

que não os impede de fazê-lo por conta própria. Em conformidade com as orientações oficiais, 

o Campus do IFMA – Monte Castelo ofertou, na época da implantação do PROEJA, um curso 

de especialização.  

A esse respeito, encontrou-se em meio aos estudos realizados, a colocação de Hora 

(2014) pontuando que 

 

No IFMA, o último curso de Formação Pedagógica foi oferecido no ano de 2007 para 

professores das áreas profissionais ligadas: à Agropecuária, Construção Civil, ao 

Design, à Química, Informática, Indústria etc. O Curso teve duração de um ano e meio, 

com carga horária de 800 horas, realizado em período de férias dos docentes. Na 

época, apenas dois Campi tiveram a oportunidade de ofertar a formação pedagógica 

para os professores, o Campus Monte Castelo (na época CEFET-MA) e o Campus 

Imperatriz (na época UNED-MA). Posteriormente a este curso, o IFMA não ofertou 

mais a formação pedagógica em caráter presencial. Somente no ano de 2012, iniciou-

se o processo de articulação da oferta do curso, em caráter semipresencial, na 

modalidade educação a distância (HORA, 2014, p. 3). 

 

Considerando-se os anos em que os professores colaboradores atuam no PROEJA, 25% 

entre 11 e 15 anos, e o fato de que essa especialização foi ofertada há cerca de 14 anos, pode-

se inferir que essa porcentagem não alcança esse tempo de atuação no Programa. A informação 

de que a primeira turma ofertada no Campus São José de Ribamar foi em 2018, deixa evidente 

que estes são provenientes de outros Campi, não se constatando o motivo pelo qual não 

participaram de nenhum tipo de formação. 

A hipótese de que o Campus em estudo também não possibilitava a formação continuada 

ao seu corpo docente foi refutada, posto que se obteve a informação de haver um ciclo de 

formações organizado para o corrente ano, já tendo ocorrido, inclusive, a primeira etapa. 

Verificou-se que, embora tenha sido oferecida uma formação, somente metade dos professores 

participantes da pesquisa se fez presente. 
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É interessante observar que, embora alguns tenham recebido algum tipo de formação 

após a entrada no Programa, e mesmo com anos de atuação neste, apenas a minoria já teve 

acesso ao Documento Base do PROEJA, e, ainda assim, não conseguiu responder a contento 

sobre o tipo de formação humana que o programa visa oferecer, não havendo nenhuma menção 

a formação integral do indivíduo ou a algo que pudesse pressupor o trabalho enquanto princípio 

educativo. 

 Essa é uma lacuna que merece especial atenção, posto que se trata do documento 

balizador do programa, é ele quem fornece a noção mais precisa acerca do tipo de formação 

que se pretende oferecer e, principalmente, do sujeito que deve ser fruto desta. Desconhecer o 

documento, significa desconhecer os fundamentos teóricos-metodológicos e políticos que 

norteiam o PROEJA, a partir dos quais o professor poderia refletir acerca das necessidades 

existentes no processo educativo em que atua e ser capaz de redirecionar sua prática docente 

para o alcance da formação humana preconizada. 

Assim, observa-se que a formação de professores, no âmbito do PROEJA, configura-se 

em um grande desafio, visto que impõe necessidades político-pedagógicas. Ao que se refere à 

ação destes profissionais, são necessárias estratégias que considerem as especificidades do 

público alvo do programa, realizadas por meio de abordagens significativas e contextualizadas 

e que se alicercem na definição clara de finalidades políticas e educacionais emancipadoras e 

no compromisso com estas. 

A precariedade na formação inicial e continuada específicas se coloca como um grande 

obstáculo à formação integral dos alunos do Curso PROEJA de Rede de Computadores do 

IFMA/ Campus SJR, pois, a partir do momento que se desconhece as bases em que se sustenta 

o programa, distancia-se do exercício de uma prática docente que possibilite a materialização 

da sua proposta. 

 

5.2 CONCEITO E CONCEPÇÃO DE LEITURA DOCENTE 

 

O domínio da leitura torna o indivíduo capaz de compreender e interagir 

conscientemente em seus espaços culturais, o seu processo de ensino-aprendizagem está 

intimamente relacionado à concepção que o professor tem sobre a mesma. Pensar em uma 

formação leitora que esteja em consonância com a formação humana defendida pelo PROEJA, 

passa, necessariamente, pela compreensão das concepções adotadas no ensino da leitura e na 

observância das práticas de ensino empregadas. 
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Nesse sentido, coube verificar a percepção dos docentes do Curso PROEJA de Rede de 

Computadores do IFMA/Campus SJR acerca da leitura. Vejamos a tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - A ótica docente sobre a leitura  
 PERGUNTAS 

 

DOCENTE 

 

PARA VOCÊ, O QUE É 

LER? 

TEM ALGUMA 

CONCEPÇÃO QUE 

FUNDAMENTA O SEU 

PLANEJAMENTO NO 

QUE DIZ RESPEITO ÀS 

PRÁTICAS DE LEITURA? 

QUAL? 

NA SUA 

OPINIÃO, QUE 

IMPORTÂNCIA 

TEM, NA VIDA 

DOS ALUNOS, A 

FORMAÇÃO 

LEITORA? 

D1  
Ler é saber. 

 

Não 

 

Importância 

fundamental. 

 

D2  
É muito mais do que decifrar 

códigos, é a habilidade de 

interpretar os sinais.  

 

 

Sim. Concepção interacionista 

(que leva em consideração o 

conhecimento prévio do leitor 

junto com o que estão lendo). 

 

A leitura abre 

caminhos para 

todas as direções.  

 

 

 

D3  

É conseguir compreender o 

significado das palavras. E é ter 

acesso à informação e 

conhecimento, construindo a 

aprendizagem. 

 

 

 

Sim. A principal é a teoria 

sócio interacionista de 

Vygotsky, na qual a 

aprendizagem é construída a 

partir das experiências sociais 

de interação. 

 

 

Muita importância 

para o seu 

desenvolvimento 

intelectual, 

profissional e 

interpessoal. 

 

 

 

 

 

D4  

A Leitura ultrapassa o conceito 

de decifrar um conteúdo escrito 

ou ato de decifrar, permite 

termos interpretações e análises 

sobre diversos temas. 

 

 

 

 

 

Sim. Utilizo muito as 

pesquisas e resumos pra 

socializarmos as informações 

da ciência geografia em sala 

de aula. 

 

 

 

 

 

Percebo o avanço 

nas discussões de 

temas importantes 

para serem 

debatidos no 

ambiente familiar e 

profissional. Além 

de possibilidades de 

participação em 

concursos públicos, 

enem e entrevistas 

de empresas. 

 

D5  

É um processo cognitivo de 

decodificação do conjunto de 

signos linguísticos, resultando 

na compreensão do significado 

disposto por esse conjunto. 

 

Sim. Concepção interacionista 

 

 

 

 

É importante para 

se posicionar 

criticamente diante 

das diversas 

situações de sua 

existência.  

 

 

D6  Ler é conhecer, se informar e 

ganhar a capacidade de criticar. 

 

Não 

 

 

Importância 

imensa, pois 

através da leitura 



89 
 

 

  que haverá 

compreensão. 

  

D7 É interpretar e analisar 

criticamente textos. 

 

Não 

 

 

Muito importante.  

 

 

D8 

É viajar em silêncio.  

 

 

Sim. Fundamentação dos 

assuntos da aula 

 

Conhecimento. É o 

início da ampliação 

de horizontes. 

  

 TOTAL 50% associam ao 

conhecimento 

25% associam à compreensão 

12,5% ressaltam o caráter 

literário 

12,5% remetem ao 

pragmatismo (decodificação) 

 

62,5% Sim 

37,5% Não 

 

100% reconhecem 

a importância da 

leitura para a 

formação do 

indivíduo. 

 

 

 

A leitura legitimada pela tradição escolar configura-se como uma atividade de 

decifração de palavras, comumente desprovida de sentidos para o aluno, refletida, muitas vezes, 

em práticas desmotivadoras e em um ensino fragmentado e mecânico sobre a gramática.  Isso 

ocorre em decorrência das concepções equivocadas de leitura que o professor carrega consigo 

e que acabam sendo perpetuadas. 

Percebe-se, por meio das respostas apresentadas sobre “o que é ler”, que os professores 

investigados do Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/ Campus SJR, ultrapassam 

a concepção de leitura enquanto mero processo de decodificação, tendo a maior parte 

relacionando-a ao conhecimento e a compreensão, contudo, trazer isso na fala não é o bastante, 

é necessário que essa conceituação se concretize na prática. 

Observa-se que 62,5% afirmam se valer de uma concepção que embasa seu fazer 

docente, no que se refere ao ensino da leitura, no entanto, apenas em três respostas a afirmação 

se sustenta, citando-se o interacionismo. Já em outras duas, que afirmam também fundamentar 

seu planejamento, nota-se que se confunde concepção com metodologia. Desse modo, pode-se 

afirmar que a maioria dos professores, dentre os participantes da pesquisa, não têm um 

posicionamento claro e consistente a respeito da concepção que sustenta sua prática pedagógica. 

Apesar disso, ao serem perguntados sobre qual a importância da formação leitora na 

vida dos alunos, nenhum dos professores envolvidos na pesquisa nega ou desconhece a 

relevância desta. Ao colocarem que é “através da leitura que haverá compreensão”, que ela 

“abre caminhos em todas as direções”, possibilita o “desenvolvimento intelectual, profissional 

e interpessoal”, é responsável pela “ampliação de horizontes”, permite “o avanço nas discussões 

de temas importantes para serem debatidos no ambiente familiar e profissional” e o “posicionar 
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criticamente diante das diversas situações de sua existência”, deixam evidente o papel da 

formação leitora para o alcance da cidadania, o que a confirma como objeto fundamental para 

a emancipação do sujeito. 

Ler estimula a criatividade, enriquece o vocabulário, melhora a escrita, incita o senso 

crítico, aprimora a habilidade comunicativa, permite acesso ao mundo social, escolar, cultural 

e político. É inegável a sua importância, a leitura torna o indivíduo capaz de compreender e 

interagir conscientemente em seus espaços culturais. Paulo Freire (2005) afirma que a leitura 

liberta, empodera e promove a reflexão. 

Compreendendo-se como um dos objetivos do PROEJA a formação leitora de forma 

crítica e autônoma e acreditando-se que esta pode possibilitar a transformação social, a partir 

de uma atuação consciente do indivíduo no meio em que se insere, é importante dizer que os 

professores precisam ter clareza dos caminhos que pretendem trilhar e dos objetivos que 

buscam alcançar, para que possam realizar intervenções conscientes e planejadas para a 

condução do processo de ensino-aprendizagem, podendo, assim, definir estratégias que 

contribuam para o alcance da formação integral.  

Considerando-se, então, a leitura enquanto aspecto fundamental para a garantia da 

cidadania e autonomia, sendo um instrumento que pode levar o sujeito a atuar de forma crítica 

no meio social, a partir da compreensão das relações que nele se estabelecem, é de suma 

importância que o ensino da leitura no Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/ 

Campus SJR, seja pensado a partir de uma concepção de leitura enquanto prática social, 

convergindo para a consolidação do ideal defendido pelo programa. 

Verifica-se, portanto, a importância e necessidade de que os professores tomem 

conhecimento dos princípios e pressupostos em que se alicerça o PROEJA, e de que 

aprofundem sua compreensão científica a respeito das concepções que se relacionam ao ensino 

da leitura. A intervenção pedagógica intencional e sistematizada é fator fundamental para o 

desenvolvimento do aluno, a forma como é concebida a leitura influencia decisivamente no 

modo como será encaminhada a ação docente e, ainda que defendam a sua importância e tenham 

no seu discurso marcas da leitura como prática social, só será possível que as práticas realizadas 

favoreçam uma formação leitora que caminhe para a formação integral do indivíduo quando os 

docentes, do curso em questão, a realizarem de modo consciente.  
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5.3 A COMPREENSÃO DOS ALUNOS SOBRE A LEITURA 

 

Pensar na formação integral do indivíduo perpassa por uma abordagem da leitura na 

perspectiva social, em que esta não se configure como um afastamento da leitura do mundo. O 

ato de ler não deve ser encarado como algo mecânico, como uma atividade enfadonha, maçante, 

obrigatória. É necessário que os alunos tenham uma compreensão da leitura que ultrapasse a 

simples decodificação e oralização de textos escritos, bem como que reconheçam a utilidade da 

sua formação leitora para além do território escolar, sendo conscientes de sua importância.  

Nesse sentido, coube investigar qual é a compreensão dos alunos do Curso PROEJA de 

Rede de Computadores do IFMA/ Campus São José de Ribamar sobre “o que é ler?” e como 

estes têm se relacionado com a leitura ao longo da vida. As respostas estão organizadas na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 5 - A relação dos alunos com a leitura  
 PERGUNTAS 

 

ALUNOS 

 

PARA VOCÊ, O QUE É LER? 

 

COMO VOCÊ TEM 

SE RELACIONADO 

COM A LEITURA AO 

LONGO DA VIDA? 

 

NA SUA 

OPINIÃO, LER 

É 

IMPORTANTE? 

POR QUÊ? 

A1 “Ler é sentar ou deitar, pegar um livro, 

se concentrar e começar a ler. Ler é 

prestar atenção à história, entrar na 

história, interpretar a leitura”. 

 

63,2% 

Participou/participa de 

práticas de leitura, na 

maior parte na escola, 

desde a infância. 

 

26,3% 

Participou/participa de 

práticas de leitura, na 

maior parte na escola, 

desde a adolescência. 

 

10,5% Participou de 

práticas de leitura 

espontâneas, na sua casa, 

desde a infância. 

"É importante pq 

na nossa vida 

tudo tem leitura 

sem a leitura não 

seríamos nada”.  

A2 “ler pra mim e mágico, adoro como se 

formam os personagens a partir da nossa 

leitura, como eles se desenvolvem, o 

climax da historia e aonde tal acao de tal 

personagem vai dar”. 

"Pra aprendermos 

a nos expressar e 

também pra 

lermos melhor em 

público”. 

A3 “Me conectar com o mundo da 

imaginação.” 

“Sim, porque é 

uma forma de 

aprendizagem que 

levamos para vida 

toda!” 

A4 “Ser levado a outro universo (o universo 

da leitura)”. 

“Pois ajuda a 

desenvolver 

novas habilidades 

cognitivas”. 

A5 “Pegar o livro e viver um momento 

mágico, como se estivesse vivendo o 

que está lendo”. 

“Sim por que é a 

principal fonte 

para o 

conhecimento.”  

A6 “Pra mim ler é uma forma de ‘sair’ da 

realidade, de explorar um mundo 

“Sim, ler é de 

grande 

importância, 
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totalmente diferente do que a gente 

vive”. 

primeiramente me 

faz viajar, enche 

meus olhos de 

coisas prazerosas 

e me faz ir além 

do universo”. 

A7 “É conhecer um pouco mais do mundo 

da literatura”. 

“Certamente 

desenvolve muito 

nosso 

entendimento, 

facilita a 

aprendizagem e 

criatividade”. 

A8 “Ler acho que nós colocamos muitas 

coisas, muita dificuldade acima da 

leitura Quando eu leio, ainda mais se for 

coisa romântica, eu acho um máximo, 

gosto muito, se lemos com atenção e 

gosto a gente aprende muito... Me sinto 

leve sabe como se ñ tivesse nada 

acontecendo...” 

“Com certeza! 

Ler estimula 

muito o 

conhecimento”.  

A9 “Ler é tudo aquilo que lemos através de 

leitura visual ou leitura escrita”. 

"Sim, pois a 

leitura 

(obviamente) é 

algo que esta na 

nossa volta, 

precisamos dela 

para tudo, desde 

aprender o 

alfabeto quando 

criança, ate ler um 

jornal quando 

mais velho”. 

A10 “É comunicar - se consigo mesmo 

através da leitura de um certo livro ou 

qualquer outra coisa”. 

“Pra ler melhor e 

arrumar um 

emprego”.  

 

A11 “Permite a expansão de si mesmo...” “Sim, pra ter uma 

boa 

interpretação”. 

A12 “É estabelecer uma conexão em um 

livro, texto, coisas do tipo e assim 

aprender com isso, além do ‘trabalho’ 

que damos a nosso cérebro mesmo sem 

que a gente perceba acontece um 

exercício lá dentro que nos beneficia”. 

“Sim, ler é uma 

forma de 

conhecimento, 

não há como você 

saber sobre algo 

se não ler sobre 

ele.” 

 

 

A13 “Uma fonte de sabedoria”. “Sim, a leitura faz 

parte totalmente 

da nossa vida. 

Seríamos 

incapazes de fazer 

muitas coisas 

sozinhos se não 

soubessemos ler, 

por exemplo 

comprar algum 

remédio, comida 
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ou andar em um 

meio de 

transporte”. 

A14 “É o processo de ver algo e entender o 

que está querendo dizer”. 

“Grande 

relevância para a 

formação de um 

indivíduo”.  

A15 “Ler é estar sempre informado, é a 

principal fonte para o conhecimento”. 

“Sim, se não ler, 

não aprende”.  

 

A16 “Ler é uma forma de aprendizado por 

meio de livros”. 

“Sim, pq a leitura 

abre a mente, te 

ensina muita coisa 

e também tira 

muitas duvidas”. 

A17 “Ler é uma forma de aprendizagem”. “Sim, porque 

ajuda a 

desenvolver o 

conhecimento. 

Cada palavra que 

eu leio pra mim 

faz muita 

diferença, cada 

dia um novo 

aprendizado”.  

A18 “Não sei!” “Sim, a leitura, 

além de ajudar na 

fala e aprender 

palavras 

diferentes, nos 

ajuda em várias 

áreas, como 

criatividade, 

interpretação, 

conhecimento 

entre outras 

coisas”. 

A19 “Ler é entender as palavras e os textos”. “Sim, por que vc 

abrange um 

conhecimento no 

qual é necessário 

para vc entender 

melhor o dia a 

dia”.  

TOTAL 36,8% evocam o caráter literário 

36,8% associam ao conhecimento 

10,5% fazem menção à compreensão 

10,5% fazem menção à diversidade 

textual 

5,2% não respondeu 

 

 57,8% associam 

ao conhecimento 

21% fazem 

menção ao uso 

social 

15,7% remetem 

ao pragmatismo 

(decodificação)  

12,5% ressaltam 

o caráter 

literário 
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Percebe-se que a maioria das respostas dadas tanto para o que é leitura (57,8%), quanto 

no que se refere a sua importância (78,8%), evocam a relação que se estabelece entre sujeito e 

o objeto lido, associando a leitura ao conhecimento, a compreensão e aos seus usos sociais. É 

possível, a partir disso, afirmar que o resultado das colocações de uma parcela expressiva dos 

alunos relaciona-se à leitura na sua perspectiva cultural. 

A consciência de que a leitura pode lhes proporcionar conhecimento pode ser ampliada 

para a questão de que tipo de conhecimento pode ser despertado nesse público, quanto a isso 

sugere-se que se traga para a sala de aula, além de textos de gêneros diversos, temáticas que 

lhes permitam refletir sobre o mundo do trabalho, a organização social, dentre outras que 

fomentem a análise de sua condição. 

Conhecer por meio da leitura deve significar desenvolver uma melhor compreensão da 

vida, da sociedade, da política, da economia, do mundo, e é isso que lhes permitirá uma análise 

mais crítica da realidade e o entendimento acerca das relações sociais estabelecidas, é 

importante que os alunos reconheçam a leitura como fundamental para o exercício da cidadania. 

A outra parte dos discentes colaboradores identifica a leitura enquanto atividade de 

prazer, o que se observa através de expressões como: “ler é mágico”, “é sair da realidade”, “é 

conectar com o mundo da imaginação”. Tais referências permitem inferir uma certa restrição 

da leitura aos textos literários, tipologia para os quais se voltou, durante bastante tempo, os 

estudos da língua. 

As atividades de leitura proporcionadas em sala de aula devem ser motivadoras e 

significativas para os alunos, havendo, no entanto, a necessidade, no que tange ao ensino da 

leitura, de que se tenha certo cuidado ao associá-la às expressões hábito, gosto e prazer. Arena 

(1998) faz uma importante consideração a esse respeito, levando à reflexão de que 

 

Gosto e prazer não são ações nem comportamentos de leitor. (...) Se existe uma 

preocupação com o gosto e com o prazer é de se entender que somente será leitura se 

houver prazer e somente será bom o leitor aquele que sentir prazer ao ler um escrito 

qualquer (ARENA, 1998, p. 768). 

 

E completa:  

Não há, quero crer, nem hábito a ser formado, nem gosto a ser criado, nem prazer a 

ser desenvolvido ou despertado nos estudos e nas práticas das leituras. Há 

necessidades provocadas pelas circunstâncias criadas pelas relações entre os homens, 

ancoradas no conhecimento que tem o leitor sobre os conhecimentos, sobre a língua e 

sobre as operações que estabelecem a relação grafo-semântica entre o homem e o 

escrito (ARENA, 1998, p. 768-769). 

 

As atividades propostas devem permitir a estes alunos uma reelaboração na sua 

percepção, no sentido de que não considerem a leitura como objeto idealizado, padronizado, 
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tampouco só de textos literários, mas dos diversos gêneros que circulam na sociedade, realizada 

a partir de uma relação de necessidade entre o leitor e o objeto definido de sua leitura. A 

concepção estreita de leitura enquanto atividade apenas para deleite incorre no risco de 

obstaculizar qualquer outra leitura que não lhes pareça agradável. 

Quando indagados sobre como têm se relacionado com a leitura ao longo da vida, apenas 

uma parcela minoritária da turma afirmou participar de atividades espontâneas de leitura 

fomentadas pela família, desde a infância. Para a maior parte dos alunos, as práticas de leitura 

ocorreram na escola, entre os períodos da infância e adolescência. Esses dados permitem afirmar 

que os alunos que chegam ao Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus SJR, 

vêm de um ambiente familiar ou mesmo social, em que a leitura não ocupa lugar de destaque. Côco 

(1998) traz que: 

(...) não é de se estranhar que a relação das diferenças na capacidade de leitura estejam 

associadas às diferenças de nível econômico – ainda que se reconheça a todos o direito 

de saber ler e escrever – uma vez que devemos nos situar no contexto de uma 

sociedade de classes com suas diferenças. A leitura compõe o conjunto dos elementos 

potencializadores do indivíduo à participação social porque permite o 

desenvolvimento do senso crítico-reflexivo, a capacidade criativa e a apropriação da 

herança cultural (CÔCO, 1998, p. 766). 

 

Observa-se que a ótica dos alunos sobre a leitura não se restringe ao seu caráter técnico, 

o que é bastante positivo, pois considera-se que a partir do momento em que é atribuído valor 

a essa atividade pelos próprios discentes, se tornará mais fluido o trabalho proposto para a 

formação leitora.  Solé (1998, p. 72) afirma que formar leitores consiste em capacitar quem lê 

para “interrogar-se sobre sua compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte 

de seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações 

que permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes”. 

Dessa forma, cabe ao corpo docente considerar o complexo processo pelo qual o público 

do PROEJA passa, desenvolvendo práticas que considerem as experiências trazidas pelo aluno, 

sua pluralidade e particularidades e, principalmente, que assegurem um ensino da leitura que 

possibilite a compreensão do mundo, a reflexão, a ação planejada e a resposta às determinações 

sociais impostas.  

O afastamento da escola e as dificuldades advindas das condições socioeconômicas, 

somadas a uma prática de ensino que se oponha a perspectiva da leitura enquanto prática social, 

à relação dialógica e à legitimidade dos saberes trazidos pelos alunos, são fortes obstáculos a 

uma formação leitora que potencialize a formação integral dos alunos do PROEJA.  

 



96 
 

 

5.4 A FORMAÇÃO LEITORA NO PROEJA 

 

A instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), 

trouxe a Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade da Educação Básica, 

referenciando sua especificidade por se tratar de um público particular, a quem deve se destinar 

ações educativas condizentes com suas características, em vista de lhes proporcionar uma 

aprendizagem significativa e condições de permanência e êxito na escola. No entanto, segundo 

Di Pierro (2015), a proposta pedagógica que se aplica a esta, em via de regra, segue os padrões 

da modalidade regular de ensino. 

Geralmente, quando procuramos pela identidade pedagógica dos cursos destinados à 

Educação de Jovens e Adultos, nos deparamos com cursos acelerados voltados à reposição dos 

mesmos conteúdos escolares veiculados no ensino infanto-juvenil. O currículo tende a ser 

pouco significativo e desconectado das necessidades de aprendizagem desse público.  

Além do risco de infantilização dos estudantes, essa abordagem compensatória ignora a 

riqueza de saberes das pessoas jovens e adultas, tendendo a vê-las como indivíduos aos quais 

faltam conhecimentos (DI PIERRO, 2015). É necessário, então, que se reflita constantemente 

sobre a prática pedagógica que se oferta a esse público, em vista não só de considerar a carga 

de saberes trazidas por ele, mas de se possibilitar a aquisição de novos conhecimentos que 

contribuam para torná-lo um cidadão consciente de seus direitos e deveres, por meio de uma 

aproximação crítica do sujeito-aluno com a realidade. 

As orientações trazidas no Documento Base do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) apontam para uma organização que se alicerce na qualidade do ensino. Trata-se de 

um modelo que implica a formação de um cidadão participativo na construção de um “novo” 

projeto de sociedade. 

 

A educação profissional e tecnológica comprometida com a formação de um 

sujeito com autonomia intelectual, ética, política e humana exige assumir uma 

política de educação e qualificação profissional não para adaptar o trabalhador e 

prepará-lo de forma passiva e subordinada ao processo de acumulação da 

economia capitalista, mas voltada para a perspectiva da vivência de um processo 

crítico, emancipador e fertilizador de outro mundo possível (BRASIL, 2007, p. 

32). 

 

O PROEJA assume o papel de propiciar uma formação plena, em que a formação 

profissional esteja integrada à formação acadêmica, havendo a necessidade de se considerar, 
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além das especificidades do público em questão, aspectos referentes à formação de professores 

e ao Projeto Político Pedagógico. 

Uma vez que se volta a pessoas desprovidas de bens culturais e que vivem em condições 

sociais inferiores, em situação de vulnerabilidade social (GADOTTI; ROMÃO, 2011), o 

PROEJA traz consigo um papel fundamental no processo de emancipação dessa classe e 

defende-se, na presente pesquisa, que a formação leitora tem grande relevância nesse contexto. 

É a ressignificação das técnicas e estratégias de ensino e aprendizagem, orientadas pela 

ideia de emancipação e desenvolvimento da autonomia e capacidade criativa e, ainda, 

articuladas aos projetos da classe trabalhadora e suas organizações, bem como à dinâmica das 

relações sociais, que conferem ao programa o caráter integrador e que determinam o caráter 

unitário ou fragmentário da proposta. 

Nesse sentido, coube investigar de que maneira a formação leitora vem se delineando 

no Curso de Rede de Computadores do PROEJA do IFMA/Campus São José de Ribamar, para 

que, a partir disso, se possa avaliar a sua contribuição para a formação integral dos alunos. 

