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RESUMO
Esta pesquisa foi semeada pela angústia verbalizada por educandos da Escola de
Especialistas de Aeronáutica (EEAR) em sala de aula, que externavam suas
dificuldades na construção de seus textos dissertativos, em virtude de não
possuírem tempo para leitura. Alguns diziam que não conseguiam construir
argumentos, pois estavam isolados do mundo, em decorrência de suas atividades
específicas de militares. Outros, que a formação militar lhes tomava todo o tempo do
dia e da noite e que o pouco que lhes restava era para um descanso mínimo
necessário à recuperação física. Germinou em decorrência da preocupação deste
pesquisador que buscou elaborar uma estratégia de leitura que contemplasse as
necessidades de um grupo sem atrapalhar o trabalho complexo de toda uma
estrutura militar voltada não só para a edificação do cidadão como também para o
profissional militar operacional e especialista. E, finalmente, ganhou corpo e alma
pela necessidade de sistematização de um projeto desenvolvido em sala de aula do
Curso de Formação de Sargentos (CFS). Portanto, carrega em seu bojo doze anos
de magistério no ensino de redação na EEAR. Uma gestação que envolveu
reflexões, experienciações, criação de estratégias, avaliações, revisões de trabalhos
aplicados, enfim, correção de rumos desses mesmos trabalhos. Delineou-se
partindo de uma atividade de leitura de reportagens da revista Galileu, que se
desenvolveu pela discussão em grupo, elaboração de um texto dissertativo e
apresentação oral para a turma em forma de seminário. A ideia foi oferecer
ferramentas para que o educando deixasse a passividade da aula expositiva e
passasse a ser protagonista no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
Pensou-se também em propiciar o trabalho em grupo com orientação do professor e
abrir espaço para que o aluno liberasse seu conhecimento próprio e adquirido.
Como resultados, constatamos um engajamento maior do aluno na construção do
conhecimento, a consciência de que a boa leitura é a base para a construção do
pensamento crítico e para a produção de um bom texto dissertativo.
Palavras-Chave: Leitura, Interpretação, Produção Textual, Conhecimento.

ABSTRACT

This research was sown by anguish spoken by students of the School of Aeronautics
Specialists (EEAR) in the classroom, who expressed their difficulties in the
construction of their essay texts, because they did not have time to read. Some said
that they could not construct arguments because they were isolated from the world
because of their specific military activities. Others, that the military formation took all
the time of day and night and that the little they had left was for a minimum rest
necessary for the physical recovery. Germinated as a result of the concern of this
researcher who sought to elaborate a reading strategy that contemplated the needs
of a group without disturbing the complex work of a whole military structure geared
not only for the construction of the citizen but also for the operational military and
specialist. And finally, it gained body and soul by the need to systematize a project
developed in the classroom of the Training Course of Sergeants (CFS). So he carries
twelve years of teaching in his writing in EEAR. A gestation that involved reflections,
experiences, creation of strategies, evaluations, revisions of applied works, in short,
correction of directions of those same works. It was based on a reading activity of
Galileo magazine, developed by the group discussion, elaboration of a dissertation
text and oral presentation for the class in the form of a seminar. The idea was to offer
tools so that the learner left the passivity of the expositive class and became a
protagonist in the development of the teaching-learning process. It was also
considered to provide group work with the guidance of the teacher and to make room
for the student to release their own acquired knowledge. As results, we see a greater
engagement of the student in the construction of knowledge, the awareness that
good reading is the basis for the construction of critical thinking and for the
production of a good text.

Key Words: Reading, Interpreting, Textual Production, Knowledge
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INTRODUÇÃO

