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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
O presente trabalho traz um recorte do processo de formação continuada ofertada 
aos professores da Rede Pública de um município do Estado do Paraná – séries 
iniciais, no qual objetivamos acompanhar os professores de 5° anos, responsáveis 
pelo ensino de Língua Portuguesa. Pretendemos, assim, contribuir de forma efetiva 
para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, durante o ano 
letivo vigente, buscando dar as orientações específicas para o ensino das 
capacidades linguísticas, a serem desenvolvidas por meio dos Gêneros Textuais. As 
formações foram organizadas em duas frentes de trabalho: uma focalizando o 
planejamento de aula e outra com a retomada de conteúdos gramaticais direcionada 
ao conhecimento dos próprios docentes.  
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Introdução 
 

A Secretaria Municipal de Educação (doravante SEMED) deste 

Município assume em seu Currículo que o trabalho pedagógico desta rede é 

fundamentado nos pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-Cultural e da 

Pedagogia Histórico-Crítica. Tal documento apresenta, ainda, o entendimento da 

Língua Portuguesa como um elemento vivo, reflexivo e produtivo, compreendendo a 

linguagem numa concepção sócio-histórica e dialógica (BAKHTIN, 1997), alicerçada 

no materialismo histórico dialético, definindo os Gêneros Textuais como 

instrumentos de ensino. 

As orientações contidas no documento supracitado (CAMBÉ, 2016) 

têm como objetivo nortear o trabalho docente: primeiro, organizando-o em relação 

ao planejamento e, segundo, orientando a prática pedagógica em sala de aula. 

Assim, a organização desses conteúdos consiste na orientação didático-

metodológica, que busca otimizar o trabalho do professor em sala de aula.  

Sob essa perspectiva, objetiva-se que o trabalho com a língua deva 

assegurar aos alunos a participação de diversas práticas sociais nas quais possam 
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desenvolver a leitura, a escrita e a oralidade com o intuito de garantir as futuras 

formas de interação desses textos em sociedade. Portanto, entendemos ser 

necessário apresentar aos alunos os contextos, as condições e as situações de 

produção e uso da linguagem e, para que isso aconteça, o professor, deve se utilizar 

dos Gêneros Textuais como instrumento de mediação, “pois o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem está atrelado às representações construídas a partir dos 

signos linguísticos” (CAMBÉ, 2016, p.494). 

Assim, para que o professor possa criar o contexto favorável à 

aprendizagem, a SEMED apresenta, em sua Proposta Curricular as dimensões 

ensináveis do gênero: 

 

Ao explicitar na Proposta Curricular as dimensões ensináveis do 
gênero, tem-se por pressuposto que os conteúdos mínimos a serem 
ensinados tornam-se claros e devem ser levados em consideração 
na elaboração do Plano de Trabalho Docente que, mais tarde, é 
traduzida em atividades de uma sequência de atividades didáticas 
organizada pelo professor (CAMBÉ, 2016, p.536). 

 

Diante de todos os instrumentos e informações disponibilizadas pela 

SEMED em seus documentos oficiais, esta Secretaria compreende que a 

implementação do seu Currículo se efetivará à medida que os docentes tiverem 

clareza e conhecimento dos direcionamentos adotados para a educação neste 

município. Assim, faz se essencial pensar a formação continuada dos professores, 

que, nesta rede, se constitui em dois momentos, conforme descritos por Baptilani – 

Zirondi: 

 

A formação continuada é ofertada aos professores ao longo do ano 
letivo de forma contínua, por considerarem a importância dos 
estudos permanentes e coerentes em si. Para tanto, em seu 
planejamento são previstos dois momentos de formação com 
palestras gerais, uma no início do ano letivo e outra no retorno do 
recesso escolar, do mês de julho, cujo o objetivo é efetivar os 
estudos acerca dos referenciais teóricos do campo da psicologia e da 
pedagogia. 
Desta forma, a acrescentar e dar continuidade a esses momentos, há 
proposições de estudos e discussões permanentes para edificar a 
formação, e não deixá-la reduzida aos intervalos de início, meio de 
ano letivo. Nessas condições se apresentam as demais proposições: 
cursos específicos por área do conhecimento, em horário de trabalho 
dirigido aos professores de acordo com a sua função atuante, 
naquele ano letivo, ministrado por professores mestres/doutores 
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contratados e/ou pelos Assessores Pedagógicos, com carga horária 
de 20 a 30h (BAPTILANI – ZIRONDI, 2017, p.38). 
 

  Diante deste entendimento, a assessoria pedagógica do município 

objetivou, em especial, por meio do programa de formação continuada acompanhar 

os professores que no ano de 2019 lecionam para as turmas de 5° ano, buscando 

antecipar e reforçar os conteúdos que contemplam o gênero textual delimitado para 

o trimestre. Com esse movimento realizado pela SEMED, pretende-se garantir maior 

qualidade no ensino/desenvolvimento das Capacidades Linguísticas dos alunos.  

 

Metodologia  
 

O processo de formação continuada dos professores da Rede 

mencionada, para o ano letivo vigente, foi organizado em duas frentes de trabalho: a 

primeira com foco no planejamento de aula e a segunda buscando assegurar o 

domínio dos conceitos científicos que constituem o saber docente. Esta organização 

foi aplicada ao atendimento de todos os anos escolares, mas para a finalidade deste 

relato apresentaremos apenas os dados relacionados as formações dos professores 

de 5° ano. 