Dessa forma, buscou-se estabelecer, neste item, um contraponto entre as respostas dos 

professores e alunos, para que se pudesse se alcançar uma representação mais próxima possível 

da realidade. Observe-se a tabela abaixo. 

 

 

Tabela 6 - A prática de leitura no Curso PROEJA de Rede de Computadores 
PERGUNTA/ 

PROFESSORES 

RESULTADO/ 

PROFESSORES 

PERGUNTA/ 

ALUNOS 

RESULTADO/ 

ALUNOS 

Em sua disciplina 

você costuma propor 

para os alunos 

atividades de leitura 

cujo objetivo seja 

ensiná-los a ler 

(minimizar as 

dificuldades)? 

75% sim 

25% não 

Seus professores, das 

diferentes disciplinas, 

costumam realizar atividades 

com o objetivo de ensinar a 

ler? 

47,4%  somente 

o professor de 

Língua  

Portuguesa; 

31,6% sim, nas 

diferentes 

disciplinas; 

21,1% não 

Pergunta 

complementar 

condicionada: Que 

estratégias você 

costuma utilizar? 

(poderiam ser citadas 

até duas de uso mais 

frequente) 

 

66,7% leitura em sala no 

livro didático; 

50% atividades do livro 

didático; 

33,3% leitura em grupo; 

16,7% utilização de 

textos dediferentes 

gêneros texuais 

 

Que estratégias costumam ser 

mais utilizadas no ensino de 

leitura pelo professor? 

 

 

63,2% leitura em 

voz alta; 

31,6%  

atividades de 

interpretação 

textual 

orientadas pelo 

livro didático; 

26,3%  leitura 

compartilhada. 

 

Quais materiais de 

leitura costumam ser 

85,7% livro didático;   Quais são os materiais de 

leitura mais utilizados pelos 

84,2% livros 

didáticos; 
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mais utilizados nas 

aulas? (poderiam ser 

citados até dois de 

uso mais frequente) 

 

 

 

 

71,4% textos específicos 

da área;  

28,6% textos de sites 

disponíveis na internet; 

14,3% textos de 

circulação social. 

 

professores nas aulas do 

Curso? 

52,6% textos ou 

exercícios em 

folhas avulsas; 

47,4%  livros 

técnicos ou 

teóricos. 

Qual o seu tipo preferido de 

leitura? 

 

47,4% ficção 

científica; 

42,1% bíblia, 

livros sagrados e 

religiosos; 

36,8% gibis e 

revistas em 

quadrinhos; 

21,1% jornais. 

Os alunos apresentam 

dificuldades quanto a 

leitura (Considere 

leitura enquanto ato 

de compreensão)? 

75% as vezes 

25% sempre 

Como você avalia sua leitura? 

(Considere leitura enquanto 

ato de compreender o que é 

lido)? 

55,6% leio com 

pouca 

dificuldade; 

44,4% Não tenho 

nenhuma 

dificuldade para 

ler 

 

Na sua opinião, como 

os alunos encaram as 

atividades escolares 

envolvendo leitura? 

37,5% enfadonhas 

25% necessárias apenas 

para arrumar um bom 

emprego 

25%  necessárias apenas 

para passar de ano 

12,5% necessárias para 

desenvolver sua 

autonomia e criticidade 

 

Como você encara as 

atividades envolvendo leitura 

realizadas em sala de aula? 

72,2% 

necessárias para 

desenvolver sua 

autonomia e 

criticidade; 

5,6% necessárias 

apenas para 

passar de ano; 

5,6% necessárias 

apenas para 

arrumar um bom 

emprego; 

 

Você considera que 

sua prática docente, 

no que concerne ao 

ensino da leitura, no 

curso de rede de 

computadores do 

PROEJA, contribui 

para a formação 

leitora? 

62,5% sim, mas precisa 

melhorar 

25% não, precisa 

melhorar 

12,5% sim, totalmente 

Você considera que as 

atividades relacionadas ao 

ensino da leitura, na forma 

como são realizadas nas 

diferentes disciplinas do seu 

curso, contribuem para a sua 

formação leitora? 

 

66,7% muito; 

27,8% 

razoavelmente; 

5,5% pouco 

 

 

Nota-se, com base na primeira pergunta da tabela, que a maioria dos professores do 

curso em questão se sente responsável pela função de garantir a participação de seus alunos na 

sociedade letrada, e não sustentam a ideia de que é somente do professor de Português tal tarefa. 

No entanto, ainda que demonstrem ter essa consciência, a questão de promover condições em 

sala de aula para desenvolver a formação leitora plena é uma incógnita para a maioria dos 

professores que, embora se alarmem com o problema relacionado ao fato de que os alunos “não 

gostam de ler”, não dispõem de planos ou se valem de métodos que possibilitem o alcance dessa 

formação. 
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Em vista disso, talvez, o que pareça ser para os professores uma atividade voltada para 

a minimização das dificuldades dos alunos, objetivando o ensino da leitura, não tenha o mesmo 

sentido para eles, já que menos da metade consegue perceber que a prática docente, nas variadas 

disciplinas, busca atingir tal objetivo. A maior parcela, conforme respondido quando 

interrogados se as diferentes disciplinas costumam realizar atividades com o objetivo de ensinar 

a ler, é representada pelos discentes que associam o ensino da leitura ao professor de Língua 

Portuguesa. 

As ações pedagógicas, em todos os componentes curriculares, devem se embasar na 

formação de um leitor que seja capaz de se posicionar de maneira crítica e criativa, para tanto, 

as práticas de leitura devem se alicerçar na utilização de estratégias competentes e motivadoras, 

para que os alunos consigam perceber o trabalho realizado, que se refletirá no alcance da sua 

formação leitora plena. Cabe pontuar que para que isso se viabilize, se faz necessário que os 

professores tenham clara uma concepção de leitura que fundamente seu planejamento, não basta 

a certeza da necessidade da mudança, é necessária uma formação teórica que a possibilite, 

sustentando suas práticas. Segundo Kleiman:  

[...] ensinar a ler com compreensão não implica em impor uma leitura única, a do 

professor ou especialista, como a leitura do texto. Ensinar a ler, é criar uma atitude de 

expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do texto (...) é ensinar a 

utilização de múltiplas fontes de conhecimento - lingüísticas, discursivas, 

enciclopédicas - para resolver falhas momentâneas no processo; é ensinar, antes de 

tudo, que o texto é significativo, e que as seqüências discretas nele contidas só tem 

valor na medida em que elas dão suporte ao significado global. Isso implica em 

ensinar não apenas um conjunto de estratégias, mas criar uma atitude que faz da leitura 

a procura da coerência: as proposições estão em função de um significado, devem ser 

interpretadas em relação a esse significado; as escolhas lingüísticas do autor não são 

aleatórias mas são aquelas que, na sua visão, melhor garantem a coerência de seu 

discurso (KLEIMAN, 2008, p. 152). 

 

 

A leitura, considerada como um processo de atribuição de sentido ao texto pelo leitor, 

precisa munir-se de estratégias diversas, que envolvam a presença de objetivos, o planejamento 

das ações e sua avaliação, resultando na construção de sentido para o texto. Quando indagados 

sobre as estratégias que costumam utilizar para o ensino de leitura, os professores apontaram, 

em maior escala, a “leitura em sala dos conteúdos” e a utilização de “atividades de interpretação 

dos textos trazidas nos livros didáticos”, enquanto que os alunos apontaram, como principal 

estratégia utilizada em sala de aula, a leitura em voz alta, seguida de atividades de interpretação 

textual orientadas pelo livro didático e leitura compartilhada. Segundo Kleiman, 

[...] quando falamos de estratégias de leitura, estamos falando de operações regulares 

para abordar o texto. Essas estratégias podem ser inferidas a partir da compreensão do 

texto, que, por sua vez, é inferida a partir do comportamento verbal e não verbal do 

leitor, isto é, do tipo de resposta que ele dá a perguntas sobre o texto, dos resumos que 

ele faz, de suas paráfrases, como também da maneira como ele manipula o objeto: se 
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sublinha, se apenas folheia sem se deter em parte alguma, se passa os olhos 

rapidamente e espera a próxima atividade começar ou se relê (KLEIMAN, 2002, p. 

49). 

 

 

Vê-se, então, que quando se pensa em estratégias de leitura associadas ao espaço escolar, 

em professores e alunos do Curso de Rede de Computadores, suscita-se a ideia dos tipos de 

leitura realizados em sala de aula (em voz alta, silenciosa, em grupo, compartilhadas). Cabe 

salientar que, a depender da forma como são planejadas pelo professor, estas podem sim criar 

contextos de aprendizagem, desde que fique claro o seu objetivo. Acerca desses aspectos, 

Oliveira (1998) coloca que: 

(...) na prática, os alunos, ao fazerem a leitura em voz alta, quando indagados sobre 

algumas questões do texto, frequentemente, têm de recorrer ao material escrito, para 

poderem respondê-las. Às vezes até “arriscam” respostas, de acordo com suas 

vivências, como se fosse um verdadeiro “jogo de adivinhação”. Suspeita-se, então, 

que o leitor tem maior dificuldade em reconhecer as pistas textuais que lhe são 

fornecidas, o que não quer dizer que, na leitura em voz alta, não faça inferências. Já o 

contrário ocorre quando se faz uma leitura silenciosa. Neste caso, a compreensão 

parece se processar com maior proficiência. No entanto, em sala de aula, esses dois 

processos, leitura silenciosa e em voz alta, geralmente, são trabalhados como se 

fossem idênticos, pois o professor espera que o aluno faça as mesmas inferências, 

utilize as mesmas estratégias, enfim, que tenha a mesma proficiência nas duas 

modalidades de leitura (OLIVEIRA, 1998, p. 1422). 

 

 

Faz-se necessário compreender estratégias enquanto ações, planos que podem ser 

usados pelo leitor para facilitar sua compreensão, não se tratando de limitar o ato de ler a uma 

aquisição de técnicas.  O professor, nesse processo, não é aquele que aplica estratégias de 

leitura, ele as estimula por meio de atividades planejadas na sua prática docente, sendo um 

mediador, para auxiliar na formação de leitores competentes. No que diz respeito às estratégias 

de leitura, Solé (1998) defende que as atividades pautadas nelas podem ser desenvolvidas para 

estimular a habilidade leitora dos alunos.  

As práticas de leitura devem auxiliar na formação de leitores proficientes, tornando-os 

capazes de compreender imagens, textos, gráficos, placas, bilhetes, situações-problemas, enfim, 

proporcionando-lhes uma aprendizagem significativa. O ensino da leitura, nesse panorama, 

possibilitará, além da compreensão do mundo, a reflexão, a ação planejada e a resposta às 

determinações sociais impostas, garantindo ao indivíduo um aprendizado e desenvolvimento 

permanente. 

A partir de uma consulta feita com sessenta professores, Kleiman (2002) fornece um 

roteiro que incorpora as etapas no ensino da leitura, normalmente realizados na escola, as quais 

consideramos pertinente expor aqui, quer sejam: 

1.Motivação do aluno, através de uma conversa sobre o assunto geral do texto; 2. 

Leitura silenciosa, sublinhando as palavras desconhecidas; 3. Leitura em voz alta, por 
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alguns alunos, ou por todos os alunos, em grupo; 4. Leitura em voz alta, pelo 

professor; 5. Elaboração de perguntas sobre elementos explícitos do texto, por parte 

do professor, 6. Reprodução do texto (ou outra atividade de redação ligada ao tema 

do texto) (KLEIMAN, 2002, p. 24). 

 

 

Havendo também opções para o ensino gramatical, mediante atividades de sublinhar 

classes gramaticais, ditado de palavras, etc. Segundo Kleiman (2002), tais práticas descritas 

acima, pecam por não propiciarem a interação entre professor e aluno, visto que o professor 

estabelece um monólogo e os pontos discutidos não levam em consideração se o aluno 

compreendeu, transmitindo uma versão que acaba sendo tida como a versão autorizada do texto, 

sendo esta a maior falha desse direcionamento dado às atividades de leitura. O professor do 

Curso PROEJA de Rede de Computadores precisa ter cuidado para não incorrer neste equívoco. 

De acordo com Kleiman 

é durante a interação que o leitor mais inexperiente compreende o texto: não é durante 

a leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz alta, mas durante a conversa sobre 

aspectos relevantes do texto. Muitos aspectos que o aluno sequer percebeu ficam 

salientes nessa conversa, muitos pontos que ficaram obscuros são iluminados na 

construção conjunta da compreensão. Não é, contudo, qualquer conversa que serve de 

suporte temporário para compreender o texto (KLEIMAN, 2002, p. 24). 

 

 

É necessário, também, lembrar que as atividades de interpretação que constam na 

maioria dos livros didáticos trazem questões superficiais sobre o texto, que não exigem a 

presença de um leitor ativo, nos remetendo ao que Solé (1998, p. 156) trata em suas estratégias 

para depois da leitura, quando diz que as perguntas sobre o texto precisam se pautar na 

construção do conhecimento acerca do conteúdo do texto, na sua compreensão global e 

precisam ser “perguntas para pensar e buscar”. Utilizar-se tão somente de perguntas de 

respostas literais, como as que geralmente são trazidas no material didático, não permitirá que 

a prática docente desenvolva uma formação leitora propícia à formação integral. 

Aprender a ler é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu 

contexto, não em uma manipulação mecânica de palavras, mas em uma relação dinâmica que 

vincula linguagem e realidade. A leitura provém de uma aproximação com a realidade e a 

cultura, de modo a ser aprendida no seu todo. 

De acordo com Vargas, 

 
[ ...]   A estrutura educacional brasileira tem formado mais ledores que leitores. Qual 

é a diferença entre uns e outros se os dois são decodificadores de discursos? A 

diferença está na qualidade da decodificação, no modo de sentir e perceber o que está 

escrito. O leitor, diferentemente do ledor, compreende o texto em sua relação dialética 
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com o contexto, na sua relação de interação com a forma. O leitor adquire através da 

observação mais detida, da compreensão mais eficaz, uma percepção mais crítica do 

que é lido, isto é, chega à política do texto. A compreensão social da leitura dá-se na 

medida dessa percepção. Pois bem, na medida em que ajudo meu leitor, meu aluno, a 

perceber que a leitura é fonte de conhecimento e de domínio do real, ajudo-o a 

perceber o prazer que existe na decodificação aprofundada do texto. (VARGAS, 2000, 

p. 7-8) 

 

Ler é atribuir sentido, é um processo interpretativo, podendo variar de acordo com os 

pontos de vista dos leitores. Kleiman (2008, p. 27) afirma que “a leitura é considerada um 

processo interativo, no sentido de que os diversos conhecimentos de leitor interagem a todo 

momento com o que vem da página para chegar à compreensão.”  

Quando indagados sobre os materiais de leitura mais utilizados na escola, 84,2% dos 

alunos pesquisados apontaram para os livros didáticos, resposta confirmada pelos professores 

ao relatarem que o livro didático, percentual de 85,7%, é o material de leitura que costuma ser 

mais utilizado nas aulas, seguido de textos específicos da área (71,4%). Outra pergunta que se 

fez pertinente foi a respeito do tipo preferido de leitura dos discentes, para a qual as respostas 

apontaram livros de ficção científica (47,4%), bíblia, livros sagrados ou religiosos (42,1%), 

gibis, revistas em quadrinhos (36,8%) e jornais (21,1%). Percebe-se que nenhum professor citou 

qualquer dos suportes de interesse dos alunos e apenas 14,3% destacaram o uso de textos de 

circulação social em suas práticas de leitura, detalhando-os como receitas, manuais e letras de 

música.  

O livro didático é o recurso mais presente no sistema de ensino de modo geral e nota-se 

que o Curso PROEJA de Rede de Computadores segue a regra.  Há que se ter cuidado para que 

o apego a ele não acabe tornando as atividades de leitura estéreis, uma vez que, destituída de 

sua função e contexto socio-histórico-cultural, esta não tem significado para o leitor. É 

importante considerar, na formação leitora, que o encaminhamento da leitura deve levar em 

conta o acervo cultural do aluno, bem como seu horizonte de interesses, suas expectativas.  

A forma como é conduzida a leitura, sem que se possa replicar ou duvidar, nos tira 

qualquer possibilidade de ampliar horizontes. A determinação de uma única visão 

sobre o texto, de uma forma acrítica, ainda hoje se estabelece no cotidiano das aulas 

de leitura. A utilização de textos monológicos, com uma única intenção, que é a de 

passar determinados ensinamentos, reduz o ato de leitura a uma visão unilateral e 

condutivista, evitando assim, qualquer espécie de diálogo e interação. (...) Por isso 

reafirmo a importância de estarmos atentos à escolha do material levado para a sala 

de aula e à maneira como trabalhamos esse material, desta forma podemos contribuir 

com a formação de leitores críticos e criativos. (...) A escolha dos textos também 

surgirá, a partir da demanda do grupo e da sensibilidade do educador. (...) Acredito 

que a oportunidade de se trabalhar com uma diversidade de textos, inclusive aqueles 

ditos “ruins” poderá ser compensador, na medida em que recriados, reavaliados; visto 

sobre diferentes perspectivas. Podemos problematizar, a partir dos espaços lacunares 

que o próprio texto apresenta. A problematização das questões do texto, que deixa 

subentendida uma visão simplificadora, conformadora e radical da realidade pode ser 

debatida em sala de aula (CARVALHO, 1998, p. 2256). 
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A centralidade da prática docente no livro didático acaba tornando o ensino da leitura 

repetitivo e maçante, quando o discente precisa percebê-lo como um ato prazeroso e necessário 

para a sua introdução no mundo social e do trabalho, o que se viabilizará por intermédio de uma 

prática que assegure ao aluno construir o conhecimento sobre o objeto escrito e adquirir 

habilidades para a leitura de diversos tipos de textos em diferentes situações sociais.  

A respeito das dificuldades apresentadas pelos alunos quanto à leitura, 75% dos 

professores colaboradores apontam que estas ocorrem “as vezes”, enquanto que 25% dizem 

ocorrer “sempre”. É necessário lembrar que entende-se a leitura como ato de compreensão, não 

se tratando de ações separadas. Ao serem levados a uma autoavaliação sobre este aspecto, 55,6 

% dos alunos investigados do Curso PROEJA de Rede de Computadores afirmaram ler com 

pouca dificuldade, ao passo que 44,4% respondeu não ter dificuldade para ler. 

Cabe observar que os professores dispuseram, para esse questionamento, das 

alternativas “raramente” e “nunca”, das quais não fizeram uso, da mesma forma que os alunos 

contaram com os itens “Incapaz de ler” e “leio com grande dificuldade” e, igualmente, não os 

consideraram. Entende-se que, mesmo tendo sido a minoria dos docentes a afirmar que os 

alunos “sempre” apresentam dificuldades, alguma parcela de alunos deveria ter marcado as 

alternativas que não foram por eles cogitadas. Sendo assim, seria necessária uma investigação 

mais aprofundada para saber o que leva os professores a essa assertiva, que critérios foram 

suscitados ao responderem a esta pergunta no questionário e decidirem por tal alternativa.  

Compete então dizer que, o fato da pesquisa não estar de posse dessa informação não 

compromete a sua proposta, posto que o uso de estratégias de leitura é válido tanto para os que 

têm pouca dificuldade ou muita (sob a ótica dos professores), quanto para os que julgam não 

tê-las, visto que irá ajudar o aluno a ir cada vez além, partindo do ponto em que se encontra. 

Considera-se ainda, que a maioria dos professores e alunos apresentaram respostas em 

consonância para a indagação. 

Acredita-se que o ensino da leitura, conforme defendido ao longo deste trabalho, 

alicerçado na concepção de leitura enquanto prática social, no comprometimento docente com 

o projeto de uma formação integral, na ação planejada e consciente, utilizando-se de estratégias 

de leitura para que o aluno, possa desenvolver sua compreensão e autonomia irá, 

indubitavelmente, minimizar as dificuldades dos alunos à medida que sua formação leitora se 

desenvolva. 

Quando interrogados sobre como os alunos encaram as atividades envolvendo leitura, 

segundo a sua percepção, os professores, em sua maioria, consideraram que os discentes as 
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veem como atividades enfadonhas (37,5%), seguida da colocação de serem necessárias apenas 

para arrumar um bom emprego (25%) ou para passar de ano (25%). A minoria dos professores 

(12,5%) acredita que os alunos vejam a leitura como necessária para o desenvolvimento de sua 

criticidade e autonomia, todavia, é assim que a maioria dos alunos a vêem (72,2%), sendo 

importante dizer que nenhum destes a apontou como uma atividade enfadonha. 

Percebe-se que os alunos do PROEJA compreendem a relevância social da leitura e o 

seu poder de transformação, fato que poderia contribuir para o envolvimento destes nas 

atividades. Quando os professores apontam “enfadonhas” e os alunos não, pressupõem-se que 

eles sintam os alunos entediados durante as suas aulas, colocando-se aqui a necessidade de que 

se reflita sobre as possíveis causas desse enfado. Tais dados sugerem uma autoavaliação da 

ação pedagógica e, a depender desta, a necessidade de uma ressignificação da mesma. Para 

Freire (2005):  

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é a reflexão 

crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática [...] Quanto mais me assumo como estou sendo e 

percebo a ou as razões de ser porque estou sendo assim mais me torno capaz de mudar 

[...] (FREIRE, 2005, p. 39). 

 

 

Uma das primeiras colocações de Solé (1998) ao tratar das estratégias de leitura faz 

referência à motivação para sua realização, afirmando que nenhuma tarefa de leitura deveria 

ser iniciada sem que os alunos estivessem motivados para tal, sem que esteja claro que lhe 

encontram sentido, o que se consegue planejando-a bem, selecionando-se com critérios os 

materiais a serem utilizados, tomando-se decisões sobre as ajudas prévias de que alguns alunos 

possam necessitar e promovendo-se, sempre que possível, situações que abordem contextos de 

uso real.  

No que se refere à contribuição das práticas docentes para a formação leitora, a maior 

parte dos alunos (66,7%) confirma que as atividades, do modo como são realizadas nas 

diferentes disciplinas, são muito válidas. Ao que concerne à autoavaliação dos professores, a 

parcela mais expressiva (62,5%) considera que sua prática contribui, mas precisa melhorar, 

enquanto que 25% assumem que a prática desempenhada não contribui, somente 12,5% 

acreditam que o seu fazer em sala de aula contribui totalmente para a formação leitora. A 

resposta dada pela maioria dos professores leva a crer que a proposta de intervenção aqui 

delineada terá espaço em sua ação docente e se constituirá em importante ferramenta de auxílio. 

Quanto a resposta dos alunos, o que se espera é que estes possam usufruir de práticas docentes 

ainda mais significativas para o desenvolvimento de sua formação leitora, pretendendo-se que 
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o produto educacional, fruto desse trabalho de pesquisa, seja utilizado como aliado para que 

isso ocorra. 

No que consiste em estratégias de leitura, já foi possível observar de que maneira 

estas se delineiam na prática do professor em sala de aula, havendo a necessidade de que se 

observe a representação delas quando o foco se volta para os alunos, o que será feito com 

base na tabela 6. Passe-se a ela. 

 

Tabela 7 - Os alunos e suas estratégias de leitura 
 PERGUNTA 

ALUNOS QUE ESTRATÉGIAS VOCÊ UTILIZA PARA LER? 

(COMPREENDER) 

A1 

“Ler mais de uma vez”. 

A2 

“Leio um livro em um lugar silencioso e sem interrupções”. 

A3 

“Leio várias vezes para entender”. 

A4 

“Ler várias vezes”.  

A5 

“Sempre estar atento e bem confortável”.  

A6 

“Ler lentamente, prestar atenção no decorrer da leitura”.  

A7 “Ah, pra eu ler bem eu me imagino lendo para outras pessoas (me imagino até 

mesmo na escola) me dá a sensação de que não posso errar se não irão rir de 

mim. Meio estranho minha técnica, mas é isso...”. 

A8 “Eu leio tudo de forma calma e devagar o bastante pra entender o contexto de 

cada frase”.  

A9 

“Grifar ou então anotar em um papel”. 

A10 

“Leitura silenciosa”.  

A11 

“Ler devagar”. 

A12 

“Pesquisar o significado das palavras e reler o texto várias vezes”. 

A13 

“Ler mais de uma vez”.  

A14 

“Não sei dizer ao certo”. 

A15 

“Lendo com calma”. 

A16 

“Focar no que estou lendo sem interrupções”. 

A17 

“Leio sem pressa para compreender melhor”. 

A18 “Eu apenas leio, e depois tento interpretar para mim mesma sobre o que eu li 

ou compreendi da leitura”. 

A19 “Ler com atenção”. 
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TOTAL 

26,3% repetem a leitura 

26,3% lêem com atenção 

21,1% consideram o ritmo da leitura (lento) 

10,5% consideram a influência do ambiente (calmo, sem interrupções) 

1,53% grifa e anota 

1,53% ressaltou o caratér de decodificação 

1,53% não soube explicar. 

 

A tabela mostra que ao serem interpelados sobre as estratégias que utilizam para ler, a 

maior parte das respostas apontou para a releitura do texto (26,3%), seguida do uso da atenção 

(26,3%) e ritmo da leitura (21,1%). Apenas a minoria (1,53%) respondeu não saber ao certo e 

apontou a leitura enquanto decodificação, destacando a vocalização dos textos. De acordo com 

Kleiman (2002): 

As atividades em que o leitor poderá se engajar quando ele não entender o texto são 

diversificadas e flexíveis, e constituem o indício do funcionamento de uma estratégia 

para conseguir mais eficiência na leitura: por exemplo, se o leitor perceber que não 

está entendendo, ele poderá voltar para trás e reler, ou poderá procurar o significado 

de uma palavra-chave que recorre no texto, ou poderá fazer um resumo do que leu, ou 

procurar um exemplo de um conceito. Enfim, dependendo do que ele detectar como 

causa, ele adotará diversas medidas para resolver o problema. Para a realização desses 

diversos comportamentos faz-se primeiro necessário que ele esteja ciente de sua falha 

na compreensão (KLEIMAN, 2002, p. 50). 

 

 

Pelas respostas dadas supõem-se que os alunos já apresentam certa consciência de 

sua própria compreensão, visto que já se valem de estratégias de leitura, algumas que, 

inclusive podem ser relacionadas a estratégias defendidas por Solé (1998), como a 

formulação de respostas e perguntas (“Eu apenas leio, e depois tento interpretar para mim 

mesma sobre o que eu li ou compreendi da leitura”) e a busca em fonte especializada 

(“Pesquisar o significado das palavras e reler o texto várias vezes”). Contudo, pretende-se 

que o aluno do Curso de Rede de Computadores do PROEJA possa fazer uso dessas 

ferramentas com maior clareza dos processos, daí a importância de que seu ensino ocorra de 

forma sistemática. 

Para Kleiman (2002), o leitor proficiente não tem apenas um procedimento, mas 

vários possíveis que lhe permitirão chegar aonde quer, tais procedimentos serão elencados 

de acordo com o objetivo da leitura. O professor, por meio de uma ação planejada e 

fundamentada teoricamente, proporcionará aos alunos o domínio das estratégias, de tal modo 

que sejam capazes de utilizá-las para os mais diversos gêneros textuais, em múltiplas 

situações, de forma variada, mesmo depois da retirada das ajudas iniciais.  

A apropriação de estratégias de leitura pelos alunos subsidiará a sua compreensão e, 

uma vez que consiga atribuir sentido aos textos lidos, conseguirá proceder uma análise 
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crítica, podendo contrapor-se, concordar, reelaborar ideias, adquirir conhecimentos diversos, 

elaborar seu próprio discurso, assim, o aluno despertará para uma atuação social consciente. 

O que se pode perceber através da análise de dados coletados em que se buscou 

compreender a realidade apresentada, é que embora haja a preocupação dos professores em 

realizar atividades para o ensino de leitura em suas disciplinas, em vistas de favorecer a 

formação leitora no Curso de Rede de Computadores do PROEJA do IFMA/ Campus São 

José de Ribamar, as práticas não convergem para a formação integral do indivíduo, o que 

pode se justificar pelos aspectos aqui discutidos, que englobam a falta de conhecimento dos 

princípios que norteiam o PROEJA, bem como de um conhecimento mais aprofundado das 

concepções que embasam o ensino de leitura e a necessidade de reconhecimento das 

especificidades dos alunos. 

É no sentido de contribuir para o trabalho docente, no que se refere a uma formação 

leitora significativa, que pensou-se na elaboração de um guia orientador, enquanto 

instrumento de intervenção. Acredita-se que, a partir do conhecimento dos princípios 

norteadores do PROEJA, de uma concepção de leitura que possa subsidiar a prática que se 

pretenda emancipadora e de estratégias que possam ser usadas em atividades de leitura nas 

diferentes disciplinas, é possível possibilitar aos discentes o acesso a uma formação que não 

esteja a serviço do pragmatismo produtivo, mas que lhes permita atuar como agentes 

políticos.  

 

6. O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

A elaboração de um produto que possa ser empregado se deve a necessidade de 

aplicação da pesquisa, estabelecida através da portaria nº 47 de 17 de dezembro de 1995, 

que determina a implantação de Mestrado Profissional (MP) pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

 
O curso deverá articular as atividades de ensino com as aplicações de pesquisas, em 

termos coerentes com seu objetivo, de forma diferenciada e flexível. A existência de 

pesquisa de boa qualidade na instituição e de projetos em parceria com o setor 

produtivo, bem como a oferta de atividades de extensão, são requisitos essenciais ao 

credenciamento institucional para oferta deste tipo de curso (CAPES, 1995, p. 22). 
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 Pensar o produto educacional requer a compreensão profunda do objeto de estudo 

em busca de uma transformação, visto que o mesmo é um poderoso instrumento de 

intervenção nas realidades. 

(...) a identidade dos mestrados profissionais não está somente determinada pela sua 

área temática, mas, fundamentalmente, pelo enorme desafio de integrar com rigor a 

pesquisa no seu processo de desenvolvimento e conseguir a aplicabilidade dos 

resultados para transformar a realidade estudada. Esse desafio, que significa o 

verdadeiro sentido da universidade, implica a inserção dos MP no seio da sociedade 

para realizar com eficiência e clareza os estudos e análises e, desse modo, alcançar a 

compreensão dos conflitos e problemas socioambientais no território nacional e 

propor soluções científicas e técnicas (NEGRET, 2008, p. 143). 

 

 

Entende-se que as diversas aprendizagens da escola e do mundo são possibilitadas por 

meio da leitura, através dela amplia-se o conhecimento cognitivo e desenvolve-se a criticidade, 

o que torna o indivíduo consciente de seus direitos e deveres como cidadãos. Segundo Kleiman 

e Moraes (1999, p. 91), a “leitura é uma das maneiras que a escola tem de contribuir para a 

diminuição da injustiça social, desde que ela forneça a todos as oportunidades para o acesso ao 

saber acumulado pela sociedade”. 

A crença na premissa acima foi o que suscitou o presente trabalho.  Baseando-se no 

referencial teórico que sustenta esse estudo e a partir da análise dos dados obtidos acerca da 

formação leitora no Curso de Rede de Computadores do PROEJA do Instituto Federal do 

Maranhão/Campus São José de Ribamar, desenvolveu-se o guia orientador “ESTRATÉGIAS 

DE LEITURA: uma alternativa para a formação leitora no PROEJA”.  

Norteado pela concepção de leitura como prática social e concebendo-a como o próprio 

processo interpretativo, visto que a compreensão está intrínseca ao ato de ler, o guia objetiva 

oferecer contribuições teórico-metodológicas que possam ser utilizadas na ação docente para 

subsidiar a formação leitora, na perspectiva do alcance de uma formação humana integral, 

conforme preconizada nas bases do Programa. 

Nesta sessão se tratará do processo de elaboração do citado material educativo, 

compreendendo desde o processo inicial, seu desenvolvimento e avaliação. Através do produto 

construído, intenciona-se auxiliar, de maneira significativa, a prática dos professores no que se 

refere ao ensino de leitura para os jovens e adultos do Proeja, concebidos socialmente enquanto 

mão de obra, mas esquecidos, por vezes, enquanto sujeitos de direitos. Pretende-se, ainda, 

favorecer o alargamento de pesquisas na área da Educação de Jovens e Adultos, mais 

especificamente do programa em questão.  
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6.1 PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

A identificação com a temática e com o grupo pesquisado se deu pelos motivos já 

apresentados na introdução deste trabalho. A pesquisa realizada buscou responder aos seguintes 

questionamentos: As práticas de leitura realizadas no Curso PROEJA de Rede de Computadores 

do IFMA/Campus São José de Ribamar favorecem a formação leitora? O ensino da leitura no 

Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar converge 

para a formação integral do indivíduo? 

A partir dessas questões formulou-se o seguinte objetivo geral: Analisar as concepções 

e práticas que orientam a ação docente no ensino da leitura no Curso PROEJA de Rede de 

Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar. Buscando-se atender a esse objetivo, 

foram traçados os objetivos específicos, que encaminharam, justamente, as fases de elaboração 

do produto educacional. 

Para a composição do guia orientador, considerou-se o itinerário defendido por Kaplún 

(2002), quanto ao que diz respeito à construção de um material educativo, seguindo-se três 

dimensões propostas: o eixo conceitual, o pedagógico e o comunicacional. O primeiro deles faz 

referência a seleção e organização dos conteúdos, o segundo, denominado, eixo pedagógico, se 

pauta na análise dos sujeitos participantes da pesquisa, aos quais Kaplún (2002) se refere como 

“destinatários da mensagem”, enquanto que o terceiro eixo aponta para o modo concreto de 

relação entre o pesquisador e o destinatário, trata-se da materialização do projeto em si. 

O eixo conceitual engloba uma pesquisa do “tipo temático” e outra do “tipo 

diagnóstico”.  

[...] de um lado temos que conhecer a fundo a matéria em questão, os conceitos que a 

articulam, os mais importantes debates suscitados por ela etc. Depois disso, será 

preciso escolher as idéias (sic) centrais que serão abordadas pelo material, bem como 

o tema ou temas principais através dos quais se procurará gerar uma experiência de 

aprendizado. A isto chamaremos (...) o eixo conceitual do material (KAPLÚN, 2002, 

p. 48). 

 

 

Partiu-se da compreensão de referenciais que sustentam teoricamente as reflexões 

acerca da EJA, PROEJA e das práticas de leitura. A partir daí, elaborou-se os instrumentos de 

pesquisa, a serem aplicados com professores e alunos, de modo que se pudesse verificar as 

implicações, na formação integral do indivíduo, das concepções e práticas que embasam a 

formação leitora no Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de 

Ribamar. 
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Feito isto, passou-se ao eixo pedagógico, dada a necessidade de se conhecer o contexto 

e, principalmente, os sujeitos aos quais deveria ser destinado o material interventivo. 

Isso é muito mais do que identificá-los com algumas categorias formalizadas de idade, 

sexo, ocupação, origem geográfica, social etc. Implica realizar um trabalho de pré-

alimentação da mensagem educativa a elaborar, saber o que sabem, o que querem, o 

que pensam, imaginam, ignoram do tema em questão, e a quais necessidades nosso 

material poderia responder. Isto será decisivo para construir o que chamaremos aqui 

de eixo pedagógico (KAPLÚN, 2002, p. 48-49). 

 

 

A análise dos dados provenientes dos questionários aplicados, realizada com base na 

Análise de Conteúdo de Bardin, apontaram para lacunas no que se refere, principalmente, à 

formação para a docência no PROEJA, ao conhecimento acerca das concepções de leitura que 

podem subsidiar práticas que fomentem a formação integral e quanto ao reconhecimento das 

especificidades dos alunos. Ficou claro que há uma preocupação dos professores quanto ao 

favorecimento da formação leitora, contudo, as práticas realizadas não convergem para a 

formação integral do indivíduo. 

Passou-se, então, à reflexão acerca da intervenção que poderia ser proposta, tendo-se 

em mente que um material educativo, segundo Kaplún, se trata de: 

 

[...]um objeto que facilita a experiência de aprendizado; ou, se preferirmos, uma 

experiência mediada para o aprendizado. (...) não é apenas um objeto (texto, 

multimídia, audiovisual ou qualquer outro) que proporciona informação, mas sim, em 

determinado contexto, algo que facilita ou apoia (sic) o desenvolvimento de uma 

experiência de aprendizado, isto é, uma experiência de mudança e enriquecimento 

algum sentido: conceitual ou perceptivo, axiológico ou afetivo, de habilidades ou 

atitudes (KAPLÚN, 2002, p. 46). 

 

 

Dessa maneira, inicialmente concebeu-se a ideia de elaboração de sequências didáticas, 

sendo posteriormente substituída pelo guia orientador (conforme explicado no item 4.1). De 

acordo com o dicionário (GUIA, 2021), a palavra “guia” significa o ato ou o efeito de guiar; 

manual que contém informações, instruções e conselhos de diversas naturezas; que conduz, que 

dirige, que mostra o caminho. Ao passo que “orientador” (ORIENTADOR, 2021) é aquele que 

orienta, dá orientações, dirige. É justamente esta a pretensão do material construído, apresentar 

uma alternativa que possa favorecer a prática docente e, principalmente, que subsidie a 

formação omnilateral. 

Diante da averiguação feita, elencou-se os tópicos que, porventura, poderiam compor a 

estrutura do Guia Orientador. Para tanto, houve uma reunião por via remota (Google meet) em 

que foram apresentados de forma sucinta os resultados dos dados obtidos, discutindo-se a 

respeito das principais fragilidades encontradas. Estiveram presentes na reunião quatro 
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professores, de um total de oito, e o coordenador pedagógico do Curso de Rede de 

Computadores do PROEJA.  

Na ocasião, a pesquisadora colocou em pauta a sua proposta de itens para a composição 

do guia, que seriam: O histórico da EJA e PROEJA; Um breve histórico da leitura no Brasil; 

As concepções escolares de leitura; A Leitura Como Prática Social; Conhecendo Isabel Solé; 

As estratégias de leitura de Solé. Durante a apresentação dos itens, a pesquisadora pôde realizar 

explanações acerca do referencial teórico utilizado, prestando esclarecimentos sobre as bases 

do PROEJA, o tipo de formação humana defendida, concepções de leitura, da leitura enquanto 

prática social, do trabalho realizado por Solé, bem como de suas estratégias para o ensino de 

leitura. 

Vale dizer que foi um momento bastante significativo, em que os professores puderam 

reelaborar conceitos, compartilhar suas inquietações e anseios, se puseram a par do ponto de 

vista dos alunos e de seus pares e compreenderam o cerne da pesquisa desenvolvida. Os 

docentes presentes fizeram colocações que, em suma, questionaram a extensão do guia, 

levantando a preocupação de que se tornasse uma leitura “chata” e “pouco didática”.  

O eixo pedagógico é, ou deveria ser, segundo nos parece, o articulador principal de 

um material educativo, se é que queremos que ele seja realmente educativo. É através 

dele que estabeleçerernos um ponto de partida e um ponto de chegada, em termos de 

tentativa, para o destinatário do material. Ou seja, é assim que lhe propomos um 

caminho, que ele é convidado a percorrer uma nova perspectiva que queremos abrir 

para ele, ou que lhe propomos que descubra. Ao fim desse caminho poderá ele, ou 

não, ter efetivamente mudado ou enriquecido algumas de suas concepções, 

percepções, valores etc. De qualquer modo, pelo menos a possibilidade estará aberta 
(KAPLÚN, 2002, p. 49). 

 

 

Dessa forma, após argumentações e a concordância de todos os envolvidos, optou-se 

pelos seguintes tópicos para composição do mesmo: Por dentro do PROEJA; Concepções 

escolares de leitura; A leitura como prática social; As estratégias de leitura de Solé. 

Assim, passou-se ao eixo comunicacional, à construção, concreta, de um guia orientador 

para o Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar.  

Embasado na concepção de leitura enquanto prática social, o produto educacional vem 

apresentando estratégias que possam contribuir para a ação docente no que se refere ao ensino 

da leitura dentro de uma perspectiva de formação integral. Vejamos, a seguir, como os 

conteúdos foram organizados. 
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6.2 APRESENTAÇÃO DO GUIA “ESTRATÉGIAS DE LEITURA: UMA 

ALTERNATIVA PARA A FORMAÇÃO LEITORA NO PROEJA” 

 

Para a composição do guia orientador, buscou-se trazer os princípios e bases que 

norteiam o PROEJA, fornecer um panorama sobre as concepções de leitura que podem subsistir 

no universo escolar, destacando-se, prioritariamente, a leitura como prática social, bem como 

tratar de estratégias que podem favorecer o ensino da mesma, em vista de uma formação 

autônoma e crítica. 

Dando continuidade ao percurso de elaboração, alcançou-se o eixo comunicacional, que 

diz respeito ao material em si, como dito anteriormente, ao formato, diagramação e linguagem 

empregada, ao modo como foi organizada a mensagem educativa e como chegará às mãos do 

destinatário.  

Será preciso animar-se a romper moldes para que a mensagem educativa não seja, 

uma vez mais, equivalente a um sermão impresso, ou a uma chatice audiovisual. (...) 

não estamos escrevendo (só) para nós mesmos. O pecado esteticista é quase tão 

daninho como o didatista (KAPLÚN, 2002, p. 49). 

 

 

 

Por essa razão, buscou-se considerar ao máximo as colocações dos professores 

participantes da pesquisa, com os quais os conteúdos foram pensados e discutidos, de modo a 

responder às lacunas percebidas durante a realização da mesma. Dessa forma, a estrutura do 

guia orientador foi composta por seis tópicos, assim intitulados: Querido (a) professor (a); Por 

dentro do PROEJA; Concepções escolares de leitura; A leitura como prática social; As 

estratégias de leitura de Solé; Algumas propostas teórico-práticas; além da Apresentação, 

Considerações finais e Referências. 
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FIGURA 1: CAPA DO GUIA ORIENTADOR 

                                                   

 

O primeiro tópico “Querido (a) professor (a)”, se configura como uma conversa pessoal 

entre a pesquisadora e o leitor do guia, trata-se de um convite aos professores para que repensem 

sua prática, buscando estimulá-los à leitura do material. Ainda neste tópico, encontra-se uma 

subseção, “Para descontrair”, com intuito de chamar a atenção, de maneira lúdica, para a 

importância de formar leitores proficientes. 

A pretensão no uso dessa subseção é levar à percepção de que se o cérebro consegue, 

quase que de forma automática, desvendar o escrito, o mesmo pode ocorrer com relação ao 

trabalho com as estratégias de leitura, pois a constância tão logo levará os alunos a realizarem 

o exercício de forma autônoma, o que significa que se apropriarão das estratégias de tal modo 

que seu uso passará a ser natural. Enumera-se, também, quatro pontos importantes a serem 

considerados no ensino da leitura. 

O tópico seguinte, nomeado “Por dentro do PROEJA”, traz uma reflexão quanto a 

formação integrada, abordando conceitos como omnilateralidade e politecnia. Sustenta-se na 

discussão dos pressupostos e princípios que dão base ao PROEJA, destacando a leitura como 

um objeto fundante na formação do sujeito. 

O terceiro tópico, “Concepções escolares de leitura”, apresenta as concepções de leitura 

e suas implicações na formação de leitores no Brasil, contando, ainda, com a subseção “Para 

saber mais”, que traz um pequeno esclarecimento sobre o Letramento, percebido como 

necessário devido o assunto abordado. 
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Com o caminho aberto pelo item acima descrito, chega-se ao tópico quatro, “A leitura 

como prática social”, que se concentra sobre a concepção defendida como a mais apropriada 

para o alcance da formação integral que se almeja no PROEJA. 

Em seguida, tem-se o item cinco “As estratégias de leitura de Solé”, que se organiza em 

três subitens: As estratégias para antes da leitura; As estratégias durante a leitura; As estratégias 

para depois da leitura. Nesse tópico são trazidas estratégias de leitura propostas por Isabel Solé 

(1998), visando possibilitar aos alunos o alcance de sua autonomia, por meio do 

desenvolvimento da criticidade. Assim, são dadas contribuições teórico-metodológicas que 

poderão ser utilizadas na ação docente para subsidiar a formação leitora. 

Por fim, o item seis, denominado “Algumas propostas teórico-práticas”, é uma extensão 

do item cinco, trazendo sugestões de Solé de como pode ser direcionado o trabalho em sala de aula. 

É válido destacar que ao longo do guia estão disponibilizados hiperlinks nas notas de rodapé para 

que o professor possa ampliar seus conhecimentos no que se refere às discussões propostas pelo 

material didático. O guia, então, se encerra com as considerações finais da pesquisadora.  

 

6.3 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O guia orientador “ESTRATÉGIAS DE LEITURA: uma alternativa para a formação 

leitora no PROEJA”, foi disponibilizado aos professores participantes da pesquisa em formato 

de ebook, podendo ser impresso. A ficha avaliativa pautou-se na proposta de avaliação coletiva 

de produtos educacionais no contexto dos mestrados profissionais na Área de Ensino no Brasil, 

trazida por Leite (2018), que se embasa nos estudos de Gabriel Kaplún (2002). 

Os critérios avaliativos foram elencados no sentido de contemplar tanto reflexões sobre 

a estética e organização do produto educacional, quanto sobre os conteúdos, abordando aspectos 

comunicacionais, pedagógicos, teóricos e críticos. 

considero ser necessário assegurar que os produtos educacionais criados em 

mestrados profissionais na área de ensino, em especial os materiais textuais destinados 

a professores, sejam produzidos e avaliados de modo coletivo, considerando as 

especificidades do público alvo a que se destinam; (...) Reconheço não ser possível 

considerar os eixos e descritores apresentados (...) como universais, capazes de 

abarcar qualquer processo avaliativo de materiais educativos, tendo em vista que cada 

material terá um tema, um público alvo, um objetivo, e será organizado em capítulos 

com organização específica. Cabe realizar adequações que mantenham o processo 

avaliativo centrado nas relações entre forma e conteúdo, bem como na avaliação dos 

eixos elencados, adaptando os descritores para cada tipo de material educativo 

(LEITE, 2018, p. 338). 
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Em vista da impossibilidade de encontrar presencialmente os professores participantes, 

devido ao contexto mundial de pandemia da COVID – 19, as fichas foram disponibilizadas em 

formulários elaborados através do Google forms e enviadas por email pela pesquisadora, 

juntamente com o guia, havendo a solicitação ao coordenador pedagógico do Curso de Rede de 

Computadores para que fizesse o envio também via whatsapp.  

Dessa forma, os professores colaboradores tiveram o prazo de um mês para avaliar o 

material didático de acordo com os cinco critérios estabelecidos, todos os critérios contavam 

com a possibilidade de três respostas: sim, não e parcialmente. Era possível, em um espaço 

destinado a este fim, realizar também o registro de críticas (reclamações, sugestões ou elogios). 

Ao final do prazo disponibilizado, todos os sujeitos haviam realizado a avaliação. A seguir, 

pode-se acompanhar os resultados. 

 

Tabela 8 - Resultado da ficha de avaliação realizada pelos professores 
CRITÉRIOS PERGUNTAS RESULTADO 

 

 

ESTÉTICA E 

ORGANIZAÇÃO 

O material é atrativo e de fácil compreensão?  100% responderam 

que sim 

Promove uma leitura dinâmica com informações 

técnicas na mesma proporção que é didático? 

100% responderam 

que sim 

Apresenta capítulos interligados e coerentes? 100% responderam 

que sim 

ESCRITA Apresenta escrita acessível? 

 

100% responderam 

que sim 

 

 

CONTEÚDO 

A forma de apresentar os referenciais teóricos 

utilizados é clara e de fácil entendimento? 

100% responderam 

que sim 

O conteúdo pode ser adaptado para outras turmas do 

PROEJA? 

100% responderam 

que sim 

 

PROPOSTA  

DIDÁTICA 

A proposta contribui com a prática docente?  100% responderam 

que sim 

A proposta colabora com a formação integral dos 

alunos? 

87,5% responderam 

que sim 

12,5% responderam 

que parcialmente 

 

 

 

CRITICIDADE 

A proposta contempla uma reflexão sobre o 

posicionamento político e social docente? 

100% responderam 

que sim 

A proposta colabora com o debate sobre a formação 

integral na Educação de Jovens e Adultos? 

100% responderam 

que sim 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE 

MANIFESTAÇÕES 

1. “Excelente trabalho. Parabéns! Sugiro cor da fonte azul em parágrafos longos 

que estão escritos de vermelho. Fica mais interessante para ler!” 

 

2. “Excelente material, bem escrito, de fácil compreensão e com discussões 

muito relevantes sobre a temática.” 

 

3. “Além do conteúdo exposto, o design gráfico e o layout ficaram excelentes. 

Parabéns!” 

 

4. “Material muito bem escrito, muito acessível com uma linguagem clara e 

objetiva. Contém discussões muito relevantes e contribuições para a nossa 

prática docente, e o que é melhor, independente da nossa área de atuação. 

Você está de parabéns.” 
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5. “Produto atrativo, informativo e interessante. Leitura de fácil compreensão e 

muito didático.” 

 

6. “Parabéns! Adorei.” 

 

 

Pode-se observar que os dois primeiros pontos versam sobre a Forma, abrangendo 

perguntas que buscaram avaliar a ESTÉTICA E ORGANIZAÇÃO e a ESCRITA, havendo 

unanimidade em se afirmar que o material é atrativo e de fácil compreensão, que promove uma 

leitura dinâmica com informações técnicas na mesma proporção que é didático, que apresenta 

capítulos interligados e coerentes e que apresenta escrita acessível. 

Os três critérios posteriores – CONTEÚDO, PROPOSTA DIDÁTICA e 

CRITICIDADE – avaliaram o Conteúdo. Os professores foram unânimes ao apontar que a 

forma de apresentar os referenciais teóricos utilizados é clara e de fácil entendimento; que o 

conteúdo pode ser adaptado para outras turmas do PROEJA; que a proposta contribui com a 

prática docente, contempla uma reflexão sobre o posicionamento político e social docente e 

colabora com o debate sobre a formação integral na Educação de Jovens e Adultos. 

Ao serem perguntados se a proposta colabora com a formação integral dos alunos, no 

critério Proposta didática, 87,5% responderam que sim e 12,5% responderam que parcialmente, 

no entanto, não houveram sugestões ou reclamações nesse sentido que pudessem direcionar 

uma revisão no conteúdo. Não havendo nenhuma discordância quanto à pergunta, considera-se 

que a resposta evidencia o fato de que, em uma produção científica, sempre haverá pontos que 

possam ser revisados, repensados, reelaborados.  

No que se refere ao registro de manifestações, seis professores fizeram uso do espaço, 

havendo, dentre os comentários, somente uma sugestão com relação a cor utilizada em 

parágrafos longos, o que se considera uma questão subjetiva, tendo em vista que, já um outro 

comentário, destacou a excelência do design gráfico e do layout. Todas as considerações feitas 

avaliaram positivamente o guia. 

Com base na avaliação realizada, é possível afirmar que o guia, de modo geral, teve uma 

ótima aceitação pelos professores colaboradores, sendo validado de forma positiva. Assim, 

constitui-se como uma importante alternativa metodológica para orientação docente, podendo 

ser uma ferramenta de grande contribuição na perspectiva da formação omnilateral dos alunos 

do Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PROEJA, enquanto política pública de inclusão social que se pauta em uma proposta 

de integração profissional ao ensino médio, busca uma superação da dualidade estrutural, que 

permita à classe trabalhadora uma formação integrada, contemplando a totalidade do indivíduo, 

possibilitando o acesso a conhecimentos científicos historicamente produzidos, ampliando suas 

possibilidades em sociedade e no mundo do trabalho.  

A leitura é um meio de proporcionar a aquisição de informações e o desenvolvimento 

de reflexões críticas sobre a realidade em que vivemos. Por essa razão, é de extrema importância 

que se avalie a formação leitora, enquanto necessária para a formação integral do sujeito. O 

ensino da leitura deve ser uma tarefa contínua e permanente, pois é através de uma prática 

leitora proficiente que o aluno pode adquirir novas e importantes habilidades e construir novos 

conhecimentos. 

Com base no exposto, desenvolveu-se a presente pesquisa cujo foco é a formação leitora 

no Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de Ribamar. Para 

tanto, a investigação buscou saber se as práticas de leitura realizadas no referido curso 

favoreciam a formação leitora e se o ensino da leitura no mesmo convergia para a formação 

integral do indivíduo. 

Dessa forma, analisou-se as concepções e práticas que orientam a ação docente no 

ensino da leitura no Curso PROEJA de Rede de Computadores do IFMA/Campus São José de 

Ribamar. Partiu-se de uma discussão teórica pautada em referenciais que sustentam as reflexões 

acerca da EJA, PROEJA e das práticas de leitura, alicerçadas nas bases conceituais da formação 

integrada e na concepção de leitura enquanto prática social. Tal percurso levou à apresentação 

de estratégias de leitura como caminho possível para a realização de um ensino de leitura que 

fomente uma educação omnilateral e politécnica. 

Os resultados da pesquisa, alcançados a partir da técnica de análise de conteúdo proposta 

por Bardin, vislumbraram a necessidade de uma maior apropriação sobre as concepções 

prevalecentes de leitura e, sobretudo, acerca das bases do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA).  Ficou evidente que é de suma importância que as práticas docentes assumam um 

compromisso político que esteja articulado ao projeto de ensino integrado e que considerem os 

pressupostos e princípios do Programa.  

É preciso também que se reconheça a leitura como processo de compreensão, sem 

dissociá-la deste, como uma atividade que se realiza a partir de um contexto social e que implica 
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muito mais do que somente decodificar, requerendo um sujeito ativo, capaz de alcançar o 

sentido global dos textos lidos e de fazer uso da sua formação leitora em qualquer situação que 

lhe seja apresentada, dentro ou fora da escola. 