Atualmente, o quadro de docentes do 5° ano, responsáveis pelo 

ensino de Língua Portuguesa, totaliza 35 professores que, durante os cursos de 

formação, foram divididos em dois grupos, ao qual os coordenadores pedagógicos 

foram convidados a se juntar. Os encontros que trataram sobre o Planejamento de 

Aula aconteceram em horário de trabalho, antecipando o estudo de cada um dos 

gêneros textuais previstos para as turmas de 5° ano, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 1-Gêneros Textuais previstos para os 5° anos. 

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 

Regulamento 

Reportagem 

Poema  

Lendas e Mitos 

Artigo de Opinião 

Sinopse 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em Cambé, 2016 

 

Assim, no decorrer do ano, podemos somar seis momentos 

formativos com cada um dos grupos divididos. Nos encontros formativos, para cada 

Gênero Textual trabalhado, foram discutidos os seguintes aspectos: 
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 O ensino dos conteúdos linguísticos por meio dos Gêneros Textuais; 

 Pensar os Plano de Ensino através dos conteúdos dispostos nos 

planos de trabalho; 

 Organização e constituição dos módulos da Sequência Didática (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004); 

 A escolha da corpora e a modelização dos textos; 

 O planejamento de aula: o movimento de ensino/mediação, a 

sistematização do conteúdo por meio de atividades e a constituição 

das sínteses/conceitos; 

 Propostas para o ensino de gramática/análise gramatical e ortografia; 

 Propostas de produção de texto e reescrita; 

 O processo avaliativo. 

Realizamos, ainda, monitorias específicas sobre a reescrita de 

textos, somando mais dois encontros. A condução desses cursos ficou sob a 

responsabilidade dos assessores de Língua Portuguesa da SEMED, assim como a 

elaboração dos materiais utilizados e ofertados em cada momento. O percurso 

formativo contou também com a visita in loco dos assessores nas unidades 

escolares e em reuniões especificas para o grupo de coordenadores pedagógicos. 

Para o segundo momento, organizamos fora da jornada de trabalho 

docente um curso que buscou desenvolver e retomar os conteúdos gramaticais, 

entendidos como saberes docentes necessários para a transposição dos conteúdos 

escolares. Este curso foi ministrado por uma Professora Doutora convidada, que se 

dispôs a realizar seis encontros abertos a participação de professores que 

atendessem turmas de 3° a 5° ano escolar. 

 

Discussão 
 

A forma como propomos os cursos de formação para o grupo de 

professores dos 5° anos, evidenciou a necessidade de mantermos um 

acompanhamento próximo a estes docentes. Durante os encontros, por diversas 

vezes, falas que reportavam a insegurança em trabalhar a produção textual ou em 

trabalhar a partir dos Gêneros Textuais foram recorrentes e reforçaram a importância 

dos cursos no formato apresentado. Após os encontros, recebemos de alguns 
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professores os planejamentos de aulas para que orientássemos e reconduzíssemos 

o movimento de ensino, quando necessário. 

Após a realização dos cursos do primeiro e segundo trimestre, 

solicitamos aos professores cursistas a participação em uma avaliação sobre a 

formação continuada oferecida pela rede. Apresentamos a seguir um recorte da 

avaliação respondida pelos professores, no qual questionamos a proposta dos 

cursos de formação como aconteceram. Essa avaliação se deu por meio de 

resposta ao questionário Google forms, buscando deixar os professores à vontade 

para expressar a sua opinião: 

 

Figura 1 - Gráfico de satisfação com os cursos ofertados 

 

No gráfico acima, fica evidente que a grande maioria de professores 

cursistas considera as formações relevantes e de grande contribuição para sua 

prática pedagógica. Em uma questão de resposta aberta e opcional, na qual os 

cursistas poderiam fazer comentários e/ou sugestões sobre as formações, 

obtivemos as seguintes respostas: 
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Figura 2- Comentários e sugestões sobre os cursos de formação 

 

Mais uma vez, a avaliação dos professores cursistas explicita a 

relevância da formação ofertada pela SEMED. Os comentários 2, 3, 4, 7, 8 e 11 

deixam evidente como os professores sentem-se mais confiantes e preparados para 

a prática docente a partir das contribuições dos cursos. 

Como observado no fragmento da avaliação, é imprescindível que o 

formato proposto para a formação continuada dos professores continue vigente. 

Assim, para o próximo ano letivo, pretendemos atender a demanda revelada pela 

avaliação realizada com orientações pontuais que direcionem o ensino da ortografia 

e do Eixo da Escrita. 

 

Considerações Finais 

 

Como discutido anteriormente, o objetivo das formações, do modo 

como foram propostas aos professores de 5° ano da Rede Municipal, era de 

antecipar as orientações de trabalho e reforçar os conteúdos escolares a serem 

desenvolvidos ao longo do trimestre. Observamos que tal objetivo foi alcançado, 
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contudo, a devolutiva dos professores cursistas nos mostra que é preciso ampliar, 

nesses encontros, os direcionamentos para o ensino de ortografia e práticas de 

escrita. 

De modo geral, consideramos ter desenvolvido o objetivo elencado 

inicialmente, mas sabemos que é fundamental melhorar as fragilidades que surgiram 

durante o processo e que é necessário ofertar, nos mesmos moldes, a proposta de 

formação antecipando os conteúdos linguísticos constituintes dos Gêneros Textuais 

para os professores que lecionam para os demais anos escolares. 
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