Acredita-se que a posse desses conhecimentos possibilitará um planejamento de ações 

que propicie uma formação leitora significativa, por meio de um processo interativo e dialógico. 

É evidente que há muitas outras questões a serem aprofundadas, entretanto, defende-se que o 

desenvolvimento das estratégias de leitura, através de ações intermediadas que permitam a 

interação dos alunos com seus pares e a produção de um conhecimento partilhado, de forma 

que possam expor e reelaborar seu pensamento, sua experiência prévia de vida e seu 

conhecimento coletivo de mundo, contribuirá significativamente para a materialização do 

projeto educacional proposto pelo PROEJA. 

Considera-se que a pesquisa aqui desenvolvida é relevante, não só para o Curso de Rede 

de Computadores do PROEJA do IFMA/Campus São José de Ribamar, podendo contribuir para 

a formação leitora em outros cursos do programa, sendo uma alternativa de direcionamento da 

prática docente quanto ao ensino da leitura. É necessário atentar para que não se incorra no 

didatismo da proposta aqui apresentada, não devendo se configurar em uma ação mecanizada. 

Cabe ressaltar que qualquer método de ensino deve ser adequado, flexibilizado, de acordo com 

o contexto em que possa ser utilizado, podendo o professor se valer destas e de muitas outras 

propostas.  

Espera-se, com essa pesquisa, contribuir para além da produção de recursos para o 

trabalho docente, aspira-se gerar conhecimento relevante no campo da construção de práticas 

de ensino de leitura, proporcionando a professores uma reflexão sobre o ato de ler, que se 

reflita na formação de um leitor proficiente, competente e crítico, que favoreça uma educação 

que permita a conquista da emancipação social, proporcionando aos alunos a superação de 

suas dificuldades através de sua inserção na cultura, permitindo-o redefinir o seu espaço na 

sociedade. Espera-se, sobretudo, contribuir para a sedimentação das bases  de uma educação 

tecnológica e politécnica.
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● APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa que comporá o corpo da dissertação 

intitulada A FORMAÇÃO LEITORA NO CURSO DE REDE DE COMPUTADORES DO 

PROEJA DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO JOSÉ DE 

RIBAMAR, sob a responsabilidade da pesquisadora Líssia Fernanda Ribeiro da Silva, com a 

orientação do professor Doutor Alberico Francisco do Nascimento. A pesquisa tem como 

objetivo desenvolver um guia didático que poderá auxiliar a ação docente quanto ao ensino da 

leitura, favorecendo a formação de leitores no curso PROEJA de Redes de Computadores do 

Campus São José de Ribamar/IFMA. 

Sua participação é voluntária e acontecerá por meio de um questionário com perguntas 

fechadas e abertas, de acordo com a sua disponibilidade. As respostas ficarão registradas no 

próprio questionário e será garantido o sigilo sobre essas informações. Sua participação não é 

obrigatória e você pode ficar à vontade para deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo para você ou em sua relação com a pesquisadora ou mesmo 

com o Instituto Federal, campus São José de Ribamar. 

Caso haja algum desconforto em responder alguma questão após a apresentação de 

dados da pesquisa e seus objetivos, será garantido o direito de não responder a essas questões. 

Fica garantido também o sigilo da identidade, ou seja, seu nome não aparecerá em qualquer 

momento da pesquisa já que a identificação será feita por números. O acesso aos dados pessoais 

e informações fornecidas será apenas da pesquisadora, assegurando assim a confiabilidade, a 

privacidade e a proteção da imagem dos participantes. 

Ao (a) senhor (a) fica garantido o compromisso de zelar pelo sigilo das informações, 

bem como pela privacidade, tornando públicos os resultados desta pesquisa, quer sejam eles 

favoráveis ou não, comunicando ao Instituto Federal do Maranhão, campus São José de 

Ribamar, local da pesquisa, sobre qualquer alteração neste projeto. Esta pesquisa terá 

acompanhamento constante e direto da pesquisadora e de seu orientador, através de reuniões 

periódicas para tratar do desenvolvimento da mesma, da aplicação do produto e da discussão e 

problematização dos resultados, a fim de que os objetivos sejam alcançados da melhor forma. 

Caso haja arrependimento ao participar da pesquisa, depois de consentir sua 

participação, fica-lhe assegurado o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 
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qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

A sua participação não terá nenhuma despesa e também não haverá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Em caso de dúvidas ou de informações sobre a pesquisa, sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, entre em contato com a pesquisadora 

responsável pelo email lissiafernandaribeiro@gmail.com, cel: (98) 982223676 (whatsapp) ou 

pelo endereço Rua das Laranjeiras, quadra 14, nº 19, Condomínio Dr. Amaral de Matos, bairro: 

Estrada de Ribamar, Paço do Lumiar – MA. 

O termo de consentimento livre e esclarecido será emitido em duas vias que serão ambas 

assinadas por mim e pelo sr. (a), ficando uma via com cada um de nós. 

 

 

ASSINATURA DO TERMO 

 

Eu,_______________________________________________, fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Dessa 

forma, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei nenhum tipo de 

compensação financeira pela minha participação neste estudo e que posso sair quando quiser. 

 

São José de Ribamar- MA ,_________, de _________, de ___________________. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

____________________________________________________________ 

LÍSSIA FERNANDA RIBEIRO DA SILVA 

(Pesquisadora responsável) 

 

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA ALUNOS 

 

Caro (a) aluno (a), 

Peço sua colaboração no sentido de responder às perguntas do questionário abaixo. Elas 

comporão, com outros dados, o corpus de pesquisa de Líssia Fernanda Ribeiro da Silva, 

mailto:lissiafernandaribeiro@gmail.com


129 
 

 

orientada pelo prof. Dr. Alberico Francisco do Nascimento, intitulada A FORMAÇÃO 

LEITORA NO CURSO DE REDE DE COMPUTADORES DO PROEJA DO INSTITUTO 

FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. A pesquisa tem como 

objetivo desenvolver um guia didático que poderá auxiliar a ação docente quanto ao ensino da 

leitura, favorecendo a formação de leitores no PROEJA. Obrigada! 

 

 

I. Perfil sócio-econômico 

 

● Qual a sua faixa etária?  

o De 18 a 24 anos 

o De 25 a 30 anos 

o De 31 a 40 anos 

o De 41 a 50 anos 

o Mais de 50 anos 

 

● Quanto tempo você ficou sem estudar?  

o Até 3 anos 

o De 4 a 6 anos 

o Entre 7 e 10 anos 

o Mais de 10 anos 

o Nunca me afastei da escola 

 

● Por que você parou de estudar?  

o Precisava trabalhar 

o Precisava cuidar da casa/família 

o Tinha dificuldades nos estudos (repetência) 

o Dificuldade de acesso à escola (distância) 

o Outros motivos 

Caso você tenha marcado, na opção acima, "outros motivos", diga quais foram: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

● Qual a razão para sua matrícula no PROEJA?  

o Satisfação pessoal 

o Conseguir um emprego na área do curso 

o Ingressar no Ensino Superior 

o Melhorar de cargo dentro de sua profissão 
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o Conseguir um emprego em qualquer área 

 

● Qual a sua ocupação atual, além dos estudos?  

o Estou trabalhando 

o Estou aposentado 

o Estou procurando emprego pela primeira vez 

o Estou desempregado 

o Nunca trabalhei e não estou procurando emprego 

o Sou dona de casa 

o Outra situação (vive de renda, recebe pensão, etc.) 

 

II. Sobre leitura...  

 

1. Para você o que é ler?  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Como você tem se relacionado com a leitura ao longo da vida?  

o Participou de práticas de leitura espontâneas, na sua casa, desde a infância 

o Participa de práticas de leitura espontâneas, na sua casa, desde a adolescência 

o Participou/Participa de práticas de leitura espontâneas na sua casa, somente na idade adulta 

o Participou/participa de práticas de leitura, na maior parte na escola, desde a infância. 

o Participou/participa de práticas de leitura, na maior parte na escola, desde a adolescência. 

o Participou/participa de práticas de leitura, na maior parte na escola, somente na idade 

adulta 

o Não lembro de ter participado de práticas de leitura 

 

3. Como você avalia sua leitura? (Considere leitura enquanto ato de compreender o que é 

lido)  

o Incapaz de ler 

o Leio com grande dificuldade 

o Leio com pouca dificuldade 

o Não tenho nenhuma dificuldade para ler 

 

4. Quais são os materiais de leitura mais utilizados pelos professores nas aulas do Curso? 

(Pode marcar até duas opções)  

o Livros didáticos 
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o Livros técnicos ou teóricos 

o Manuais 

o Apostilas 

o Textos ou exercícios em folhas avulsas 

o Esquemas de aula, textos ou exercícios no quadro  

o Revistas 

o Jornais 

o Sites ou páginas da internet 

o Folhetos e cartazes 

o Seus próprios textos ou de colegas 

o Outros tipos. 

 

5. Qual o seu tipo preferido de leitura? (Marcar até duas alternativas)  

o Livros escolares 

o Jornais 

o Livros técnicos 

o Revistas 

o Ficção científica 

o Séries policiais 

o Gibis, revistas em quadrinhos 

o Contos 

o Poesias 

o Crônicas 

o Bíblia, livros sagrados ou religiosos 

o Autobiografias 

o Folhetos e literatura de cordel 

o Nenhum 

 

6. Seus professores, das diferentes disciplinas, costumam realizar atividades com o objetivo 

de ensinar a ler?  

o Sim, nas diferentes disciplinas 

o Não 

o Somente o professor de Língua Portuguesa 

 

7. Que estratégias costumam ser mais utilizadas no ensino de leitura pelo professor? (você 

pode marcar até duas opções)  
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o leitura em voz alta 

o leitura silenciosa 

o debates, rodas de leitura 

o leitura compartilhada 

o Atividades de interpretação textual orientadas pelo livro didático 

o Atividades de interpretação textual elaboradas pelo próprio professor 

o Explicação acerca dos objetivos da leitura dos textos trabalhados 

o Motivação para a leitura do texto 

o Outras 

Caso você tenha marcado a opção "outras" no item acima, cite as estratégias. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Que estratégias você utiliza para ler (compreender)? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Como você encara as atividades envolvendo leitura realizadas em sala de aula?  

o Prazerosas 

o Enfadonhas 

o Necessárias apenas para passar de ano 

o Necessárias apenas para arrumar um bom emprego 

o Necessárias para desenvolver sua autonomia e criticidade 

 

10. Na sua opinião, ler é importante? Por quê?  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. Você considera que as atividades relacionadas ao ensino da leitura, na forma como são 

realizadas nas diferentes disciplinas do seu curso, contribuem para a sua formação 

leitora?  

o Muito 

o Razoavelmente 

o Pouco 

o Não contribuem 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA PROFESSORES 

 

Caro (a) professor (a), 

Peço sua colaboração no sentido de responder às perguntas do questionário abaixo. Elas 

comporão, com outros dados, o corpus de pesquisa de Líssia Fernanda Ribeiro da Silva, 

orientada pelo prof. Dr. Alberico Francisco do Nascimento, intitulada A FORMAÇÃO 

LEITORA NO CURSO DE REDE DE COMPUTADORES DO PROEJA DO INSTITUTO 

FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, realizada com objetivo 

de contribuir para a prática de leitura realizada em sala de aula, no sentindo de possibilitar uma 

formação leitora significativa. 

Obrigada! 

● Disciplina que leciona? __________________ 

● Possui graduação em (especificar licenciatura ou bacharelado) _______________ 

● Titulação 

o Mestrado 

o Doutorado 

o Especialização 

o Pós-Doutorado 

o Outros

 

1. Há quanto tempo atua no magistério?  

o Menos de 5 anos 

o Entre 6 e 10 anos 

o Entre 11 e 15 anos 

o Entre 16 e 20 anos 

o Mais de 20 anos 

 

2. Há quanto tempo atua no PROEJA?  

o Menos de 5 anos 

o Entre 6 e 10 anos 

o Entre 11 e 15 anos 

 

3. Antes da sua experiência no PROEJA, você já tinha atuado na Educação de Jovens e 

Adultos?  

o Sim 

o Não 

4. Você recebeu alguma formação específica para iniciar sua atuação no PROEJA?  

o Não 

o Sim 

 

5. Você recebeu alguma formação específica durante a sua atuação no PROEJA?  

o Sim 
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o Não 

Em caso de resposta afirmativa da pergunta acima, responda: Qual formação recebeu? 

Por via do Instituto ou você buscou? 

______________________________________________________________ 

6. Você já teve acesso ao Documento Base do PROEJA?  

o Não 

o Sim 

Em caso de resposta afirmativa da pergunta acima, responda: Que tipo de formação 

humana o PROEJA visa oferecer? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Para você o que é ler?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Tem alguma concepção que fundamenta o seu planejamento no que diz respeito às 

práticas de leitura?  

o Sim 

o Não 

Em caso de resposta afirmativa da pergunta acima, responda: Qual concepção? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Em sua disciplina você costuma propor para os alunos atividades de leitura cujo 

objetivo seja ensiná-los a ler (minimizar as dificuldades)? 

o Sim 

o Não 

Em caso de resposta afirmativa da pergunta acima, responda: Que estratégias você 

costuma utilizar? (Cite duas das mais frequentes) 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Quais materiais de leitura costumam ser mais utilizados nas aulas (Cite apenas os dois 

mais frequentes)?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11. Os alunos apresentam dificuldades quanto a leitura (Considere leitura enquanto ato 

de compreensão)?  

o Sempre 

o Às vezes 

o Raramente 

o Nunca 
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12. Na sua opinião, como os alunos encaram as atividades escolares envolvendo leitura?  

o Prazerosas 

o Enfadonhas 

o Necessárias apenas para passar de ano 

o Necessárias apenas para arrumar um bom emprego 

o Necessárias para desenvolver sua autonomia e criticidade 

 

13. Na sua opinião, que importância tem, na vida dos alunos, a formação leitora?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. Você considera que sua prática docente, no que concerne ao ensino da leitura, no 

Curso de Rede de Computadores do PROEJA, contribui para a formação leitora?  

o Sim, totalmente. 

o Sim, mas pode melhorar. 

o Não, precisa melhorar.
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APÊNDICE D - PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Acesse o produto educacional “ESTRATÉGIAS DE LEITURA: uma alternativa 

para a formação leitora no PROEJA” pelo link: 

https://drive.google.com/file/d/1DQCmbENAzly8hozClbTyZb2kSouNSZ3R/view?usp=sh

aring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DQCmbENAzly8hozClbTyZb2kSouNSZ3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DQCmbENAzly8hozClbTyZb2kSouNSZ3R/view?usp=sharing
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APÊNDICE E - FICHA DE AVALIAÇÃO PARA O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Estimado (a) professor (a), 

 

A pesquisa da qual você aceitou participar, intitulada "A FORMAÇÃO LEITORA NO 

CURSO DE REDE DE COMPUTADORES DO PROEJA DO INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO - CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR", realizada no âmbito do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, a partir dos dados coletados, chegou à 

elaboração do guia orientador "ESTRATÉGIAS DE LEITURA: uma alternativa para a 

formação leitora no PROEJA". 

Agora, peço a sua colaboração quanto a avaliação deste produto educacional, através 

do preenchimento desta ficha. Conto, mais uma vez, com a sua colaboração e disponibilidade. 

 

Desde já agradeço! 

 
 RESPOSTAS 

CRITÉRIOS PERGUNTAS SIM NÃO PARCIALMENTE 

 

 

ESTÉTICA E 

ORGANIZAÇÃO 

O material é atrativo e de fácil 

compreensão?  

   

Promove uma leitura dinâmica 

com informações técnicas na 

mesma proporção que é 

didático? 

   

Apresenta capítulos 

interligados e coerentes? 

   

ESCRITA Apresenta escrita acessível? 

 

   

 

 

CONTEÚDO 

A forma de apresentar os 

referenciais teóricos utilizados 

é clara e de fácil entendimento? 

   

O conteúdo pode ser adaptado 

para outras turmas do 

PROEJA? 

   

 

PROPOSTA  

DIDÁTICA 

A proposta contribui com a 

prática docente?  

   

A proposta colabora com a 

formação integral dos alunos? 

   

 

 

 

CRITICIDADE 

A proposta contempla uma 

reflexão sobre o 

posicionamento político e 

social docente? 

   

A proposta colabora com o 

debate sobre a formação 

integral na Educação de Jovens 

e Adultos? 

   

REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO 

Faça aqui o registro de críticas (reclamações, sugestões ou elogios). Sinta-se à vontade! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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● ANEXO 

● ANEXO A - PLANO DO CURSO TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES 

NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

 

 

 
 

 
TÍTULO 

 
Técnico em Rede de Computadores 

 
MODALIDADE/FORMA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/ 

INTEGRADA 

 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Região de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e 

Paço do Lumiar 

 
CAMPUS 

 
São José de Ribamar 

 
CARGA HORÁRIA 

 
2520 Horas relógio 

 
PÚBLICO ALVO 

 
Ensino Fundamental completo 

 
FORMA DE SELEÇÃO 

 
Processo Seletivo aberto à comunidade 

 
TÍTULO CONFERIDO 

 
Técnico em Rede de Computadores 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

DO CURSO 
 
Mínimo de três anos e máximo de seis anos 

 
QUANTIDADE DE VAGAS 

 
40 vagas 

 

 

 

 

2 INTRODUÇÃO 
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A informática é a ciência propulsora em todos os âmbitos da sociedade: empresas, escolas, organizações 

civis, meios de transporte, assistência em saúde, entre outros, que visa solucionar problemas por meio 

da informatização e aliada a Internet proporciona abrangência na comunicação/informação. 

O século 21 é caracterizado como uma era de transformações rápidas com profundos reflexos em todas 

as dimensões da vida social. O advento da chamada "sociedade pós-industrial" tem gerado uma 

complexa gama de oportunidades e desafios para as organizações: globalização da economia, crescente 

concorrência, rápida obsolescência tecnológica, mudanças culturais, políticas e econômicas, são 

exemplos de fatos que influenciam diretamente o mundo do trabalho. 

O novo ciclo da ciência brasileira, que se iniciou com a globalização da informação inserindo-se no 

cotidiano de nossas vidas, está sendo fortemente influenciado pela informática. Ferramentas de 

automação e aplicativos, programação de computadores, rede de computadores, tecnologias de banco 

de dados e multimídia e processamento eletrônico de documentos estão, definitivamente, inseridas em 

nosso dia-a-dia. 

 

Com a introdução de novas tecnologias e novas formas de organização da produção, o conhecimento do 

trabalhador e sua qualificação são as principais exigências do mercado de trabalho do mundo atual. 

Portanto, a ideologia da proposta curricular se basea no Art. 5º da Resolução nº 6, de 20 de setembro de 

2012: [...] proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários 

ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-

históricos e culturais.” (BRASIL, 2012b)



145 

 

 

 

 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

O município de São José de Ribamar foi primitivamente aldeia dos índios gamelas, localizada nas terras 

dos religiosos da Companhia de Jesus, concedidas por datas e sesmarias pelo Governador do Maranhão, 

Francisco Coelho de Carvalho, em 16 de dezembro de 1627. Pelo Alvará de 7 de junho de 1755, foi 

restituída aos índios a liberdade de pessoa e adjudicadas terras para a subsistência dos silvícolas e para 

a fixação de 200 casais no local. O início da vida política se deu em 1757, com a elevação da aldeia à 

categoria de lugar. Em 1896 a localidade já possuía 19 casas cobertas de telhas e algumas de palha em 

torno da igreja. Passou a Município com a denominação de Ribamar, em 1913. Foi, por várias vezes, 

extinto e restaurado até que, em 1952, foi restabelecido definitivamente. Em 1969, sua denominação 

passou para São José de Ribamar, em homenagem ao Padroeiro do Município. 

 

O Município de São José de Ribamar está localizado na região Metropolitana da Grande São Luís que, 

a exemplo das demais regiões metropolitanas do Brasil, apresenta um crescimento econômico acelerado 

com sérios impactos ambientais e sociais no meio físico- biótico e antrópico, contexto inerente às 

metrópoles brasileiras. 

De acordo com o Relatório do IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2014) 

os principais trabalhos desenvolvidos por trabalhadores nos Municípios da Região Metropolitana de São 

Luís: 

 
[...] estão relacionados à prestação de serviços, destacando-se serviços especializados para a construção, atividades de 

construção não especificadas, comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, atividades de comércio não especificadas 

e serviços domésticos. 

 

Destaca-se que na formação do PIB da Região Metropolitana, o setor de serviços participa com o 

expressivo percentual de 63,55%%, e o da indústria, com 17,83%, consequência da concentração dos 

serviços públicos e de grandes empresas e equipamentos, e da participação mínima do setor 

agropecuário, de 0,63%. Esses dados relevam que nessa região, diferentemente da maioria dos 

municípios do Maranhão, não há predominância de atividades agrícolas. 

Apesar da sua relevância socioeconômica e cultural, o Município de São Luís e os demais integrantes 

da RMGSL estão à margem do planejamento e assistência adequados à dimensão regional, nesse 

contexto, o Relatório do IPEA (2014) aponta que as ações públicas
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com vista a uma efetiva gestão metropolitana deveriam possibilitar maior desenvolvimento regional e, por 

consequência, geração de emprego e renda. 

 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE,2002), em 2002, o Brasil 

possuía 23.098.462 de jovens com idade entre 18 e 24 anos. A situação de trabalho desses jovens no 

mercado formal é preocupante. De acordo com o Registro Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE, 

2002), apenas 5.388.869 — cerca de 23,3% dos jovens dessa faixa etária — tinham emprego no mercado 

de trabalho formal no mesmo ano. 

Também quando se verificam dados de escolaridade, apenas 13% do total da população do país possuíam 

11 anos de estudo, ou seja, haviam concluído o ensino médio. 

 

Em São Jose de Ribamar, de acordo com Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD,2010i) 

considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 8,88% eram analfabetos, 62,47% 

tinham o ensino fundamental completo, 46,10% possuíam o ensino médio completo e 5,77%, o superior 

completo. 

No que tange às informações de trabalho, 64,3% da população com 18 anos ou mais de idade, possuem 

emprego. (Gráfico 1) 

 

GRÁFICO 1: Trabalho - População de 18 anos ou mais de idade 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Observa-se que a taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) e a taxa de população economicamente inativa representaram 37,7 % do total da 

população de 18 anos ou mais de idade. 
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Esses dados tornam-se relevantes quando analisados juntamente com os dados de escolaridade citados 

anteriormente, o que demonstram a necessidade de ações e politicas públicas com vistas a uma mudança 

necessária desse quadro. As políticas devem incluir conteúdos e ações comuns para a formação de uma 

identidade regional e possibilitar, ainda, a qualificação de jovens e adultos e a ampliação dos vínculos 

entre educação e trabalho. 

De acordo com Documento Base do PROEJA, 

 
É, portanto, fundamental que uma política pública estável voltada para a EJA contemple a elevação da escolaridade com 

profissionalização no sentido de contribuir para a integração sociolaboral desse grande contingente de cidadãos cerceados do 

direito de concluir a educação. (BRASIL 2007, p 13ii) 

 

 
Nesse contexto, o Campus São José de Ribamar, em cumprimento à legislação vigente que rege o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no que tange às finalidades, 

características e objetivos dos Institutos Federais, propõe a oferta de cursos técnicos de nível médio e 

cursos de formação inicial e continuada em eixos que contribuirão para o desenvolvimento municipal e 

regional. 

Mediante Audiência Pública realizada em outubro de 2013 a população do município indicou três eixos 

temáticos, a saber, Gestão e Negócios, Processos Industriais e como Eixo inicial de oferta o de 

Comunicação e Informação, que compreende tecnologias relacionadas a infraestrutura e processos de 

comunicação e processamento de dados e informações. 

A escolha de cursos desse eixo justificam-se também pelo fato do município de São José de Ribamar 

fazer parte da primeira etapa do programa federal Cidades Digitais. O Programa Cidades Digitais foi 

instituído por meio da Portaria Nº 376, de 19 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União 

em 22 de agosto de 2011 e, de acordo com a portaria, as Cidades Digitais são definidas como redes 

digitais locais de comunicação nos municípios brasileiros, voltadas para a inclusão digital. O objetivo é 

estabelecer uma política contínua e efetiva que integre outras ações de inclusão digital e que seja 

sustentável ao longo do tempo. 

Como parte desse projeto, cabe a interação de vários atores sociais tais como agentes das academias, da 

ciência, da economia, da política e da cultura que, atuando em forma de rede, possam construir um 

ecossistema de cooperação e inovação. E para tanto, as instituições escolares têm papel fundamental na 

formação e qualificação da população.
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Assim, o curso Técnico em Redes de Computadores, na forma integrada e na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos atenderá a crescente demanda por trabalhadores nos setores de serviços 

e industrial da região metropolitana, além de possibilitar o trabalho autônomo do técnico, visto que o 

avanço impressionante das tecnologias de informação e de comunicação nos últimos anos está 

permitindo uma mudança qualitativa em todos os setores da economia. Ressalta-se que o curso não se 

centra exclusivamente na perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, mas está 

direcionado para a formação integral dos sujeitos como forma de compreender e se compreender no 

mundo. Isto porque, 

o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao universo de saberes e conhecimentos 

científicos e tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional que permita 

compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida e da 

construção de uma sociedade socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de formação na vida e para a vida e 

não apenas de qualificação do mercado ou para ele. (grifo nosso) (BRASIL 2007, p 15) 

 

 

O Curso Técnico em Redes de Computadores possibilitará ainda a articulação significativa com o 

ensino médio, rompendo com a dicotomia entre educação básica e formação técnica, superar a visão 

dicotômica entre o pensar e o fazer e suplantar o dualismo entre cultura geral e cultura técnica, 

historicamente vivenciada na educação brasileira.
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo Geral: 

 

Formar profissionais de nível médio com conhecimento teórico-prático capaz de operar sistemas 

operacionais e serviços de redes, aplicando normas de segurança de tecnologias de informação e 

comunicação. 

4.2 Objetivos Específicos: 

a) Oferecer condições para que o educando desenvolva competências pessoais e 

profissionais, necessárias e comuns a todo profissional que trabalha no segmento rede de 

computadores, de modo a favorecer o diálogo e a interação com os demais colaboradores; 

b) Proporcionar ao educando condições de adaptar-se às inovações tecnológicas e sociais 

com responsabilidade e aprender ao longo de toda vida profissional de forma autônoma e 

continuada; 

c) Propiciar condições para que o educando desenvolva uma ampla visão da importância da 

tecnologia da informação no processo produtivo moderno, preparando-o para propor 

soluções de rede que atendam as necessidades das empresas e dos clientes, no que diz 

respeito à utilização de tecnologias relacionadas à comunicação, processamento de dados 

e informações.
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5 REQUISITOS DE ACESSO 
 

 

 

O acesso ao Curso Técnico em Rede de Computadores na forma Integrada ao Ensino Médio será 

ofertado a jovens e adultos com idade mínima de 18 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, 

podendo acontecer nas seguintes modalidades: 

a) Aprovação e classificação em processo seletivo aberto à comunidade. Tendo por base 

de referência os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental. 

b) Reingresso. Facultado aos educandos que trancaram o Curso, está sujeito à existência de 

vagas e poderá ser solicitado a qualquer tempo, obedecendo aos prazos e formalidades 

estabelecidos pela Instituição. 

c) Transferência. Educandos transferidos de outros Institutos Federais de Educação, 

Centros de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas, desde que a transferência atenda os 

requisitos legais estabelecidos. 

d) Convênio. Mediante Programas e Convênios no âmbito do MEC.
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6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes na Lei nº 9.394/96, alterada 

pela Lei nº 11.741/2008, no Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 2006, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio(Resolução Nº 06/2012 e 

Parecer nº 11/2012), bem como nos princípios e diretrizes definidos nas Diretrizes para o Ensino do 

IFMA. 

Os cursos técnicos de nível médio possuem uma estrutura curricular fundamentada na concepção de 

eixos tecnológicos constantes do novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), aprovado pela 

Resolução CNE/CEB nº. 01/2014. 

O currículo também se baseia no princípio de reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, bem 

como no reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, dos povos indígenas, quilombolas 

e populações do campo. Além de observar as determinações legais previstas na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB 9.394/96), alterada pela Lei 11.741/2008, a proposta curricular 

fundamenta-se no Parecer CNE/CEB 11/2012, na Resolução CNE/CEB 6/2012 e nas normas 

orientadoras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, na Lei 11.645/2008 

que altera a LDB incluindo a obrigatoriedade de inserção no currículo: 

a) Da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, ministrada em 

especial nas disciplinas de Arte, de Língua Portuguesa e História. 

b) Da Filosofia e Sociologia em todas as séries do Ensino Médio conforme a Lei 

11.684/08. 

c) Da inserção de conteúdo relativos a Direitos Humanos e prevenção de violência (Lei 

13.010/2014), observando-se o que segue: 

A educação em direitos humanos como um dos eixos norteadores de todo o currículo e inserida na parte 

diversificada do mesmo, não será tratada como uma disciplina, sendo responsabilidade de todas as áreas 

de conhecimento de forma a conduzir à emancipação das pessoas, a criticidade e que repudie todas as 

formas de violência. 

Desta forma estão incluídos nas ementas os temas relativos a Direitos Humanos e prevenção de violência 

nas disciplinas das áreas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e suas Tecnologias (A história 

dos direitos humanos no âmbito mundial, nacional e local; (situações de violação de direitos e as ações 

para defesa e promoção da vida humana); 
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b) Princípios éticos e valores humanos; c) Religiosidade e diversidade religiosa; d) Direitos 

Reprodutivos e Sexuais e) Direitos das minorias (étnicas, sexuais, ciganos, ribeirinhos, 

quilombolas, deficientes, idosos,dentre outras); h) Direito da criança e adolescente; i) Direito 

da Mulher – Lei Maria da Penha, bem como nas disciplinas das Áreas das Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias que poderão, entre outras atividades, realizar a 

análise dos dados das diversas formas de violência (tais como: violência contra mulher, 

homofobia, lesbofobia, transfobia, exploração do trabalho infantil, violência sexual contra 

crianças e adolescentes, prática do Bullying e outros.) 

Quanto às abordagens do Ensino e as Metodologias de Trabalho em Educação para Direitos Humanos, 

poderão ser realizadas atividades como Oficinas, Discussões coletivas, Projetos de pesquisa; vídeos, 

fotografias e filmes; Debates, seminários; Exercícios de dramatização; entre outros. 

d) Da inclusão dos princípios da Proteção e Defesa Civil e a Educação Ambiental de 

forma integrada aos conteúdos obrigatórios (Lei 12.608/2012) 

De acordo com as Diretrizes para o Ensino da Educação Ambiental o planejamento dos currículos deve 

considerar os níveis dos cursos, as idades e especificidades das fases, etapas, modalidades e da 

diversidade sociocultural dos estudantes, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e dos 

territórios em que se situam as instituições educacionais deve ser contínua e permanente em todas as 

áreas de conhecimento e atividades escolares (Art. 15 §2º). Nesta proposta optou-se pela inclusão dos 

princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma transversal aos conteúdos 

obrigatórios. 

Serão trabalhadas através de temas geradores nas disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso, 

constante em cada Plano de Curso, os temas relativos aos princípios da proteção e defesa civil e educação 

ambiental de forma a permitir que os jovens e adultos, público alvo do curso, adquiram a percepção de 

risco ambiental e da problemática socioambiental em que estão inseridos. 

Serão desenvolvidas atividades que conduzam os alunos, através de ações de pesquisa e extensão, a 

avaliar as condições ambientais do município de São Jose de Ribamar, identifica o destino do lixo e do 

esgoto, o tratamento dado à água, o modo de ocupação do solo, as condições dos rios, córregos e das 

praias e da qualidade do ar. 

e) Da Exibição de Filmes de produção nacional (Lei nº 13.006, de 2014) 

Atendendo ao disposto na Lei nº 13.006, de 2014, os docentes e/ou a equipe pedagógica, 

obrigatoriamente, realizarão atividades que envolvam a exibição de filmes de produção nacional 

respeitando-se o quantitativo mínimo de horas previstas na Lei (2 horas mensais). 

A proposta curricular em questão está pautada na perspectiva do currículo integrado que exige uma 
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ruptura com a hierarquia dos conteúdos, partindo das áreas do conhecimento, relacionando a formação 

geral com a especificidade da formação. A organização curricular integrada evita a repetição de 

determinados conteúdos, por já terem sido contemplados em outros componentes disciplinares. Destaca-

se que, embora organizado de forma integrada, a proposta curricular também possibilita a identificação 

da carga horária das partes de Formação Geral, Diversificada e Educação Profissional. 

● Carga Horária Não-Presencial 

A matriz curricular está organizada por disciplinas, distribuídas em módulos com carga horária 

totalizada em horários de 60 minutos, onde cada módulo possuirá 20 semanas, podendo ser estendido a 

sua duração (módulo/semanas) e diminuído a sua carga horaria diária de forma a atender as 

peculiaridades locais dos jovens e adultos trabalhadores. A organização em horas também permitirá a 

oferta e distribuição flexível do tempo. 

O curso conta com uma parte não-presencial correspondente a 20% (vinte por cento) da carga horária 

de cada tempo de organização curricular, possibilidade corroborada pelo Parecer CNE/CEB nº 11/2012. 

O modelo utilizado para atividades não-presenciais será o e-learning, que também é conhecido por 

“aprendizagem online”, utilizando-se da plataforma Moodle. As atividades a distância serão 

assessoradas pelo serviço de assistência pedagógica e tutoria designado pelo Diretor Geral do Campus, 

que orientará os docentes e discentes no desenvolvimento das atividades, realizará cursos de capacitação 

inicial aos docentes e elaborará o Cronograma das atividades a distância de cada módulo. O 

acompanhamento das disciplinas na plataforma será realizado pelos docentes e exigirá obrigatoriamente, 

a cada módulo, que o planejamento e organização do trabalho pedagógico estejam detalhados no 

documento Roteiro de Aprendizagem para EAD. 

Os professores serão capacitados no domínio técnico dos ambientes virtuais e no uso pedagógico, em 

como organizar atividades a distância de forma articulada com as atividades presenciais, dentre outros. 

Os discentes são orientados para a exploração do ambiente virtual, a comunicação interativa e a 

construção compartilhada do conhecimento desde o primeiro dia de aula presencial. No início de cada 

componente curricular serão apresentadas as atividades a serem desenvolvidas no ambiente virtual, bem 

como a carga horária a distância. 

Nos Planos de Ensino das disciplinas que compõe a matriz curricular do curso também deverão 

constar: 

– As atividades que serão realizadas a distância; 

– As ferramentas que serão utilizadas (Chats, Foruns, Wiki, etc.) 

– Os Instrumentos de avaliação; 

Nessa proposta as atividades serão supervisionadas pelos professores, combinando o melhor do 



154 

 

 

 

 

 

presencial com a flexibilidade que o virtual permite aos alunos e professores. 

Serão criadas salas virtuais na plataforma ava.ifma.edu.br para cada uma das disciplinas do módulo ou 

grupo de disciplinas de forma interdisciplinar, a ser definido no inicio do ano letivo. Os componentes 

disciplinares no ambiente virtual serão identificados pelo nome da disciplina ou grupo de disciplinas do 

módulo. 

A Estrutura Curricular anual não tem caráter de terminalidade, de maneira que será necessária a 

integralização de todos os componentes curriculares para a conclusão do curso, sendo que o tempo 

mínimo é de três anos e máximo de seis anos. 

 

 

6.1 Projetos Integradores da Prática Profissional 
 
A prática pedagógica dos Cursos Técnicos do IFMA, Campus São José de Ribamar busca o desenvolvimento de 

competências, a partir do conhecimento oriundo da comunidade, integrando-as aos conteúdos dos componentes 

curriculares agregados aos Projetos Integradores. Os Projetos Integradores fomentarão a interdisciplinaridade e 

terão significância idêntica aos resultados das demais disciplinas, inclusive para a obtenção da certificação de 

qualificação profissional, o que promove o desenvolvimento das competências e integração dos conhecimentos. 

Os Projetos Integradores, conforme prevê o Art.6º da Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, o currículo é 

conceituado como a proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela 

sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e 

pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para 

o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e sócio afetivas. Ainda, Conforme normatiza no 

Art. 14, VIII da Resolução nº 2, de 30 de Janeiro 2012 - os componentes curriculares que integram as áreas de 

conhecimento podem ser tratados ou como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como unidades de estudos, 

módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares ou diversamente articuladores de 

saberes, desenvolvimento transversal de temas ou outras formas de organização.
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Assim, a proposta de Projeto como atividade que visa integrar as áreas de conhecimento e, sobretudo a 

oportunidade de fazer com que o discente consiga levar à prática do mundo do trabalho para as experiências 

desenvolvidas no decorrer dos Cursos. Poderão ser realizados Seminários que contemplem as temáticas do Curso. 

Os Projetos Integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando a constante 

inovação, criatividade, adaptação e identificação de oportunidades e alternativas na gestão do conhecimento. O 

modelo de integração de conhecimentos permite o desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem 

pessoal e não somente do ensino unilateral. 

O propósito dos Projetos Integradores está pré-definido neste Plano de Curso, de modo que o aluno possa aplicar 

num mesmo trabalho, saberes adquiridos, dentro e fora do ambiente escolar. O escopo do Projeto é criado em 

forma de desafio ao aluno na perspectiva do empreendedorismo e a capacidade de interpretar o mercado e 

identificar oportunidades, a gestão e o planejamento, além das condições para o autoconhecimento e avaliação, 

procurando desenvolver a visão crítica e sistêmica do processo. 

A avaliação será através da aplicação de instrumentos pertinentes às características dos projetos e 

desenvolvimento das respectivas disciplinas: pesquisas, estudos de caso, desenvolvimento de projetos de 

intervenção, simulação na implementação de projetos, estudos técnicos, etc., que serão propostos e acompanhados 

pela Coordenação do Curso. 

A Coordenação dos Cursos também irão designar docente para a orientação direta do Projeto Integrador para os 

Cursos ofertados. Ainda conforme legislação, a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, publicada 

no Diário Oficial da União em 21 de setembro de 2012, Seção 1, p. 22, que define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em seu Artigo 21 diz que: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainda, dispõe que: 

A prática profissional, prevista na organização 

curricular do curso, deve estar continuamente 

relacionada aos seus fundamentos científicos e 

tecnológicos, orientada pela pesquisa como 

princípio pedagógico que possibilita ao educando 

enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem permanente, integra as cargas 

horárias mínimas de cada habilitação profissional 

de técnicos e correspondentes etapas de 

qualificação e de especialização profissional 

técnica de nível médio.
 

“§ 1º A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, 

como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais tais como laboratórios, oficinas, empresas 

pedagógicas, ateliês e outros, bem como
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investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, 

observações e outras”. 

 

 

 

● Objetivos dos Projetos Integradores 

 
Os Projetos Integradores têm por objetivo integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos Cursos e a prática 

organizacional na área de Redes, promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a capacidade pessoal 

de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento técnico. 

O estreitamento do relacionamento entre o ambiente de Informática e os alunos dos Cursos Técnicos será 

efetivamente realizado através destes projetos, ou seja, as experiências providas por estas atividades facilitarão a 

articulação das competências desenvolvidas ao longo do Curso com o mundo do trabalho. 

Os Projetos Integradores reforçam a prática pedagógica, através dos objetivos: 

 
a) Contextualizar com o mundo do trabalho; 

b) Legitimar os conceitos face às práticas profissionais; 

c) Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

d) Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações; 

e) Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional; 

f) Promover integração e cooperação técnica entre o IFMA – Campus São José de Ribamar e o 

mundo do trabalho; 

g) Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

h) Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão empresarial; 

i) Integrar os conhecimentos dos alunos e a aplicação no trabalho; 

j) Desenvolver atividades visando a responsabilidade social e ambiental. 

 

● Funcionamento dos Projetos Integradores no Curso Técnico em Redes 

de Computadores 

Os Projetos Integradores ocorrerão ao longo dos semestres com os componentes curriculares que integram a 

arquitetura curricular do curso e estão detalhados no Ementário do Curso e distribuídos da seguinte forma:
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Fluxograma do Projeto Integrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga Horária 

 
A carga horária para os Projetos Integradores foi distribuída segundo o desenvolvimento de competências ao longo 
dos semestres do Curso, tendo a seguinte configuração: 

• Projeto Integrador I – 2º Semestre 
 

Carga Horária: 40 horas: sendo 10 presenciais e 30 de Atividades Extraclasse. 
 

• Projeto Integrador II – 4º Semestre 
 

Carga Horária: 40 horas: sendo 10 presenciais e 30 de Atividades Extraclasse. 
 

• Projeto Integrador III– 6º Semestre 
 

Carga Horária: 40 horas: sendo 10 presenciais e 30 de Atividades Extraclasse. 
 
 
 

Prazos e Documentação para Entrega dos Projetos 

 
A Coordenação do Curso, juntamente com o Departamento de Educação Profissional – DEP e a Direção de Ensino 

definirá os prazos para entrega dos Projetos a cada semestre, divulgando as datas para entrega, estes projetos 

deverão acompanhar os seguintes documentos:

 

1º 

Semestr
e 

I Projeto Integrador 

Pesquisa Aberta / projeto de Layout de Redes 

II Projeto Integrador 

2º 

Semestr
e 

Execução do Plano de Ação - Instalação de serviço de 

provedor de redes 

III Projeto Integrador 

3º 

Semestr
e 

Testagem do serviço de provedor de redes, Elaboração 

de 
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• Ficha de Identificação do(s) Aluno(s), a ser preenchida pelos alunos que realizaram o projeto e 

entregue à Coordenação dos Cursos (ou professor designado) no momento do início do Projeto 

Integrador I. 

• Ficha de Avaliação do Aluno, a ser preenchida pela Coordenação do Curso, juntamente com o 

Professor do Componente Curricular atribuindo nota ao Projeto Integrador para divulgação aos alunos 

e registro acadêmico da avaliação.
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6.2 Matriz Curricular  

INSTITUTO 

FEDERAL DO 

MARANHÃO 

DIRETORIA DE 

ENSINO

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM REDE DE COMPUTADORES NA MODALIDADE 

DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 1º ano 2º ano 3º ano  

1º 
Semestr 

e 

2º 
Semestr 

e 

3º 
Semestr 

e 

4º 
semestr 

e 

5º 
Semestr 

e 

6º 
semestr 

e 

 

DISCIPLINAS 

CH 

SEMEST

R AL 

CH 

SEMEST

R AL 

CH 

SEMEST

R AL 

CH 
SEMEST

R AL 

CH 

SEMEST
R AL 

CH 

SEMEST

R AL 

TOTAL 
GERAL 
(hora 
relógio) 

Língua Portuguesa 2 40 1 20 2 40   2 40 1 20 160 
Matemática 2 40 2 40 1 20 2 40 1 20   160 
Física 1 20 2 40 2 40     2 40 140 
Química 2 40 1 20   2 40   1 20 120 
Biologia 2 40 1 20   2 40 1 20   120 
Geografia 2 40 1 20 1 20 1 20   1 20 120 
Lingua Inglesa 1 20   1 20   2 40   80 
Historia 2 40   1 20 2 40 1 20  0 120 
Filosofia 1 20     1 20   1 20 60 
Sociologia   1 20   1 20   1 20 60 
Arte   1 20   1 20 1 20   60 
Educação Física   1 20   1 20 1 20   40 
SUBTOTAL             1.240 
Higiene e Segurança do Trabalho     1 20       20 
Informática Básica 2 40 1 20         60 
Empreendedorismo       2 40     40 
Português instrumental   2 40         40 
Inglês Técnico   2 40         40 
Sistemas Operacionais 2 40 2 40         80 

Algoritmos   2 40         40 
Introdução a Redes de Computadores     2 40       40 
Introdução a Sistemas Abertos     3 60       60 
Eletrônica Digital     3 60       60 
Laboratórios de Instalação de Serviços     2 40       40 
Banco de Dados       2 40     40 
Rede de Dados e Comunicação       3 60     60 
Gerencia de Projetos         3 60   60 
Administração de Sistemas Abertos         3 60   60 
Gerencia e Segurança de Redes         2 40   40 
Programação Web         3 60 2 40 100 
Arquitetura TCP/IP           2 40 40 
Cabeamento Estruturado e Redes de Acesso           2 40 40 
Interconexões de Redes           3 60 60 

Arquitetura/Montagem e Manutenção de 
Redes 

           
3 

 
60 

 
60 

Projetos Integradores    40    40    40 120 

SUBTOTAL             1.200 

TOTAL 19 380 19 420 19 380 19 420 19 380 19 420 2440 
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Língua Espanhola (Optativa)  40    40      40 120 

TOTAL  2.560 
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6.3 Ementas das Disciplinas 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA 
SEMESTRE: 

I 
CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 

40 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORARIA A DISTANCIA: 

8 

OBJETIVOS 

● Desenvolver competências ligadas às práticas discursivas de leitura, oralidade e escrita, bem 
como a prática pedagógica de análise linguística. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Comunicação humana: linguagem, língua e interação social. 

▪ Funções da linguagem e seus níveis. 

▪ Introdução à gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CEREJA, W. R.; MAGALHAES, T. C. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2011 

  ; . Literatura Brasileira: em diálogo com outras literaturas e outras linguagens. São Paulo: 
Atual, 2010. 

FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, M. L.; PONTARA, M. Gramática: texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2009. 
SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006. VIANA, A. C. 
(Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1998. 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA 
SEMESTRE: 

I I 
CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 

20 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 
CARGA HORARIA A DISTANCIA: 

4 

OBJETIVOS 

● Desenvolver competências ligadas às práticas discursivas de leitura, oralidade e escrita, bem como a 
prática pedagógica de análise linguística. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Variedade linguística. 
▪ Relação língua e cultura. 
▪ Dialetos, modos e registros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CEREJA, W. R.; MAGALHAES, T. C. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2011 
  ; . Literatura Brasileira: em diálogo com outras literaturas e outras linguagens. São Paulo: 
Atual, 2010. 
FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, M. L.; PONTARA, M. Gramática: texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2009. SAVIOLI, F. P.; 

FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

VIANA, A. C. (Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1998. 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 
SEMESTRE: 

I 
CARGA HORÁRIA: 

40 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORARIA A DISTANCIA: 

8 

OBJETIVOS 
 

● Formular e interpretar hipóteses visando a resolução de problemas, utilizando os conceitos matemáticos, 
bem como construir gráficos e tabelas através de modelos matemáticos e interpretar e solucionar as 
situações problemas modeladas através de funções; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
● Conjuntos Numéricos. 
● Funções polinomiais (1º e 2º graus) - Noções de Funções Exponenciais e Logarítmicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática. 2006. 

DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar. 8.ed. São Paulo: Atual, 2005. 
RIBEIRO, Jackson. Matemática: Ciências, Linguagem e Tecnologia. São Paulo: Scipione, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FÁVARO, S.; KMETEUK FILHO, O. Noções de lógica e matemática  básica. Rio de  Janeiro: Ciência Moderna, 2005 
LIMA, Elon Lajes et al. A Matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro: SBM, 2008. 
PAIVA, M. Matemática. São Paulo: Moderna, 2004. 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 
SEMESTRE: 

I I 
CARGA HORÁRIA : 

40 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORARIA A DISTANCIA: 

8 

OBJETIVOS 
 

● Formular e interpretar hipóteses visando a resolução de problemas, utilizando os conceitos matemáticos, 
bem como construir gráficos e tabelas através de modelos matemáticos e interpretar e solucionar as 
situações problemas modeladas através de funções; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Funções polinomiais (1º e 2º graus) 

● Estatística: Gráficos e Tabelas de Frequência: Análise dos dados das diversas formas de violência (tais 
como: violência contra mulher, homofobia, lesbofobia, transfobia, exploração do trabalho infantil, 
violência sexual contra crianças e adolescentes, prática do Bullying. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática. 2006. 

DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar. 8.ed. São Paulo: Atual, 2005. 
RIBEIRO, Jackson. Matemática: Ciências, Linguagem e Tecnologia. São Paulo: Scipione, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FÁVARO, S.; KMETEUK FILHO, O. Noções de lógica e matemática  básica. Rio de  Janeiro: Ciência Moderna, 2005 
LIMA, Elon Lajes et al. A Matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro: SBM, 2008. 
PAIVA, M. Matemática. São Paulo: Moderna, 2004. 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 

SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA 20 CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 2 

CARGA HORARIA A DISTANCIA: 
8 

OBJETIVOS 
Conhecer os postulados da Física, aplicando os conhecimentos da física nos eventos do cotidiano 

usando tabelas, gráficos e relações matemáticas para interpretar fenômenos físicos e compreender as 
equações da física térmica e quântica.. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● História da Física; 

● Ciência , tecnologia e sociedade; 

● Sistemas de medidas; 

● Conceitos básicos da física; 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. Curso de Física. São Paulo: Scipione, 2005. 
  . Física: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2003. 

RAMALHO JÚNIOR, F. , FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. de T. Os fundamentos da Física. São Paulo. 
Moderna, 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CABRAL, F., LAGO, F. Física. São Paulo: Harbra, 2004. 

GASPAR, A. Física. São Paulo: Ática, 2004. 

PENTEADO, P. C. M.; TORRES, C. M. A. Física: ciência e tecnologia. São Paulo: moderna, 2005 
 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 
SEMESTRES: 

II 
CARGA HORÁRIA 

40 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORARIA A 

DISTANCIA: 8 

OBJETIVOS 
Conhecer os postulados da Física, aplicando os conhecimentos da física nos eventos do cotidiano usando 
tabelas, gráficos e relações matemáticas para interpretar fenômenos físicos e compreender as equações da física 
térmica e quântica. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Leis de Newton; 

● Quantidade de movimento; 

● Impulso; Trabalho; Energia; Potência; Rendimento; 

● Elementos e princípios básicos dos circuitos elétricos de corrente contínua e de corrente 
alternada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. Curso de Física. São Paulo: Scipione, 2005. 
  . Física: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2003. 
RAMALHO JÚNIOR, F. , FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. de T. Os fundamentos da Física. São Paulo. Moderna, 
2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CABRAL, F., LAGO, F. Física. São Paulo: Harbra, 2004. 
GASPAR, A. Física. São Paulo: Ática, 2004. 
PENTEADO, P. C. M.; TORRES, C. M. A. Física: ciência e tecnologia. São Paulo: moderna, 2005 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 
SEMESTRES: 

I 
CARGA HORÁRIA ANUAL: 

20 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 
CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 
 

● Conhecer os fundamentos básicos da ciência química, sua nomenclatura e notação. 

● Analisar, refletir e interpretar informações sobre a ciência química e suas tecnologias. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
● A antiguidade Alquimia, a precursora da química. 

● Mudanças de estado físico 

● Principais propriedades das substâncias puras 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELTRE, R. Fundamentos de Química: Química, Tecnologia, Sociedade. 4.ed, São Paulo: Moderna, 2005. 
 

FONSECA, M. R. M. da. Completamente Química: Química Geral, Físico- Química e Química Orgânica. São Paulo: 

FTD, 2001. 

PERUZZO, F. M. do; CANTO, E. L. Química: na abordagem do cotidiano. 2.ed. São Paulo: Moderna, 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, G. C. de; Química Moderna. São Paulo: Scipione, 2004. 
SARDELLA, A. Química. São Paulo: Ática, 2005. 
USBERCO, J; SALVADOR, E. Química essencial . 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 
SEMESTRES: II CARGA HORÁRIA: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 
 
Analisar, refletir e interpretar informações sobre a ciência química e suas tecnologias. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
● Densidade 

● Conceito 

● Classificação, fase, componente 

● Conceito de elemento químico 

● Distinção entre elemento químico e substância simples 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELTRE, R. Fundamentos de Química: Química, Tecnologia, Sociedade. 4.ed, São Paulo: Moderna, 2005. 

FONSECA, M. R. M. da. Completamente Química: Química Geral, Físico- Química e Química Orgânica. São Paulo: 
FTD, 2001. 
PERUZZO, F. M. do; CANTO, E. L. Química: na abordagem do cotidiano. 2.ed. São Paulo: Moderna, 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CARVALHO, G. C. de; Química Moderna. São Paulo: Scipione, 2004. 
SARDELLA, A. Química. São Paulo: Ática, 2005. 
USBERCO, J; SALVADOR, E. Química essencial . 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA 
SEMESTRES: 

I 
CARGA HORÁRIA: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORÁRIA A 
DISTANCIA: 8 

OBJETIVOS 
 

 Analisar de forma crítica e sistemática os diversos elementos do campo biológico; 

 Apropriar-se dos conhecimentos básicos da biologia aplicando-os para explicar o funcionamento do 

mundo natural. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
 

 Origem da vida: biogênese e abiogênese 

 Bioquímica celular: compostos orgânicos e inorgânicos 

 Estrutura celular: organelas citoplasmáticas, núcleo, divisão celular (mitose e meiose) 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2011. 
 

LOPES, S. Bio,. São Paulo: Saraiva, 2006. 

PURVES, H. K, et al. Vida: Ciência da biologia v.1: célula e hereditariedade. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MEYER, R.; EL-HANI, T. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: UNESP, 2005. MINC, C. 

Ecologia e cidadania. São Paulo: Moderna, 2005. 

ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Coogan, 2005. 
 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA 
SEMESTRES: 

II 
CARGA HORÁRIA: 20 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 
CARGA HORÁRIA A 
DISTANCIA: 8 

OBJETIVOS 
 

● Apropriar-se dos conhecimentos básicos da biologia aplicando-os para explicar o 
funcionamento do mundo natural. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Noções de embriologia 

● Histologia (tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2011. 

LOPES, S. Bio,. São Paulo: Saraiva, 2006. 

PURVES, H. K, et al. Vida: Ciência da biologia v.1: célula e hereditariedade. Porto Alegre: Artmed, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MEYER, R.; EL-HANI, T. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: UNESP, 2005. MINC, C. 

Ecologia e cidadania. São Paulo: Moderna, 2005. 

ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Coogan, 2005. 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 
SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

2 
CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

● Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, região, lugar, 

escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano socioespacial da sociedade, bem como 

realizar a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas 

etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos espaciais e/ou especializados. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
 Conceitos fundantes da Geografia. 

 Sistemas de localização e representação cartográfica 

 Paisagem natural e problemas ambientais 

 Aspectos da dinâmica populacional 

 Aspectos da urbanização mundial: Ambiente e Educação Ambiental 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOGNOLI, D.; ARAUJO, R. Geografia Geral e Brasil: paisagem e território. São Paulo: Moderna, 2010. SANTOS, M. 

A natureza do espaço: técnica e tempo: razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ALMEIDA, L. M. A.; RIGOLIN, T. B. Geografia: Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2003. BOLIGIAN, L.; 
BOLIGIAN, A. T. A. Geografia: espaço e vivência. 2. ed. São Paulo: Atual, 2007. 
TERRA, L.; COELHO, M. A. Geografia Geral: o espaço natural e socioeconômico. 5.ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 
SEMESTRES: II CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

1 
CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 
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● Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, 

região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano socioespacial da 

sociedade, bem como realizar a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da 

Geografia (mapas, gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação 

de fatos espaciais e/ou especializados. 
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● População brasileira: miscigenação de povos; 

● Distribuição espacial da população afrodescendente no Brasil; 

● Questões relativas ao trabalho e renda; 

● O mapa da violência no Brasil (violência contra mulher, homofobia, lesbofobia, transfobia, 
violência sexual contra crianças e adolescentes, prática do Bullying, etc) 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOGNOLI, D.; ARAUJO, R. Geografia Geral e Brasil: paisagem e território. São Paulo: Moderna, 2010. 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo: razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ALMEIDA, L. M. A.; RIGOLIN, T. B. Geografia: Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2003. BOLIGIAN, L.; 
BOLIGIAN, A. T. A. Geografia: espaço e vivência. 2. ed. São Paulo: Atual, 2007. 

TERRA, L.; COELHO, M. A. Geografia Geral: o espaço natural e socioeconômico. 5.ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA INGLESA 

SEMESTRE: I CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA 
SEMANAL:2 

CARGA HORÁRIA A 
DISTANCIA:8 

OBJETIVOS 

● Compreender pequenos textos em inglês utilizando a gramática e vocabulário específico da 
língua inglesa. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Estruturas básicas da Língua Inglesa (Aspectos gramaticais morfológicos e sintáticos). 
● Treinamento de leitura e compreensão de textos técnicos de computação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, R. Q. As palavras mais comuns da língua inglesa: desenvolva sua habilidade de ler textos em inglês. 
São Paulo: Novatec, 2009. 
MARINOTTO, D. Reading on Info Tech - Inglês para Informática. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007. ROSAS, 
M.; CRUZ, D. T.; SILVA, A. V.. Inglês com textos para Informática. São Paulo: Disal, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUANDALINI, E. O. Técnicas de leitura em inglês: estágio 1. São Paulo: Texto Novo, 2002. SOUZA, A. 
G. F. et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. São Paulo: Disal, 2005. 
TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2007 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 

40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Compreender o processo de estruturação das sociedades humanas desde o momento de diferenciação 

do homem dos demais animais até o surgimento das sociedades de classes, identificando os elementos 
constitutivos das sociedades de classes e as diversas formas de organização da produção. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Conceitos e teorias de História e as diversas noções de Tempo (temporalidades históricas) 

● Memória Histórica e Patrimônio 

● Teorias sobre o surgimento dos seres humanos e a organização das primeiras sociedades 

humanas 

● Os primeiros Estados da Antiguidade Oriental 

● Cultura, Estado e Religiosidade - Grécia e Roma Antiga 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PELEGRINI, Marco; DIAS, Adriana Machado. Novo Olhar História. 2 ed. São Paulo: 2013 
 

MATTOS, Regiane A. de. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense 1992. 
BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. 

SILVA, M.; FONSECA, S. G. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. 
Campinas: Papirus, 2007 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA 
SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 20 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 
CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

● Desenvolver procedimentos próprios do pensamento crítico: apreensão de conceitos, 
argumentação e problematização. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Origem e introdução à filosofia: panorama histórico-conceitual. 

● Natureza e atitude filosóficas. 

● Antropologia Cultural. 

● Razão, linguagem e conhecimento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, M. L. A. de; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à Filosofia. 4 ed. São Paulo: Ática, 2009. CHAUÍ, 

M. Filosofia. São Paulo: Ática, 2009. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 13 ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009. 
  . Textos básicos de linguagem: de Platão a Foucault . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 
REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 2006. 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

SEMESTRES: II CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 
20 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

 Compreender os conceitos básicos de sociologia a fim de desenvolver a imaginação 
sociológica; 

 Fazer leitura da realidade social, aprofundando as leituras dos discursos sociológicos como 

contraponto aos demais discursos. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Objeto de estudo da sociologia; 

 Trabalho e Sociedade: relações sociais de produção, meios de produção e impactos na 
sociedade; 

 Estratificação e mobilidade social; 

 Pobreza e desigualdade social; 

 Direitos das minorias (étnicas, sexuais, ciganos, ribeirinhos, quilombolas, deficientes, 

idosos,dentre outras); 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, C. M. C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2002. 
 

MEDEIROS, B. F. BOMENY, H. Tempos modernos, tempos de Sociologia. Rio de Janeiro: Ed. Brasil, 

2010. 

OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. 20. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARVALHO, L. M. G. de. (Org.) Sociologia e Ensino em Debate. Ijui: Unijui, 2004. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

TOMAZI, N. D. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

SEMESTRE: II CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

1 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

● Conhecer os diferentes conceitos de arte, seus significados e diferentes funções, em cultura e 

épocas diversas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Conceito de Arte e estética; 

● Origens da arte e das manifestações artísticas; 

● Arte Rupestre. 

● Introdução ao conceito de linguagens artísticas; 

● Arte indígena e africana no contexto universal e brasileiro 

● Musica: escuta, criação e parâmetros de som. 

● Linguagens artísticas: dança, teatro e arte visual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARTHING, S; Cork, R. Tudo sobre Arte. São Paulo: Sextante, 2010 
 

GARCEZ, L.; OLIVEIRA, J.. Explicando a arte brasileira. São Paulo: Ediouro, 2004. GRAÇA, 

Proença. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA, A. M. (Org.). Arte Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

BELL, Julian. Uma nova história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

FREIRE, Cristina. Arte conceitual. Rio de Janeiro : Ed. Jorge Zahar, 2006. 
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COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FISICA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 

20 
CARGA HORÁRIA SEMANAL 1º SEMESTRE:1 

OBJETIVOS 

● Valorizar, apreciar e desfrutar dos benefícios advindos da cultura corporal 

de movimento. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Saúde e qualidade de vida - a prática habitual de atividades físicas e esportivas. 
● Breve histórico da Educação Física 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal do Jogo. São Paulo: Ícone 2007 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. (Org.). Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal da Ginástica. São Paulo: Ícone, 2007 

KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. 4. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA 

 



178 

 

 

 

 

 

SEMESTRES: 
 

I 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Entender os conceitos básicos do funcionamento do computador e de redes internas e externas. 

Desenvolver textos e trabalhar com planilha eletrônica na emissão de fórmulas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Histórico da computação; Conceito de Hardware e Software; Noções de processamento de 
dados; Diferença entre as plataformas; Internet e intranet (conceitos e serviços). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

CAPRON, H. L. Introdução à Informática. 8.ed. São Paulo: Pretice Hall, 2006. 

SILVA, M. G. Terminologia Básica: Windows XP; Word XP; Excel XP . São Paulo: Érica, São Paulo, 
2002. 
TANEMBAUM, A. Sistemas Operacionais Modernos. 3. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. São Paulo: Pearson, 2004. 
NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2005. 
SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 
10. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.. 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA 

SEMESTRES: 
 

II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

● Desenvolver textos e trabalhar com planilha eletrônica na emissão de fórmulas. 

● Conhecer os tipos de vírus que são utilizados no ambiente virtual. 

● Conhecer e utilizar internet e intranet 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Editores de textos e de Planilhas;  Vírus; Internet e intranet 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPRON, H. L. Introdução à Informática. 8.ed. São Paulo: Pretice Hall, 2006. 
SILVA, M. G. Terminologia Básica: Windows XP; Word XP; Excel XP . São Paulo: Érica, São Paulo, 2002. 
TANEMBAUM, A. Sistemas Operacionais Modernos. 3. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. São Paulo: Pearson, 2004. 
NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2005. 
SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 2007.. 
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 1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 
SEMESTRES: 

II 
CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORARIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

● Distinguir as diversas linguagens e os vários gêneros textuais, relacionando-os à área técnica. 

● Redigir textos em suas respectivas linguagens, obedecendo aos padrões técnicos e à norma 
culta da língua portuguesa. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

1- Editoração eletrônica de textos técnicos, relatórios, formulários, esquemas, gráficos e planilhas. 

2- Metodologias para documentação e acompanhamento de projetos. 

3- Aplicativos para acompanhamento de projetos. 

4- Redação técnica e ortografia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP; Lúbia Scliar. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da 
ABNT. 27 ED São Paulo: Atlas, 2008. 

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. 7 Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, M. L.; PONTARA, M. Gramática: texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2009. 

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006. VIANA, A. C. 

(Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1998. 
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1º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS TÉCNICO 

SEMESTRES: II CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL:2 

CARGA 
HORÁRIA A 
DISTANCIA:8 

OBJETIVOS 

 

● Compreender pequenos textos em inglês utilizando a gramática e vocabulário específico da 

língua inglesa com ênfase na área de informática. 
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 EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)  

● Estudo de textos específicos da área de computação. 

● Estratégias de leitura de textos técnicos. 

● Treinamento de leitura e compreensão de textos técnicos de computação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, R. Q. As palavras mais comuns da língua inglesa: desenvolva sua habilidade de ler textos em 

inglês. São Paulo: Novatec, 2009. 

MARINOTTO, D. Reading on Info Tech - Inglês para Informática. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007. 
ROSAS, M.; CRUZ, D. T.; SILVA, A. V.. Inglês com textos para Informática. São Paulo: Disal, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUANDALINI, E. O. Técnicas de leitura em inglês: estágio 1. São Paulo: Texto Novo, 2002. 
 

SOUZA, A. G. F. et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. São Paulo: 

Disal, 2005. 

TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2007 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS  

SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

● Compreender o funcionamento de um Sistema operacional. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
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● Conceito de Processo. 

● Gerência de Processos/Processador. 

● Comunicação, Concorrência e Sincronização de Processos. 

● Gerenciamento de Memória: Memória Virtual, Paginação, Segmentação e “Swap” 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 3. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2002. 

SILBERSCHATZ, ABRAHAM. Conceitos de sistemas operacionais. São Paulo: Campus, 2001. 

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

LAUREANO, Marcos Aurélio Pchek; OLSEN, Diogo Roberto. Sistemas operacionais. Curitiba: LT, 2010. 

160. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILBERSCHATZ, A.; GAGNE, G.; GALVIN, P. B.; Sistemas Operacionais com Java. Ed.Campus, Edição: 7, 

2008, ISBN: 9788535224061 

TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S.; Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação, Ed. Artmed, 

Edição: 3, 2008, ISBN: 9788577800575 

FERREIRA, R. E.; Linux: Guia do Administrador do Sistema. Ed. Novatec, Edição: 2,2008, ISBN: 

9788575221778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS 

SEMESTRES: II CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 
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OBJETIVOS 

● Compreender o funcionamento de um Sistema operacional. 

● Instalar um sistema operacional. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Gerenciamento de Arquivos. 

● Gerenciamento de Dispositivos de Entrada/Saída. 

● Alocação de Recursos, Instalação, Estudo de Caso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 

SILBERSCHATZ, ABRAHAM. Conceitos de sistemas operacionais. São Paulo: Campus, 2001. TANENBAUM, 

Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. LAUREANO, Marcos 

Aurélio Pchek; OLSEN, Diogo Roberto. Sistemas operacionais. Curitiba: LT, 2010. 160. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILBERSCHATZ, A.; GAGNE, G.; GALVIN, P. B.; Sistemas Operacionais com Java. Ed.Campus, Edição: 7, 

2008, ISBN: 9788535224061 

TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S.; Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação, Ed. Artmed, 

Edição: 3, 2008, ISBN: 9788577800575 

FERREIRA, R. E.; Linux: Guia do Administrador do Sistema. Ed. Novatec, Edição: 2,2008, ISBN: 

9788575221778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: ALGORITMOS 
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SEMESTRES: 
 

II 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Utilizar o raciocínio lógico no contexto de resolução de problemas computacionais usando uma 

linguagem de programação. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Metodologia de Desenvolvimento de Algoritmos. 

● Tipos de Dados Básicos e Estruturados. 

● Comandos de uma Linguagem de Programação. 

● Recursividade: Conceito e Implementação. 

● Modularidade e Abstração. 

● Estratégias de Depuração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. C. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, 

pascal e C/C++. Rio de Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2003. 

CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de janeiro: Campus, 2002. 

BENEDUZZI, Humberto Martins; METZ, João Ariberto. Lógica e linguagem de programação: introdução 

ao  desenvolvimento de software. Curitiba: LT, 2012. 144 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRE LUIZ VILLAR FORBELLONE, HENRI F. EBERSPACHER . Lógica De Programação - A 

Construção De Algoritmos E Estruturas De Dados (3ª Edição), 2005, Person/Prentice Hall (Grupo 

Pearson). 

JEFF EDMONDS. Como Pensar Sobre Algoritmos, 2010, LTC (Grupo GEN) 

 

 

 

 

 

 

 

1º ANO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESPANHOLA 
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SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 60 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 

OBJETIVOS 

Ler e Compreender textos em espanhol utilizando a gramática e vocabulário específico da língua 

espanhola com ênfase na área de informática. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Estudo de textos específicos da área de computação visando compreensão. 

● Estudo de estruturas básicas da Língua Espanhola (Aspectos gramaticais morfológicos e 

sintáticos) pertinentes à compreensão. 

● Desenvolvimento e aplicação das estratégias de leitura. 

● Exploração de informações não-lineares, cognatos, contexto e dicas tipográficas. Treinamento 

de leitura e compreensão de textos técnicos de computação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARIANO, G. ¡Muy amigo!: um guia de espanhol para escapar das armadilhas do portunhol. Rio de 

Janeiro: DIFEL, 1999 

MARTIN, I. R. Espanhol: série Brasil: ensino Médio, São Paulo: Ática, 2007. 

MILANI. Esther Mª. Gramática de espanhol para brasileiros. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARIAS, Sandra di Lullo. Espanhol para o vestibular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 

  . Espanhol urgente para brasileiros. Rio de Janeiro: Campos, 2000. 

FANJUN, A. Gramática y práctica de Español para brasileños: com respuestas. São Paulo: Moderna, 
2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º ANO 
 

PROJETO INTEGRADOR 
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SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 30 CARGA HORÁRIA SEMANAL: A 

definir 

OBJETIVOS 

 

Planejar a instalação de um serviço de provedor de redes, elaborando para isso um Projeto de layout 

de rede. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Elaboração de um Projeto com Layout de Redes; 

● Conhecimento das etapas de Instalação, configuração e manutenção de um Provedor de 

serviços de Redes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, Paulo Eustáquio. Projeto de redes locais com cabeamento estruturado. Belo Horizonte: 

Instituto Online, 2003. 

DANTAS, Mario. Redes de comunicação e computadores. Florianópolis: Visual Books, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KUROSE, JAMES F.; ROSS, KEITH W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 

Editora: Addison-Wesley, 3a edição 2006. 

SOARES, LUIZ FERNANDO GOMES. Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. 

Editora Campus, 2a edição, 1995. 
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2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMESTRES: III CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

 
 Ler e produzir diversos gêneros textuais (literários e não-literários), utilizando os recursos linguísticos 

necessários para a produção desses gêneros. 

 Perceber a própria cultura por meio do conhecimento da cultura de outros povos, entendendo a 

diversidade linguística e cultural, a biodiversidade e necessidade da preservação do meio ambiente; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
 Análise dos diversos gêneros literários: romance, drama, conto, letra, de música e outros; 

 Leitura, interpretação e produção de textos que contemplem as questões de gênero; 

 Leitura, interpretação e produção de textos que tratem dos direitos humanos fundamentais: 

Constituição Federal, Declaração dos Direitos Humanos, ECA, Código de Defesa do Consumidor. 

 Leitura e produção de textos (orais, escritos e imagéticos) através de diferentes linguagens e suportes; 

 As contribuições dos povos indígenas e afrodescendentes na formação da linguagem brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CEREJA, W. R.; MAGALHAES, T. C. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2011 
 

  ; . Literatura Brasileira: em diálogo com outras literaturas e outras linguagens. São Paulo: 

Atual, 2010. 

FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ABAURRE, M. L.; PONTARA, M. Gramática: texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2009. 

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
 

VIANA, A. C. (Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1998. 

 

 

 

2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

SEMESTRES: III CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

 

● Identificar situações em que o uso da porcentagem é importante; Fazer cálculos usando porcentagens; 

● Aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de equações e inequações trigonométricas; 

● Analisar estatisticamente gráficos e tabelas; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Matemática financeira 

● Porcentagens; Juros, taxas e capital; 

● Estatística 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática. 2006. 
DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar. 8.ed. São Paulo: Atual, 2005. RIBEIRO, 
Jackson. Matemática: Ciências, Linguagem e Tecnologia. São Paulo: Scipione, 2012. ASSAF NETO, A. 
Matemática Financeira e suas aplicações. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FÁVARO, S.; KMETEUK FILHO, O. Noções de lógica e matemática básica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 
2005 
LIMA, Elon Lajes et al. A Matemática do Ensino Médio.. Rio de Janeiro: SBM, 2008. 
PAIVA, M. Matemática. São Paulo: Moderna, 2004. 

 

 

2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

SEMESTRES: IV Ch SEMESTRE: 40 CH SEMANAL: 2 CH A DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

● Aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de equações e inequações trigonométricas; 

● Analisar estatisticamente gráficos e tabelas; 

● Obter a noção de matriz, a utilizar sua representação, e a aplicar as operações em outras áreas de 
atividades; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Equações e inequações; 

● Matrizes -- Noções de Sistemas Lineares -- Noções de Determinantes -- Noções de Sequências 
e Progressões; 

● Estatística 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



189 

 

 

 

 

 

DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática. 2006. 

DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar. 8.ed. São Paulo: Atual, 2005. RIBEIRO, 
Jackson. Matemática: Ciências, Linguagem e Tecnologia. São Paulo: Scipione, 2012. ASSAF NETO, A. 
Matemática Financeira e suas aplicações. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FÁVARO, S.; KMETEUK FILHO, O. Noções de lógica e matemática básica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005 

LIMA, Elon Lajes et al. A Matemática do Ensino Médio.. Rio de Janeiro: SBM, 2008. 
PAIVA, M. Matemática. São Paulo: Moderna, 2004. 

 

2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA 

 

SEMESTRES: III CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 

40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 
CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Compreender os princípios de geração e distribuição da energia elétrica; 

Identificar e solucionar problemas que englobam corrente elétrica e produção de calor. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Eletrodinâmica 

● Aparelhos elétricos resistivos 

● Corrente elétrica, Potência elétrica, Resistência elétrica 

● Eletrostática 

● Campo elétrico 

● Potencial elétrico 

● Eletromagnetismo: Campo magnético, Força magnética 

● Indução eletromagnética geração e distribuição de energia elétrica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GASPAR, A.. Compreendendo a Física: Ondas, óptica e termodinâmica. São Paulo: Ática, 2011 
 

HEWITT, P. Física Conceitual. São Paulo: Bookman, 2002. 

RAMALHO JUNIOR, F. ; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. de T. Os fundamentos da Física. São Paulo. 

Moderna, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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GASPAR, A. Física. São Paulo: Ática, 2004. 
 

PENTEADO, P. C. M.; TORRES, C. M. A. Física: ciência e tecnologia. São Paulo: Moderna, 2005. 

CABRAL, F., LAGO, F. Física. São Paulo: Harbra, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: QUIMICA 

 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 
 Analisar, refletir e interpretar informações sobre a ciência química e suas tecnologias. 

 Equacionar e resolver problemas, sendo capaz de interpretar resultados numéricos e experimentais 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
● Modelos atômicos 

● Conceitos fundamentais Isótonos, isótopos e isóbaros; 

● Configuração eletrônica; 

● Modelo atômico atual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELTRE, R. Fundamentos de Química: Química, Tecnologia, Sociedade. 4. Ed. São Paulo: Moderna, 

2005. 

FONSECA, M. R. M. da. Completamente Química: Química Geral, Físico- Química e Química Orgânica. 

São Paulo: FTD, 2001. 

LEMBO. M. Química: realidade e contexto. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Porto 

Alegre: Bookman, 2007. 

CARVALHO, G. C. de. Química Moderna. São Paulo: Scipione, 2004. 
 

SARDELLA, A. Química. São Paulo: Ática, 2005. 

 

 

2ª ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA 

 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL:2 

CARGA HORÁRIA 

A DISTÂNCIA:8 

OBJETIVOS 

Conhecer a classificação biológica e as formas de organização da diversidade dos seres vivos; 

Identificar padrões de semelhança que evidenciam as relações de parentesco evolutivo entre 

diferentes grupos de organismos. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Sistemática texonomia 

● Vírus e viroses 

● Reino Monera e bacterioses 

● Reino Protista e protozooses 

● Reino Fungi e micoses 

● Reino Vegetal e Reino Animal 

● Fisiologia animal 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2011. 
 

LOPES, S. Bio,. São Paulo: Saraiva, 2006. 

PURVES, H. K, et al. Vida: Ciência da biologia v.1: célula e hereditariedade. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MEYER, R.; EL-HANI, T. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: UNESP, 2005. MINC, C. 

Ecologia e cidadania. São Paulo: Moderna, 2005. 

ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Coogan, 2005. 

 

 

2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

SEMESTRES: III CH SEMESTRE: 20 CH SEMANAL: 1 CH A DISTÂNCIA:4 

OBJETIVOS 
 

Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, região, lugar, escala e 

paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano socioespacial da sociedade e, por conseguinte do educando, 

conhecendo a produção do espaço global e brasileiro, numa perspectiva política, cultural, econômica e social. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
 Globalização e regionalização do espaço geográfico; 
 A organização do território brasileiro. 

 Paisagem natural do Brasil. 

 A questão agrária e a estrutura fundiária do Brasil; Relações de trabalho e produção; Conflitos sociais 
no campo e a modernização na agricultura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ADAS, M. Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios socioespaciais. 4. ed. São Paulo: 
Moderna, 2004. 
BOLIGIAN, L.; BOLIGIAN, A. T. A. Geografia: espaço e vivência. 2. ed. São Paulo, Atual, 2007. 
LUCCI, E. A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C. Território e sociedade no mundo globalizado. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MAGNOLI, D. O mundo contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Atual, 2008 SANTOS, M. 
Por uma outra globalização. 17. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. VESENTINI, J. 
W. Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2000. 

 

 

2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

SEMESTRES: IV CH SEMESTRE: 20 CH SEMANAL: 1 CH A DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, região, lugar, 
escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano socioespacial da sociedade e, por 
conseguinte do educando, conhecendo a produção do espaço global e brasileiro, numa perspectiva 
política, cultural, econômica e social. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
 A industrialização e urbanização brasileira: A estrutura industrial brasileira; o Brasil urbano: a 

hierarquia urbana brasileira e os problemas sociais urbanos. 
 Análise de dados do IBGE sobre a composição da população brasileira por cor, renda e escolaridade no 

país e no município em uma perspectiva geográfica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ADAS, M. Panorama geográfico do Brasil: contradições, impasses e desafios socioespaciais. 4. ed. São 
Paulo: Moderna, 2004. 
BOLIGIAN, L.; BOLIGIAN, A. T. A. Geografia: espaço e vivência. 2. ed. São Paulo, Atual, 2007. LUCCI, 
E. A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C. Território e sociedade no mundo globalizado. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MAGNOLI, D. O mundo contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Atual, 2008 SANTOS, M. 
Por uma outra globalização. 17. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. VESENTINI, J. 
W. Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2000. 

2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA INGLESA 

SEMESTRES: III CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA 

HORÁRIA 

CARGA 

HORÁRIA A 

 

  SEMANAL:1 DISTÂNCIA:4 

OBJETIVOS 

- Ler e compreender pequenos textos literários e não-literários, tais como: poemas, charges, 

músicas entre outros; 

- Conhecer as estruturas linguísticas em nível introdutório; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Estruturas linguísticas em nível introdutório, vocabulário temático referente às situações de 

comunicação do cotidiano. 

● Palavras e expressão idiomática de uso corrente; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, R. Q. As palavras mais comuns da língua inglesa: desenvolva sua habilidade de ler 

textos em inglês. São Paulo: Novatec, 2009. 

SOUZA, A. G. F. et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. São Paulo: 

Disal, 2005. 

PRESCHER, E.; AMOS, E.; PASQUALIN, E. Sun. 2. ed. São Paulo: Richmond Publishing, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUANDALINI, E. O. Técnicas de leitura em inglês. São Paulo: Texto Novo, 2002. TORRES, 

N. Gramática Prática da Língua Inglesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2007. 
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2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

SEMESTRES: III CH SEMESTRE: 20 CH SEMANAL: 1 CH A DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

 

Identificar os elementos constitutivos das sociedades de classes e as diversas formas de organização da 

produção. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
● Feudalismo 

● As transformações nas relações sociais na transição do Feudalismo para o Capitalismo: 

● O trabalho e cidadania e o Antigo Regime: mercantilismo, absolutismo e colonialismo; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PELEGRINI, Marco; DIAS, Adriana Machado. Novo Olhar História. 2 ed. São Paulo: 2013 
MATTOS, Regiane A. de. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense 1992. 
BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. 
SILVA, M.; FONSECA, S. G. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. 
Campinas: Papirus, 2007 

 

2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

SEMESTRES: IV CH SEMESTRE: 40 CH SEMANAL: 2 CH A DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 Compreender o processo de transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, identificando 
os elementos constituintes da modernidade e o processo de consolidação do Estado burguês, através 
do estudo das Revoluções burguesas e articulando a história brasileira nesse contexto de 
transformações. 

 Conhecer as contribuições dos povos africanos na constituição do Brasil; 
 Conhecer a história dos direitos humanos. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 A Era das Revoluções: A Revolução Industrial; Trabalho e cidadania; A era das luzes; As 
revoluções políticas americana e francesa; 

 A contribuição dos africanos e afrodescendentes na constituição da nação brasileira 

 A história dos direitos humanos no âmbito mundial, nacional e local. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PELEGRINI, Marco; DIAS, Adriana Machado. Novo Olhar História. 2 ed. São Paulo: 2013 
MATTOS, Regiane A. de. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense 1992. 

BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. 

SILVA, M.; FONSECA, S. G. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. 

Campinas: Papirus, 2007 

 

 

2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA A 

 

 SEMESTRE:20 SEMANAL: 1 DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Desenvolver procedimentos próprios do pensamento crítico: apreensão de conceitos, argumentação 
e problematização. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Teoria do conhecimento: as possibilidades de conhecer. 

 A lógica e a organização do pensamento. 

 Princípios éticos e valores humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHARLES, F. Explicando a Filosofia com Arte. São Paulo: EDIOURO, 2004. 

GHEDIN, Evandro. Ensino de Filosofia no Ensino Médio. São Paulo: Cortez, 2008. 
LAW, S. Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009. 
  . Textos básicos de linguagem: de Platão a Foucault . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 2006. 

 

 

2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA 
SEMANAL:1 

CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 4 

 

OBJETIVOS 
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● Refletir sobre as diversas formas de agrupamento social e mecanismos de sustentação. 

● Compreender os conceitos de classe, estratificação e organização social. 

● Compreender conceitos e definições de cidadania; 

● Refletir sobre Cidadania e direitos sociais e das minorias. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Os agrupamentos sociais. 

 Classes Sociais e Estratificação Social. 

 Direitos e Cidadania. 

 Direitos das minorias (étnicas, sexuais, ciganos, ribeirinhos, quilombolas, deficientes, idosos); 

 A Cidadania presente nos movimentos sociais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, C. M. C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2002. 
 

MEDEIROS, B. F. BOMENY, H. Tempos modernos, tempos de Sociologia. Rio de Janeiro: Ed. Brasil, 

2010. 

OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. 20. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARVALHO, L. M. G. de. (Org.) Sociologia e Ensino em Debate. Ijui: Unijui, 2004. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

TOMAZI, N. D. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

SEMESTRES: IV 
CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 
CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

Refletir sobre o conceito de identidade cultural e as relações simbólicas que o definem; 

Perceber a formação brasileira como fruto da diversidade cultural, baseada nas relações de trocas 

entre as culturas ancestrais; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Culturas ancestrais e suas relações com a cultura brasileira; 

● Cultura popular brasileira; 

● Tradição oral; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARTHING, S; Cork, R. Tudo sobre Arte. São Paulo: Sextante, 2010 
 

GARCEZ, L.; OLIVEIRA, J.. Explicando a arte brasileira. São Paulo: Ediouro, 2004. GRAÇA, 

Proença. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA, A. M. (Org.). Arte Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

BELL, Julian. Uma nova história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

FREIRE, Cristina. Arte conceitual. Rio de Janeiro : Ed. Jorge Zahar, 2006. 

. 
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2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FISICA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 

20 
CARGA HORÁRIA SEMANAL 4º SEMESTRE:1 

OBJETIVOS 

Perceber e compreender o papel do esporte na sociedade contemporânea. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Papel das olimpíadas e das copas do mundo de futebol; 

● A globalização no esporte, 

● O uso de anabolizantes 

● A ética e o fair play, 

● A presença feminina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal do Jogo. São Paulo: Ícone 2007 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. (Org.). Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal da Ginástica. São Paulo: Ícone, 2007 

KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. 4. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. 

 

 

 

2º ANO COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

SEMESTRE: III CARGA HORÁRIA 
SEMESTRE: 20 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 
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Conhecer as medidas que devem ser tomadas para evitar condições e atos inseguros e contribuir no 

desenvolvimento de uma cultura prevencionista; 

Conhecer e aplicar os princípios norteadores das Normas Regulamentadoras 

Identificar e utilizar os EPI’s, EPC´s e suas aplicações específicas, 
Interpretar e identificar os riscos ambientais no trabalho 
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Identificar os cuidados necessários na utilização dos equipamentos; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Prevenção de Acidentes. 

● Higiene do trabalho. Equipamentos de proteção coletiva e individual 

● Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AYRES, D. O. Manual de Prevenção de Acidente do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2001. 
 

BARBOSA, Adriano Aurélio Ribeiro. Segurança do trabalho. Curitiba: LTR, 2011. 
SALIBA, T. M. Higiene do Trabalho e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. São Paulo: LTR, 
1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SALIBA, T. M. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. São Paulo: LTR, 2008. 
 

  . SALIBA, S. C. R. Legislação de Segurança, Acidentes do Trabalho e Saúde do 

Trabalhador. São Paulo: LTR, 2003. 

MICHEL, O. Acidente do Trabalho e Doenças Ocupacionais. São Paulo: LTR, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ANO COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA 
SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

● Compreender as funções e atribuições de um Empreendedor. 
● Identificar as oportunidades que o mercado apresenta mesmo em situações desfavoráveis. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
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1. Empreendedorismo. Revolução do Empreendedorismo. Empreendedorismo no Brasil. Conceito 
de Empreendedorismo. Perfil do empresário 
2. Oportunidades. Mercado Mundial de Software. Fazendo a Diferença entre Ideias e Oportunidades. 
Avaliando uma Oportunidade 
3. Plano de Negócio. O que é um Plano de Negócio. Vantagens de um Plano de Negócios. Partes de 
um Plano de Negócios 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor: empreendedorismo e viabilização 
de novas empresas, um guia compreensivo para iniciar e tocar seu próprio negócio. São Paulo: Saraiva, 2008. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
GAUTHIER, F.A.O., MACEDO, M., LABIAK JR, S. Empreendedorismo. Curitiba: Livro Técnico, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARON, R. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thompson, 2007. 
CHER, R. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
FILION, L, J. DOLABELA, F. Boa ideia! E agora: Plano de Negócios, o caminho seguro para criar e gerenciar sua 
empresa. São Paulo: Cultura, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES 
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SEMESTRES: III CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

Possuir uma visão geral sobre os principais componentes e conceitos de rede de computadores 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Tipos de Enlace, Códigos, Modos e Meios de Transmissão. 

● Protocolos e Serviços de Comunicação. 

● Terminologia, Topologias, Modelos de Arquitetura e Aplicações. 

● Especificação de Protocolos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, Paulo Eustáquio. Projeto de redes locais com cabeamento estruturado. Belo Horizonte: 

Instituto Online, 2003. 

DANTAS, Mario. Redes de comunicação e computadores. Florianópolis: Visual Books, 2009. 

TANENBAUM, Andrew. Redes de computadores. São Paulo: Campus, 2003. 

OLSEN, Diogo Roberto; LAUREANO, Marcos Aurélio Pchek. Redes de computadores. Curitiba: LT, 2010. 

120 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARREL, Adrian. A Internet e Seus Protocolos, Uma Análise Comparativa. Campus/Elsevier, 2005. 

KUROSE, JAMES F.; ROSS, KEITH W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 

Editora: Addison-Wesley, 3a edição 2006. 

STALLINGS, William. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Campus 5a edição, 

RODRIGUES, Andréa. Desenvolvimento para Internet. Curitiba: LT, 2010. 120 p. 
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2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A SISTEMAS ABERTOS 

SEMESTRES: III CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 60 
CARGA HORÁRIA SEMANAL:3 CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 12 

OBJETIVOS 

 

Entender o princípio de funcionamento do Sistema Operacional Linux e suas principais ferramentas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Modo de funcionamento do sistema operacional Linux. 

● Conceito de distribuições Linux. 

● Instalação, configuração e administração de sistemas Linux. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
SILVA, G. M. Guia Foca GNU/Linux - Nível introdutório. 2007. 

NEMETH, E., SYNDER, G. e HEIN, T. R., Manual Completo do Linux: Guia do Administrador, Pearson, 

2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
JARGAS, A. M., Shell Script Professional, Editora Novatec, 2008. 

NEGUS, Christopher. Linux Edição Especial - A Bíblia. Alta BookCampus, 1988 
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2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ELETRÔNICA DIGITAL 

SEMESTRES: III 
CARGA HORÁRIA 
SEMESTRE: 60 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 
CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA 12 

OBJETIVOS 

 

 

● Descrever o funcionamento das portas lógicas, bem como identificar suas funções em circuitos lógicos 

combinacionais para solução de problemas lógicos. 

● Projetar circuitos eletrônicos digitais combinacionais. Projetar circuitos eletrônicos digitais sequenciais. 

● Montar circuitos eletrônicos digitais e compreender o funcionamento dos mesmos. 

● Detectar falhas em circuitos eletrônicos digitais. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Sistemas de numeração e códigos binários. 

● Aritmética binária. 

● Portas lógicas. 

● Álgebra de Boole. 

● Análise e síntese de circuitos combinacionais. 

● Análise e síntese de circuitos sequenciais. 

● Conceitos de projeto de sistemas digitais com circuitos universais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
LOURENÇO, A.C. de, CRUZ, E.C.A., FERREIRA, S.R., JÚNIOR, S.C., Circuitos Digitais, 2nd 

Edição, Editora Érica, 1996. 

DAGHLIAN, J. Lógica e Álgebra de Boole, São Paulo, Atlas, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IDOETA, I. V., CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. Érica, 9ª Ed.2004. 

LOURENÇO, A. C. et al. Circuitos Digitais. Érica, 1997. 
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2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

SEMESTRES: III CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 

40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

Realizar seleção, configuração e instalação dos serviços para redes de computadores. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Servidores web 

● Servidores de nome 

● Servidores de domínio 

● Serviços de rede. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
ANDREW S. TANENBAUM. Redes de Computadores. Campus 2003, 4a. edição. 

FARREL, Adrian. A Internet e Seus Protocolos, Uma Análise Comparativa. Campus/Elsevier, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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KUROSE, JAMES F.; ROSS, KEITH W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 

Editora: Addison-Wesley, 3a edição 2006. 

SOARES, LUIZ FERNANDO GOMES. Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. 

Editora Campus, 2a edição, 1995. 

STALLINGS, William. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Campus 5a edição, 2005. 

 

 

 

 
 

2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: BANCO DE DADOS 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

2 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver aplicações simples com ferramentas que utilizam banco de dados. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
● Modelo de Dados. 

● Modelagem e Projeto de Banco de Dados. 

● Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. São Paulo: Campus, 2004. 

ANGELOTTI, Elaini Simoni. Banco de dados. Curitiba: LT, 2010. 120 p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Marcus Garcia de. Automação de Escritórios com Office 2000, Rio de Janeiro, BRASPORT, 

2000. 

MARQUIS, Annette; COURTER, Gini. Microsoft Office 2000 Prático e Fácil: Passos Rápidos para o 

Sucesso. São Paulo: Makron Books, 2000. 

 

 

2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: REDE DE DADOS E COMUNICAÇÃO 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 60 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 12 

OBJETIVOS 

 

Utilizar a Programação em ambiente de redes para comunicação de dados 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Proporcionar aos educandos ferramentas para programação em ambientes de redes com 

utilização de tecnologias de Socket. 

● Programar baseado na arquitetura cliente servidor, programar utilizando shell script para 

automação de processos sem servidores de rede UNIX 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
GOTTFRIED, Byron S. e PARRA, Ana B. C. da Costa. Programando em C, Makron Books, 1993. 

FOROUZAN, Behrouz, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, Bookman, 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ANGELOTTI, Elaini Simoni. Banco de dados. Curitiba: LT, 2010. 120 p. 

FOROUZAN, Behrouz, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, Bookman, 2006 

 

 
 

2º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESPANHOLA 

SEMESTRES: IV CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL:2 

OBJETIVOS 

 

Ler e Compreender textos em espanhol utilizando a gramática e vocabulário específico da língua 

espanhola. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Estudo de estruturas básicas da Língua Espanhola (Aspectos gramaticais morfológicos e 

sintáticos) pertinentes à compreensão. 

● Desenvolvimento e aplicação das estratégias de leitura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARIANO, G. ¡Muy amigo!: um guia de espanhol para escapar das armadilhas do portunhol. Rio de 

Janeiro: DIFEL, 1999 

MARTIN, I. R. Espanhol: série Brasil: ensino Médio, São Paulo: Ática, 2007. 

MILANI. Esther Mª. Gramática de espanhol para brasileiros. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ARIAS, Sandra di Lullo. Espanhol para o vestibular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 

  . Espanhol urgente para brasileiros. Rio de Janeiro: Campos, 2000. 

FANJUN, A. Gramática y práctica de Español para brasileños: com respuestas. São Paulo: 
Moderna, 2005. 

 

 

2º ANO 
 

PROJETO INTEGRADOR 

SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 30 CARGA HORÁRIA SEMANAL: A 

definir 

OBJETIVOS 

 

Implementar o Projeto de instalação de serviço de provedor de redes. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
 

● Instalação e configuração de um Provedor de serviços de Redes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDREW S. TANENBAUM. Redes de Computadores. Campus 2003, 4a. edição. IFRS – Campus Porto 

Alegre 31 

SOARES, LUIZ FERNANDO GOMES. Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. 

Editora Campus, 2a edição, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KUROSE, JAMES F.; ROSS, KEITH W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 

Editora: Addison-Wesley, 3a edição 2006. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Compreender a língua portuguesa e literatura como fundamentação para o desenvolvimento de 

cidadania, através da aplicação de saberes linguísticos e textos que desenvolvam a capacidade de 

interpretação e formação de juízo crítico. ∙ Analisar a influência da norma padrão que rege a língua 

escrita e a oral. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● O estudo de SINTAXE (de regência, de concordância, de período simples e período composto) 

em termos gramaticais. 

● Coesão, paragrafação e coerência no texto dissertativo-argumentativo. 

● Introdução as Escolas literárias: Trovadorismo; Humanismo; Classicismo; Quinhentismo; 

Barroco e Arcadismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CEREJA, W. R.; MAGALHAES, T. C. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2011 
 

  ; . Literatura Brasileira: em diálogo com outras literaturas e outras linguagens. São 

Paulo: Atual, 2010. 

FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, M. L.; PONTARA, M. Gramática: texto: análise e construção de sentido. São Paulo: 

Moderna, 2009. 

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

VIANA, A. C. (Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1998. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

1 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

Compreender a língua portuguesa e literatura como fundamentação para o desenvolvimento de 

cidadania, através da aplicação de saberes linguísticos e textos que desenvolvam a capacidade de 

interpretação e formação de juízo crítico. ∙ Dialogar através de textos literários com ideias e autores 

diferentes. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Panorama da Literatura Brasileira do Século XX, destacando-se autores, obras e características 

das principais tendências. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CEREJA, W. R.; MAGALHAES, T. C. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2011 
 

  ; . Literatura Brasileira: em diálogo com outras literaturas e outras linguagens. São 

Paulo: Atual, 2010. 

FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, M. L.; PONTARA, M. Gramática: texto: análise e construção de sentido. São Paulo: 

Moderna, 2009. 

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

VIANA, A. C. (Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1998. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

Compreender enunciados, formular questões, selecionando e interpretando informações de problemas 

de contagem, e recorrer ao Binômio de Newton para representar, selecionando estratégias de resolução 

de problemas e analisar resultados em situações-problema envolvendo probabilidades. 

Conhecer os principais aspectos da geometria. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Análise combinatória 

● Binômio de Newton 

● Probabilidades 

● Noções de Geometria 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática. 2006. 
 
DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar. 8.ed. São Paulo: Atual, 2005. 

RIBEIRO, Jackson. Matemática: Ciências, Linguagem e Tecnologia. São Paulo: Scipione, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FÁVARO, S.; KMETEUK FILHO, O. Noções de lógica e matemática básica. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2005 

LIMA, Elon Lajes et al. A Matemática do Ensino Médio.. Rio de Janeiro: SBM, 2008. 

PAIVA, M. Matemática. São Paulo: Moderna, 2004. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: FISICA 

SEMESTRES: Vi CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 
● Relacionar os fenômenos da Física Moderna estudados com o cotidiano, além de identificar os diferentes 
fenômenos expressos na natureza. 
● Compreender, interpretar, analisar e estabelecer conexões entre os conceitos físicos com as demais áreas 
do conhecimento e com situações do cotidiano das pessoas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

1. Princípios de Física Quântica: Radiação de Corpo Negro. Efeito Fotoelétrico. Noções de Energia Nuclear. 
2. Introdução à Teoria da Relatividade Especial: Postulados da relatividade especial. Dilatação do 
tempo. Impossibilidade da simultaneidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GASPAR, A. Compreendendo a Física: Eletromagnetismo e Física Moderna. São Paulo: Ática, 2011. HEWITT, 
P. Física Conceitual. São Paulo: Bookman, 2002. 
RAMALHO JUNIOR, F. ; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. de T. Os fundamentos da Física. São Paulo. Moderna, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GASPAR, A. Física. São Paulo: Ática, 2004. 
PENTEADO, P. C. M.; TORRES, C. M. A. Física: ciência e tecnologia. São Paulo: Moderna, 2005. 
CABRAL, F., LAGO, F. Física. São Paulo: Harbra, 2004. 
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3ª ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: QUIMICA 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 20 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

 
● Conhecer o histórico da classificação periódica 

● Conhecer e utilizar os elementos da tabela periódica. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
● Histórico da Classificação periódica 

● Distribuição eletrônica e tabela periódica 

● Estrutura da tabela periódica 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELTRE, R. Fundamentos de Química: Química, Tecnologia, Sociedade. 4. Ed. São Paulo: Moderna, 

2005. 

FONSECA, M. R. M. da. Completamente Química: Química Geral, Físico- Química e Química Orgânica. 

São Paulo: FTD, 2001. 

LEMBO. M. Química: realidade e contexto. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Porto 

Alegre: Bookman, 2007. 

CARVALHO, G. C. de. Química Moderna. São Paulo: Scipione, 2004. 
 

SARDELLA, A. Química. São Paulo: Ática, 2005. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA 

SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 20 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA: 

4 

OBJETIVOS 

 
 Perceber o fenômeno da vida em toda sua diversidade de manifestações. 

 Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia percebendo seu papel para a reprodução da 

vida humana. 

 Relacionar os diversos ecossistemas da biosfera e perceber suas constantes modificações. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Reprodução: Tipos Básicos; 

● Reprodução Humana; Direitos Reprodutivos e Sexuais; 

● Desenvolvimento Embrionário; 

● Genética. 

● Ecologia 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2011. 

GEWANDSZNAJDER, F.; LINHARES, S. Biologia: projeto múltiplo. São Paulo: Ática, 2014. PURVES, H. K, 
et al. Vida: Ciência da biologia: célula e hereditariedade. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOSCHILIA, C. Manual compacto de Biologia. São Paulo: Rideel, 2010. 
 

LOPES, S. Bio,. São Paulo: Saraiva, 2006. 

UZUNIAN, A.; BIRNER, E. Biologia. 3. ed. São Paulo: Harbra, 2007. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 20 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA: 

4 

OBJETIVOS 

● Associar a atuação do capital financeiro e das grandes corporações transnacionais com o processo de 
globalização; 

● Compreender as características dos países subdesenvolvidos ou emergentes e dos países considerados 
plataformas de exportação. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Processo de desenvolvimento do capitalismo. Subdesenvolvimento. 

● Geopolítica e economia do período pós Segunda Guerra Mundial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOGNOLI, D.; ARAUJO, R. Geografia Geral e Brasil: paisagem e território. São Paulo: Moderna, 2010. 
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo: razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 
LUCCI, E. A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C. Território e sociedade no mundo globalizado. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, L. M. A.; RIGOLIN, T. B. Geografia: Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2003. 
BOLIGIAN, L.; BOLIGIAN, A. T. A. Geografia: espaço e vivência. 2. ed. São Paulo: Atual, 2007. 
TERRA, L.; COELHO, M. A. Geografia Geral: o espaço natural e socioeconômico. 5.ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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3º ANO LINGUA INGLESA 

SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA: 

8 

OBJETIVOS 

●  Produzir pequenos textos e expressar-se oralmente a partir dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Estudo de aspectos gramaticais contextualizados e reflexões sobre a linguagem. 

 Organização textual; Construção do significado; 

 Relação entre ortografia e pronúncia; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, R. Q. As palavras mais comuns da língua inglesa: desenvolva sua habilidade de ler textos em 

inglês. São Paulo: Novatec, 2009. 

SOUZA, A. G. F. et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. São Paulo: Disal, 2005. 

PRESCHER, E.; AMOS, E.; PASQUALIN, E. Sun. 2. ed. São Paulo: Richmond Publishing, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUANDALINI, E. O. Técnicas de leitura em inglês. São Paulo: Texto Novo, 2002. 

TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2007. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Identificar os elementos constituintes da modernidade e o processo de consolidação do Estado burguês, 

através do estudo das Revoluções burguesas e articulando a história brasileira nesse contexto de 

transformações. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Sociedade agrária e exclusão no Brasil do Século XIX: O trabalho escravo e cidadania negada. 

 Estudo dos povos escravizados trazidos para o Brasil pelo tráfico negreiro e as consequências da 

Diáspora Africana; 

 Estudo das resistências do povo negro (Quilombos, Revolta dos Malês, Canudos, Revolta da 

Chibata e todas as formas de negociação e conflito); 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995. 

SEVCENKO, N. A Corrida para o Século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2001. 

SINGER, P. A formação da classe operária. 21. ed. São Paulo: Atual, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. 
 

PINSKY, J,; PINSKY, C. B. (Orgs.). História da cidadania. 3. ed. São Paulo:Contexto, 2005. 
SILVA, M.; FONSECA, S. G. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. Campinas: 
Papirus, 2007. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA 
SEMESTRE: 20 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 1 

CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

Desenvolver procedimentos próprios do pensamento crítico: apreensão de conceitos, argumentação 
e problematização. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● A lógica e a organização do pensamento. 

● Teoria do conhecimento: as possibilidades de conhecer. 

● Princípios éticos e valores humanos. 

● O Homem e o Meio Autorreflexão sobre os Impactos Ambientais e nossa participação na 

degradação do planeta. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHARLES, F. Explicando a Filosofia com Arte. São Paulo: EDIOURO, 2004. 

GHEDIN, Evandro. Ensino de Filosofia no Ensino Médio. São Paulo: Cortez, 2008. 
LAW, S. Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009. 
  . Textos básicos de linguagem: de Platão a Foucault . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 2006. 
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COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE VI: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL:1 

OBJETIVOS 

 
● Compreender o processo de formação do Estado, bem como, refletir sobre as formas com que 

se manifesta; 

● Discutir as diversas formas de organização humana; 
● Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias, raças (negra, indígena, 

branca) e segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade; 
● Produzir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, 

avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão do consumidor; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
● Poder, política e Estado. 
● O trabalho e a Estratificação Social. 

● Raça, etnia e gênero. 

● Cultura, Ideologia e Industria Cultural. 

● Modernidade, Meio ambiente e sociedade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, C. M. C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2002. 

MEDEIROS, B. F. BOMENY, H. Tempos modernos, tempos de Sociologia. Rio de Janeiro: Ed. Brasil, 2010. 

OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. 20. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, L. M. G. de. (Org.) Sociologia e Ensino em Debate. Ijui: Unijui, 2004. 
 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

TOMAZI, N. D. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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3º ANO COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

SEMESTRES: V 
CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 20 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 
CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 4 

OBJETIVOS 

Posicionar-se acerca das questões de dominação cultura, estereótipos e manutenção da sociedade. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

 Relações entre culturas diferentes; 

 Padrão visual e abstração; 

 Musicas africana e indígena e suas influências na formação da música brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARTHING, S; Cork, R. Tudo sobre Arte. São Paulo: Sextante, 2010 
 

GARCEZ, L.; OLIVEIRA, J.. Explicando a arte brasileira. São Paulo: Ediouro, 2004. GRAÇA, 

Proença. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBOSA, A. M. (Org.). Arte Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

BELL, Julian. Uma nova história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

FREIRE, Cristina. Arte conceitual. Rio de Janeiro : Ed. Jorge Zahar, 2006. 

. 
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3º ANO COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FISICA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 

20 
CARGA HORÁRIA SEMANAL 4º SEMESTRE:1 

OBJETIVOS 

Valorizar, por meio do conhecimento sobre o corpo, a formação de hábitos de cuidado pessoal. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Uso do corpo em situações de trabalho repetitivo 

 As posições de apoio que protegem a coluna durante um esforço físico 

 A relação entre atividades aeróbicas e doenças cardiovasculares 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal do Jogo. São Paulo: Ícone 2007 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. (Org.). Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2005. 

BREGOLATO R. A. Cultura Corporal da Ginástica. São Paulo: Ícone, 2007 

KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. 4. ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. 

 

 

3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: GERÊNCIA DE PROJETOS 

SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 60 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 3 

CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA: 

12 

OBJETIVOS 

Desenvolver e gerenciar todas as etapas de um projeto de instalação de redes. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
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● O conceito e os objetivos da gerência de projetos. 

● Abertura e definição do escopo de um projeto. 

● Planejamento de um projeto. 

● Adaptação do processo de desenvolvimento para a Gerência de Projeto. 

● Execução, acompanhamento e controle de um projeto. 

● Revisão e avaliação de um projeto. 

● Fechamento de um projeto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PAGE-JONES, M. Gerenciamento de Projetos. Mc-Graw Hill, 1990. SOMERVILLE, I. 

Engenharia de Software, 6ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Makron Books, 1995, Reimpressão 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS ABERTOS 
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SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 60 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 3 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 12 

OBJETIVOS 

Utilizar ferramentas para instalar e configurar os principais serviços Linux. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Instalação, configuração e administração de sistemas abertos com base nos seus principais 

serviços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JARGAS, A. M., Shell Script Professional, Novatec Editora, 2008 FERREIRA, R. E., 

Guia do Administrador do Sistema, Novatec Editora, 2003 

MORIMOTO, C. E., Redes e Servidores Linux: Guia Prático - GDH Press e Sul Editores, 2008 NEMETH, E., 

SYNDER, G. e HEIN, T. R., Manual Completo do Linux: Guia do Administrador, Pearson,2007 

. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NEGUS CHRISTOPHER; Linux edição especial: Bíblia. ALTA BOOKS, 2008. SILVA, G. 

M. Guia Foca GNU/Linux - Nível introdutório. 2007 
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3º ANO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GERÊNCIA E SEGURANÇA DE REDES 

SEMESTRES: V CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

Ser capaz de efetuar a monitoração e diagnóstico de problemas relativos ao funcionamento de redes 

de computadores, além da busca de soluções para o bom desempenho. 

 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Apresentação dos conceitos e forma de aplicação de segurança computacional, mecanismos e 

técnicas de gerenciamento de redes de computadores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
NAKAMURA, EMÍLIO TISSATO E GEUS, PAULO LÍCIO DE. Segurança em Redes. Novatec Editora 4ª 

Edição, 2007. 

. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ANDREW S. TANENBAUM. Redes de Computadores. Campus 2003, 4a. edição. IFRS – Campus Porto 

Alegre 31 

KUROSE, JAMES F.; ROSS, KEITH W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 

Editora: Addison-Wesley, 3a edição 2006. 

 

 

 

 
 

3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO WEB 

SEMESTRES: V 
CARGA HORÁRIA 
SEMESTRE: 60 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 3 

CARGA HORÁRIA A 
DISTÂNCIA: 12 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver aplicações para a Web. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Funcionamento de um sistema com interface Web implementado com a linguagem PHP. 

● Instalar e configurar de servidor Web com PHP, 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUENTIN ZERVAAS. Aplicações Práticas De Web 2.0 Com PHP, Alta Books, 2009. JULIANO 

NIEDERAUER. Desenvolvendo Websites Com PHP. 2ª EDIÇÃO, Novatec, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RAMON GOMES COSTA E LEONARDO TODESCHINI. Web: Como Programar Usando Ferramentas Livres, 

Alta Books, 2006. 

GRAIG GANNELL. O Guia Essencial De Web Design Com CSS E HTML. Ciência Moderna, 2009. 

 

 

 

3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO WEB 

SEMESTRES: V I CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver aplicações para a Web. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Entender aspectos da linguagem, compreender cookies e sessões, utilizar banco com banco de 

dados relacionais, 

● Compreender como utilizar orientação a objetos na implementação de sistemas Web 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUENTIN ZERVAAS. Aplicações Práticas De Web 2.0 Com PHP, Alta Books, 2009. JULIANO 

NIEDERAUER. Desenvolvendo Websites Com PHP. 2ª EDIÇÃO, Novatec, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RAMON GOMES COSTA E LEONARDO TODESCHINI. Web: Como Programar Usando Ferramentas Livres, 

Alta Books, 2006. 

GRAIG GANNELL. O Guia Essencial De Web Design Com CSS E HTML. Ciência Moderna, 2009. 

 

 

 

3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARQUITETURA TCP/IP 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

OBJETIVOS 

 

Conhecer os conceitos e aplicabilidade da arquitetura TCP/IP. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Conceituação e aplicação dos protocolos de redes da arquitetura TCP/IP. 

● Aprofundamento dos conteúdos vistos na disciplina de Introdução a Redes 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDREW S. TANENBAUM. Redes de Computadores. Campus 2003, 4a. edição. 

KUROSE, JAMES F.; ROSS, KEITH W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-

down. Editora: Addison-Wesley, 3a edição 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ROSS, Keith; KUROSE, James, Redes de Computadores e a Internet: uma nova abordagem. 

Addison Wesley. 

PETERSON, Larry L.; DAVIE, Bruce S., Redes de Computadores: Uma Abordagem de Sistemas. Editora 

Campus. Ed. 3ª, 2004. 

FOROUZAN, Behrouz, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, Bookman, Ed. 3ª, 2006 

2. STALLINGS, William. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Campus, 2005. 

 

 

 

3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDES DE ACESSO 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 

40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 2 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA:8 

OBJETIVOS 

 

Projetar redes com cabeamento estruturado. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Desenvolvimento de um projeto de rede com cabeamento estruturado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Guia Completo de Cabeamento de Redes. Editora Campus, 2003, 1a. edição. 

COELHO, PAULO EUSTÁQUIO. Projeto de Redes Locais com Cabeamento Estruturado, Instituto Online, 

2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEDOE, Pedro A. Cabeamento de redes na prática. Saber, 2002. 

MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento estruturado - Desvendando Cada Passo: Do Projeto à Instalação. 

Editora Érica. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: INTERCONEXÕES DE REDES 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 60 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL:3 

CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA: 

12 

 

OBJETIVOS 

Utilizar os métodos usados para estabelecer o roteamento de uma rede 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● A disciplina apresenta aos educandos os diversos algoritmos e estratégias de roteamento 

utilizados para manter a conectividade em redes locais e Internet 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIRKNER, Matthew H. Projeto de Interconexão de Redes. Editora Makron Books, 2003 1a. 

edição. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARQUITETURA / MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 60 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 3 

CARGA HORÁRIA A 

DISTÂNCIA: 8 

 

OBJETIVOS 

Obter conhecimentos sobre o funcionamento de um computador, capacitando-se para montar e dar 

manutenção em computadores. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Desenvolvimento de aplicações com microprocessadores e microcontroladores. 

● Montagem e manutenção de Computadores 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WILLIAM STALLINGS. Arquitetura e Organização de Computadores – Projeto para o desempenho. 5ª 

edição. Prentice Hall, 2005. ISBN: 9788587918536 

RAUL FERNANDO WEBER. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Editora Bookman, 2008, 3a. 

edição. ISBN: 9788577803101 

DAVID A. PATTERSON & JOHN L. HENNESSY. Arquitetura de Computadores: uma 

abordagem quantitativa. Editora Campus, 2009, 4a. edição. ISBN: 9788535223552 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5a. Ed., Pearson Prentice Hall, 2007. 

SCHIAVONI, Marilene. Hardware. Curitiba: LT, 2010. 120 p. 
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3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA ESPANHOLA 

SEMESTRES: VI CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA 

SEMANAL:2 

 

OBJETIVOS 

Ler e Compreender textos em espanhol utilizando a gramática e vocabulário específico da língua 

espanhola. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Estudo de estruturas básicas da Língua Espanhola (Aspectos gramaticais morfológicos e 

sintáticos) pertinentes à compreensão. 

● Desenvolvimento e aplicação das estratégias de leitura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARIANO, G. ¡Muy amigo!: um guia de espanhol para escapar das armadilhas do portunhol. Rio de 

Janeiro: DIFEL, 1999 

MARTIN, I. R. Espanhol: série Brasil: ensino Médio, São Paulo: Ática, 2007. 

MILANI. Esther Mª. Gramática de espanhol para brasileiros. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARIAS, Sandra di Lullo. Espanhol para o vestibular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
 

  . Espanhol urgente para brasileiros. Rio de Janeiro: Campos, 2000. 

FANJUN, A. Gramática y práctica de Español para brasileños: com respuestas. São Paulo: 
Moderna, 2005. 
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3º ANO 
 

PROJETO INTEGRADOR 

SEMESTRES: I CARGA HORÁRIA SEMESTRE: 40 CARGA HORÁRIA SEMANAL: A 

definir 

 

OBJETIVOS 

Instalar serviço de provedor de Redes; 

 
Testar e analisar o serviço de provedor de redes instalado, construindo um arquivo tutorial ilustrando 

toda e qualquer configuração executada. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Instalação e configuração de um Provedor de serviços de Redes. 

● Construção de tutorial demostrando as etapas de planejamento e instalação de serviço de redes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Guia Completo de Cabeamento de Redes. Editora Campus, 2003, 1a. edição. 

COELHO, PAULO EUSTÁQUIO. Projeto de Redes Locais com Cabeamento Estruturado, Instituto Online, 

2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEDOE, Pedro A. Cabeamento de redes na prática. Saber, 2002. 

MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento estruturado - Desvendando Cada Passo: Do Projeto à Instalação. 

Editora Érica. 

 

7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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A avaliação, parte integrante do processo educativo, é entendida como um constante diagnóstico 

participativo na busca de um ensino de qualidade, resgatando-se seu sentido formativo e afirmando-se 

que ela não se constitui um momento isolado, mas um processo onde se avalia toda prática educativa. 

Dentro desse entendimento, a avaliação mais formalizada, cuja finalidade é certificar a aquisição de 

competências, deve-se aliar a um processo formativo de avaliação, possibilitando a orientação e o apoio 

àqueles que apresentam maiores dificuldades para desenvolver as competências requeridas. 

São instrumentos de avaliação da aprendizagem, dentre outros: I - Atividades práticas; II- Trabalhos de 

pesquisa; 111 - Estudo de caso: IV - Simulações; V - Projetos; VI - Situações-problema; VII - Elaboração 

de portfólios e relatórios de atividades; VIII - Provas escritas; IX - Seminários: e X - Resenhas e artigos. 

A sistemática de avaliação se orienta pela Resolução de nº 086/2011- IFMA/CONSUP, de 05 de outubro 

de 2011, que aprovou as normas para avaliação. Esta resolução determina o registro de notas, de 0 a 10, 

em dois bimestres por módulo/semestre letivo. 

Os educandos serão avaliados nos aspectos qualitativos e quantitativos com prevalência dos primeiros, 

onde as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais devem perpassar todo o processo. 

I – Considera-se como dimensão conceitual a aquisição das bases científicas e 

tecnológicas de cada componente curricular; 

II – Considera-se como dimensão procedimental a capacidade de contextualização 

e/ou operacionalização dos conhecimentos adquiridos de acordo com o inciso I; 

III – Considera-se como dimensão atitudinal a incorporação de valores obtidos 

com aquisição das dimensões dos incisos I e II que implique uma ressignificação das práticas 

vivenciadas em sociedade. 

Conforme a Resolução 86/2011, Art. 5°, a aplicação de qualquer instrumento avaliativo a ser realizada 

pelo professor deverá ser comunicada aos educandos com
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antecedência, esclarecendo os critérios e requisitos necessários. Destaca também que, após as devidas 

análises e correções dos instrumentos avaliativos, o professor deverá entregá-los aos educandos no prazo 

de até dez dias úteis após sua realização (Art. 6º). 

O caráter processual da avaliação permite também ao professor valer-se da observação e da auto 

avaliação como instrumentos avaliativos do educando. 

O período das avaliações ficará a critério do professor, porém os resultados das atividades avaliativas 

deverão ser registrados no período destinado a cada etapa, definidos no Calendário Letivo. 

Na verificação da aprendizagem, a média do módulo/semestre de cada disciplina será a média aritmética 

simples das notas registradas em cada etapa. Considerar-se-á aprovado o educando que tiver frequência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, conforme Parecer CEB-

CNE n° 12/1997, e alcançar média semestral, em cada disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete). 

O educando que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) no primeiro bimestre, terá suas dificuldades de 

aprendizagem trabalhadas através de atividades de reforço ao longo do processo, dentro do 

semestre/modulo, de modo que ao final desse período, o professor já disponha de uma nova nota que 

substituirá a nota da primeira etapa do módulo/semestre. As duas notas serão somadas e delas extraídas 

a média que indicará a nota do módulo/semestre. Considerar-se-á aprovado o educando que alcançar 

nesta nova média semestral, valor igual ou superior a 7,0 (sete). 

Terá direito a submeter-se a recuperação final, o educando que, após o registro da média prevista no 

artigo anterior, obtiver média igual ou superior a 2,0 (dois) e inferior a 7,0 (sete) em uma ou mais 

disciplinas e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) no total de horas letivas. 

As atividades da recuperação final deverão compreender um período não inferior a 5% (cinco por cento) 

da carga horária, prevista para a respectiva disciplina. 

Após a recuperação final far-se-á média final que será calculada a partir da nota da recuperação final e 

da média semestral ou anual, obtida após o reforço. Será considerado aprovado após a recuperação final, 

o educando que obtiver média final igual ou maior que 6,0 (seis), em cada uma das disciplinas objeto de 

recuperação final.
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O educando que não obtiver aprovação em no máximo três componentes curriculares/disciplinas será 

promovido para o módulo ou série seguinte, devendo cursar os componentes curriculares em 

dependência em turmas diferentes ou através programação especial de estudos, no prazo máximo de um 

ano. 

 

8 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
 

 

O aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos através de experiências 

vivenciadas previamente ao início do curso ocorrerão conforme descrito: 

● Aproveitamento de Estudos: compreende a possibilidade de aproveitamento de 

disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional técnica de nível médio, 

mediante requerimento. Com vistas ao aproveitamento de estudos, a avaliação recairá 

sobre a correspondência entre os programas das disciplinas cursadas na outra instituição 

e os do IFMA e não sobre a denominação das disciplinas para as quais se pleiteia o 

aproveitamento. Aos discentes do IFMA, Campus São José de Ribamar, fica assegurado 

o direito ao aproveitamento de componentes curriculares cursados na Educação 

Profissional, mediante análise da compatibilidade de conteúdo e da carga horária, no 

mínimo, 75% do total estipulado para o componente curricular. 

Poderão ser aproveitados conhecimentos e experiências que tenham sido desenvolvidas em qualificações 

profissionais, em cursos destinados a formação inicial e continuada ou qualificação e em outros cursos 

de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive por trabalho e através de reconhecimento, conforme 

consta no Art. 36 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 

 
● Certificação de Conhecimentos: o estudante poderá solicitar certificação de 

conhecimentos adquiridos através de experiências previamente vivenciadas, inclusive 

fora do ambiente escolar, com o fim de alcançar a dispensa de alguma(s) disciplina(s) 

integrantes da matriz curricular do curso. O respectivo processo de certificação 

consistirá em uma avaliação teórica ou teórico-prática, conforme as características da 

disciplina, feita por uma banca instituída pelo coordenador do curso, composta, no 

mínimo, de dois professores da área.
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9 PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO 
 

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o Técnico em Redes de Computadores, Instala 

e configura dispositivos de comunicação digital e programas de computadores em equipamentos de rede. 

Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de computadores. Prepara, instala e mantém cabeamentos 

de redes. Configura acessos de usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais 

como firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores de notícias. Implementa recursos de 

segurança em redes de computadores. Além disso o Técnico em Rede de Computadores será um 

profissional capaz de: 

 

I. Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens 

e representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os 

conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber; 

II. Identificar e conhecer o funcionamento e o relacionamento entre 

os componentes de um computador; 

III. Executar instalações de softwares; 

IV. Operar os serviços de Redes relacionados ao sistema operacional; 

V. Instalar e administrar Redes de Computadores do ponto de vista de 

cabeamento; 

VI. Utilizar a lógica de programação; 

VII. Dominar e aplicar técnicas de configuração de Redes de computadores; 

VIII. Identificar as ferramentas e o uso de sistema de gerência de Redes 

de computadores; 

IX. Auxiliar no projeto de pequenos sistemas nos variados segmentos da 

economia; 

X. Aplicar e utilizar os serviços de redes de computadores, serviços do correio 

eletrônico e acesso à Internet;
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10 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

 

Para o Curso Técnico em Rede de Computadores são garantidos todos os recursos necessários para o 

desenvolvimento do curso: salas de aula com flexibilidade para as diversas atividades e metodologias 

de trabalho (individual e em grupo); recursos visuais (TV, vídeo, projetores multimídia, retroprojetor), 

biblioteca atualizada permanentemente com livros, revistas, periódicos, vídeos, jornais entre outros 

recursos; biblioteca virtual; salas para conferências e seminários. 

 

LABORATÓRIO MESTRE DE FÍSICA (adquirido conforme Nota Fiscal em anexo) 
 

Este ambiente abriga os equipamentos e componentes necessários às atividades práticas das disciplinas 

relacionadas aos princípios gerais e específicos Física, atendendo aos Cursos Técnicos de Redes de 

Computadores, Eletroeletrônica e Jogos Digitais. 

Os conteúdos abordados nos experimentos realizados neste laboratório envolvem o estudo de mecânica da 

partícula, estática da partícula, vetores, grandezas vetoriais, resultante de forças, cinemática da partícula, 

movimento em uma dimensão, MRU, MRUA, MQL e movimento em duas dimensões, dinâmica da partícula, leis 

de Newton, equilíbrio, movimento em uma dimensão, movimento em duas dimensões, lançamentos, leis de 

Kepler, órbitas dos planetas, atritos, movimento em meio viscoso, trabalho e energia, vantagem mecânica, 

potência mecânica, conservação da energia mecânica, força centrípeta, conservação da quantidade de 

movimento, choque elástico, choque inelástico, mecânica dos sólidos, mecânica do corpo rígido, estática do 

corpo rígido, centro de massa, momento de uma força, equilíbrio do corpo rígido, cinemática do corpo rígido, 

movimento oscilatório, rotação do corpo rígido, cinemática das rotações e o raio de giração, dinâmica das 

rotações, gravitação, determinação do momento de inércia, quantidade de movimento, momento de inércia, 

conservação da quantidade de movimento, impulso, pêndulo simples, pêndulo físico, pêndulo composto, 

equilíbrio do corpo rígido, constante de torção elástica, módulo de elasticidade, módulo de Young, stress, 

deformação, relação de Poisson e Lei de Hooke, discussões energéticas, mecânica dos fluidos, hidrostática, 

Princípio de Stevin, Princípio de Pascal, Princípio de Arquimedes, vasos comunicantes, prensa hidráulica, 

pressão, pressão atmosférica, pressão num ponto de um líquido e determinação de densidade, manômetros de 

tubo aberto e fechado, bombas hidráulicas, dinâmica dos fluidos, Número de Reynolds, vazão, vazão com fluxo 

constante, vazão com fluxo variável, hidráulica, tipos de regimes de escoamentos, equação da energia, 

escoamento laminar, escoamento turbulento, linha de energia, linha piezométrica, perda de
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carga distribuída, alargamentos e estreitamentos, sistemas hidráulicos de tubulações, distribuição de vazão em 

marcha, sistemas elevatórios, altura de elevação e altura manométrica, potência do conjunto elevatório, 

cavitação, termodinâmica, calorimetria, dilatação em sólidos, determinação do coeficiente de dilatação linear, 

determinação da variação de comprimento devido à variação de temperatura, expansão térmica de líquidos, 

propagação do calor, capacidade calorífica, equivalente mecânico do calor, teoria cinética dos gases, expansão 

térmica dos gases, modelo cinético dos gases, Lei de Boyle-Mariotte, termodinâmica, transformações reversíveis 

e irreversíveis, segunda Lei da termodinâmica, radiação térmica, emissão e absorção de radiação térmica, 

absorção e transmissão de radiação térmica, óptica geométrica, a reflexão, espelhos, refração, lentes e prismas, 

formação de imagem, instrumentos ópticos, defeitos de visão, óptica física, interferência, difração, espectros, 

polarização, ondulatória, movimento oscilatório, movimento harmônico simples, movimento harmônico 

amortecido, MH angular simples e angular pseudoperiódico, ondas mecânicas, ondas mecânicas longitudinais, 

som, ruído, reverberação, eco, amplitude, batimento, comprimento de onda, frequência, período, velocidade 

de propagação, interferência, ondas estacionárias, fenômenos acústicos, ondas mecânicas transversais, cordas 

vibrantes, ondas em molas helicoidais, vibrações em placas, figuras de Chladni, ondas em meio líquido, ondas 

eletromagnéticas, gases rarefeitos, descargas elétricas e os efeitos luminosos, influência de pressão e natureza 

do gás na cor da irradiação, eletricidade, eletricidade estática, carga elétrica, linhas de força, potencial elétrico, 

eletrodinâmica CC, instrumentos de medida elétrica, resistores, capacitores, força eletromotriz, circuitos 

elétricos, magnetismo, campos magnéticos estáticos, campos magnéticos dinâmicos, indução magnética, 

magnetismo terrestre, propriedades magnética da matéria, medidor de campo magnético, eletromagnetismo, 

carga elétrica num campo magnético, experimento de Oersted, lei de Faraday e Lenz, campos magnéticos 

estáticos e dinâmicos, correntes de Foucault, lei de Ampère, interação entre dois condutores, solenóide, indução 

eletromagnética, eletrodinâmica CA, correntes e tensões alternadas, circuitos RLC, oscilações eletromagnéticas, 

fenômenos eletromagnéticos, transformadores elevadores e abaixadores de tensão, conservação de energia 

etc. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (adquirido conforme Nota Fiscal em anexo) 
 

Computadores 25 

Pontos de rede físicos 20 

Antenas Wirelles 1 

TV LG 60’’ 1 

Lousa Digital 1 

 
Este laboratório está equipado com 25 computadores atualizados (processador Core2Duo, 2GB de memória 

RAM e 500GB de armazenamento, monitor de LCD 15").
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Neste ambiente são realizadas as aulas que utilizam simulações computacionais, tais como: computação 

numérica, processamento digital de sinais, simulações de circuitos elétricos e eletrônicos, desenho (CAD), e 

demais softwares relacionados à engenharia elétrica e à engenharia de controle e automação. 

 
SALA DE MULTIMEIOS (adquirido conforme Nota Fiscal em anexo) 
 

Micorfone sem fio TSI MS115-CLI VHF 2 

Mini-Systen Multilaser 2 

Caixa Amplificada Gab. Injetado 1 

Microfone com fio 2 

Roteador WIFI 2 

Switch 24 portas 1 

Lousa Digital 1 

 
A sala de Multimeios abriga recursos tecnológicos indispensáveis ao processo de ensino- aprendizagem, 

favorecendo metodologia significativa para a mobilização e construção do conhecimento. 

As salas são equipadas com Lousas Interativas e equipamentos de som. Esses recursos contribuem para o 

enriquecimento didático, pois possibilita a diversificação das aulas com maior interatividade e contextualização 

dos temas trabalhados. 

Todos os laboratórios de Informática conterão: 

 
● Kit para montagem de computadores e máquinas para configuração de software e 

equipamentos de testes e ferramentas; 

● Microcomputadores e periféricos, interligados por meio de rede local, com acesso à 

Internet e com equipamentos de interconexões de redes, software aplicativos e sistemas 

operacionais de redes locais.
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11 PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

 

Uma vez definida a estrutura organizacional do Curso Rede de Computadores, faz-se necessário 

determinar o quadro de gestão de pessoas para o seu desenvolvimento. Para tanto delineamos abaixo os 

profissionais e respectivas disciplinas. 

 
 

Língua Portuguesa Licenciatura em Letras 

Matemática Licenciatura em Matemática 

Física Licenciatura em Física 

Química Licenciatura em Química 

Biologia Licenciatura em Biologia 

Geografia Licenciatura em Geografia 

Informática Básica Licenciatura em Informatica 

Língua Espanhola* Licenciatura em Letras/Espanhol 

Língua Inglesa Licenciatura em Letras/Inglês 

PROJETO INTEGRADOR DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL I(Integração Acadêmica) 

Coordenador de Eixo 

Historia Licenciatura em História 

Filosofia Licenciatura em Filosofia 

Sociologia Licenciatura em Sociologia 

Arte Licenciatura em Arte 

Educação Física Licenciatura em Educação Física 

 
Sistemas Operacionais 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Algoritmos 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

PROJETO INTEGRADOR DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL II (Orientação Para Prática 
Profissional) 

 

Coordenador de Eixo 

Higiene E Segurança Do Trabalho Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Empreendedorismo Bacharel em Administração 

 
Introdução A Redes de Computadores 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Introdução A Sistemas Abertos 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 
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Eletrônica Digital Engenheiro Eletricista 

 
Laboratórios De Instalação De Serviços 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Banco De Dados 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Rede De Dados E Comunicação 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Gerencia de Projetos 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Administração de Sistemas Abertos 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Gerencia e Segurança de Redes 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Programação Web 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

PROJETO INTEGRADOR DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL III (Orientação Para Prática 
Profissional) 

 

Coordenador de Eixo 

 
Arquitetura Tcp/Ip 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Cabeamento Estruturado E Redes de Acesso 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Interconexões de Redes 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
Arquitetura/Montagem e Manutenção de Redes 

Licenciado em informática; Bacharel em Sistema de 
Informação; Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 
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Pessoal Técnico-Administrativo: 
 

 
ITEM SERVIDOR FORMAÇÃO CARGO REGIME DE 

TRABALHO 

1 Anselmo Alves Neto Administração 

Especialista em 

Projetos 

Diretor de 

Planejamento e Gestão 

 
40 HORAS 

2 Emilson do Nascimento 

Braz 

Letras Técnico de 

laboratório/informática 

40 HORAS 

3 Carlos Eduardo dos 

Santos Macedo 

Gestão Pública Chefe do Núcleo de 

Compras 

40 HORAS 

4 Fernando Cassio 

Fernandes Duarte 

Direito Auxiliar de Biblioteca 40 HORAS 

5 Edvan Ferreira Pinto Filosofia Especialista 

em Metodologia do 

Ensino Superior 

Professor EBTT Dedicação 

Exclusiva 

6 Graziele

 Jacquelin

e Carvalho Pavão Veras 

Letras Especialista em 

Língua 

Portuguesa 

Chefe do Núcleo de 

Execução Financeira 

40 HORAS 

7 Harone Smith Neves 

Viana 

Contabilidade 

Especialista em 

Auditoria 

Técnico em 

contabilidade 

40 HORAS 

8 Ivesmary Loureiro 

Ribeiro Magalhaes 

Tecnóloga em 

Eletrônica Industrial 

Especialista em Gestão 

Escolar 

Diretora de 

Desenvolvimento de 

Ensino 

 
40 HORAS 

9 Iracema Melo Claudino Pedagogia 

Especialista em 
Educação Inclusiva 

Tecnica em Assuntos 

Educacionais 

40 HORAS 

10 Joelma Ramos Serejo 

Silva 

Psicologia Psicóloga 40 HORAS 
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11 Marco Antônio Goiabeira 

Torreão 

Engenheiro Mecânico 

Especialista em Gestão 

Pública e em Docência 

do Ensino Superior 

Diretor Geral Pro— 

Tempore 

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA 
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12 Maricéia Ribeiro Lima Pedagoga 

Especialista em 

Psicopedagogia 

Chefe do 

Departamento 

Pedagógico 

40 HORAS 

13 Nelia Maria do Carmo 

Maranhão 

Biblioteconomia 

Especialista em Educ 

ação de Jovens e 

Adultos 

Bibliotecária 40 HORAS 

14 Rosenira Borges 

Carvalho Pinheiro 

Letras Especialista 

em Metodologia do 

Ensino da Língua 

Inglesa 

Assistente de Alunos 40 HORAS 

15 Themistocles Vieira Letras Professor EBTT 40 HORAS 

 

12 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 
 

 

O educando que concluir com aproveitamento todas as disciplinas do curso e tiver frequência mínima 

de 75%, receberá o diploma de Técnico em Rede de Computadores.
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13 BIBLIOTECA 
 

O acervo bibliográfico do Campus será dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura 

por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de 

abrangência do curso. Serão oferecidos serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, 

consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, além de acesso a internet e auxílio na pesquisa 

bibliográfica e visitas orientadas. 

O acervo da Biblioteca terá a seguinte proporção 3 (três) dos títulos constantes na bibliografia básica e 

2 (dois) dos títulos constantes na bibliografia complementar das disciplinas que compõem o Curso, com 

uma média de 3 exemplares por título. 

O campus está contratando a Biblioteca Virtual (Minha Biblioteca) que possibilitará o acesso a alunos e 

servidores de títulos das diversas áreas do conhecimento. 

Em 2015, o Campus adquiriu 139 títulos com um total de 556 exemplares que irão compor o acervo 

inicial da Biblioteca. Nesse primeiro processo de compra, foram priorizados os títulos do Eixo de 

Informação e Comunicação a fim de atender o Curso de Informática para Internet e outros cursos do 

mesmo eixo tecnológico. A relação de livros já adquiridos encontra-se especificada no Anexo deste 

Plano de Curso.
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14 CASOS OMISSOS 
 

Os casos não previstos por este Plano de Curso, e que não se apresente explícito nas Normas e decisões 

vigentes no IFMA e no Campus até a presente data, serão resolvidos em reunião ordinária ou 

extraordinária do corpo docente, juntamente com a Direção de Ensino.
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