Quando pensarmos em Educação Militar, devemos pensar em tradição, pois
temos de voltar no tempo e restaurar um quadro do início da educação no Brasil.
Aliás, um início que se confunde com o próprio início da formação e constituição da
nação brasileira. Devemos pensar ainda nas heranças históricas e culturais, porque,
se a tradição é o fato, as heranças formam o legado daqueles que foram pioneiros,
desbravadores e idealizadores deste País. Devemos pensar também em
regulamentos, regras e normas que norteiam as relações cotidianas dos atores do
processo de ensino e aprendizagem. Devemos pensar em ciência e tecnologia,
desempenho de excelência de nossos educandos e resultados que dignificam a
sociedade brasileira junto à comunidade internacional.
E devemos ir mais além ainda. Para entendermos a Educação Militar, é
necessário que voltemos ainda mais no tempo, precisamente em uma era pré-cristã,
em cuja sociedade não havia uma educação regular, mas já se definiam os valores
necessários para a formação dos soldados, guardiães e líderes que constituiriam
uma casta especial numa comunidade idealizada por filósofos e pensadores da
época. Só assim, segundo eles, a nação seria suficientemente forte para proteger os
seus cidadãos e garantir a integridade física do seu território.
Devemos, finalmente, traçar um paralelo entre Educação Regular e
Educação Militar para entendermos o porquê de aquela ser quase um fracasso geral
e esta, um sucesso total, quando são analisadas sob qualquer parâmetro
educacional aqui e lá fora. Num momento de crise socioeconômica, crise política e
questionamento do papel das Instituições brasileiras, é necessário que tenhamos
bom senso e capacidade de discernimento para construir uma análise científica
isenta o mais possível de paixões e com posicionamentos práticos que fortaleçam os
verdadeiros valores para a formação de um profissional consciente do papel que
deverá assumir nessa sociedade pós-moderna.
Se em seu cerne está incrustado o conservadorismo, a Educação Militar
procura formar um profissional com uma bagagem especificamente diferente da
Educação Regular. Carrega em seu bojo uma mentalidade e conduta que a
distinguem na sociedade civil. Isso não quer dizer que ela seja ultrapassada e que a
atuação do profissional militar esteja circunscrita apenas às instalações e
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organizações militares. Nesse sentido, há uma preocupação em formar também o
profissional cidadão, que deverá assumir com responsabilidade seu papel crítico na
sociedade pós-moderna.
O ensino modernizado subjaz nos conceitos e métodos de educação mais
atuais debatidos em reuniões pedagógicas, e os equipamentos de prática são
constituídos com as mesmas tecnologias que os formandos encontrarão em seus
diversos campos de trabalho.
Com a centralização do ensino em uma só Organização Militar, percebe-se
que a Instituição promove o congraçamento de cidadãos de todas as regiões do
País. Respeita suas culturas, crenças, hábitos e costumes regionais. Isso fortalece a
união de um povo que se distribui por um território de dimensão continental.
Portanto, como diria Gilberto Gil com a canção “Se eu quiser falar com Deus”, temos
de nos despir de qualquer (pré)conceito. Só assim poderemos entender a real
dimensão do que seja Educação para uma Instituição Militar.
Desses pressupostos emerge, então, um trabalho que busca analisar a
produção textual argumentativa do aluno militar a partir de uma atividade de leitura
de textos jornalísticos, praticada dentro da sala de aula. Com a preocupação de
contextualizar a pesquisa e caracterizar a mentalidade que envolve os profissionais
que trabalham no ensino militar, no primeiro capítulo, procuramos apresentar um
estudo com a origem da instituição, os objetivos traçados para moldar o caráter
profissional e psicológico do educando militar, a edificação da identidade militar,
além de discorrer sobre o espaço físico da escola, apresentar a estrutura do Curso
de Redação da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) e traçar o perfil do
aluno matriculado na Instituição.
No segundo capítulo, questões levantadas no capítulo anterior são
desenvolvidas com maior profundidade. Aqui entram os conceitos de leitura,
compreensão e interpretação de textos, além, é claro, de teorias que envolvem a
produção textual dissertativa. Para tanto, lançamos mão de conceitos de autores
consagrados que desenvolveram trabalhos relevantes nessa área.
Uma das grandes angústias dos educandos nessa instituição é com relação
aos conceitos que são desenvolvidos para a construção do texto argumentativo
numa escola militar. Tendo em vista isso, o terceiro capítulo foi desenvolvido para
analisar a discursividade e criticidade do educando no desenvolvimento de sua
opinião.
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No quarto capítulo, discorremos sobre a metodologia empregada para a
análise da atividade. A pesquisa documental, os métodos, os participantes, a coleta,
o tratamento e a análise dos dados serão aqui dissecados.
No

quinto

capítulo,

discutimos

os

resultados

verificados

com

o

desenvolvimento da atividade. Aqui delineamos a concepção da atividade, sua
aplicação em sala de aula e os objetivos colimados.
Do texto escrito pelo aluno ao texto falado, apresentado em forma de
seminário, conseguimos elencar os benefícios de uma atividade em que o
protagonismo na construção do conhecimento foi entregue ao educando.
Comparando a aula expositiva com a atividade desenvolvida em grupo, durante os
nove tempos de aula, notamos que prevaleceu a produção espontânea do aluno,
com um envolvimento maior de cada discente no desenvolvimento das atividades
propostas.
Coube ao professor-pesquisador o papel de articulador, orientador e
facilitador do processo. Se, num primeiro momento, o aluno militar fica um pouco
desorientado, à medida que a atividade vai se desenvolvendo, ele vai se engajando,
experienciando e ousando mais para melhorar a construção do seu conhecimento. A
insegurança na escrita se transforma com as discussões no seio de cada grupo,
passa pelas reescritas e reafirma o propósito de lapidação do texto final que surge
como um troféu a ser exibido com orgulho.
Da análise do questionário aplicado, percebe-se a certeza de que a leitura
serve de suporte para a produção textual. E de que, para o aluno de escola militar, é
fundamental que criemos práticas efetivas para o desenvolvimento de atividades de
leitura em sala de aula, pois o tempo que ele tem disponível fora desse ambiente é
usado para o desenvolvimento de atividades eminentemente militares.
O objetivo secundário para os educadores é a nota de avaliação das provas,
às quais os educandos são submetidos, pois educa-se para a vida. Mas, até nesse
quesito, percebe-se que há uma evolução no grau conquistado na segunda
avaliação após o desenvolvimento da atividade de leitura em sala de aula. Num
ambiente altamente competitivo, em que a classificação significa a escolha da
unidade militar em que o formando irá trabalhar, situada em qualquer ponto do
território brasileiro, nota-se a satisfação do aluno ao receber sua média final de
curso. Mais do que assumir o protagonismo na construção do conhecimento, eles
têm a consciência de que estão assumindo também o protagonismo para a
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construção de sua história de vida, de preferência, de volta para casa, no seio de
sua família ou para os braços daqueles que ficaram à sua espera. Isso é qualidade
de vida, bem-estar social!
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CAPÍTULO 1 – A FORMAÇÃO DO SARGENTO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

1.1 BREVE HISTÓRICO
A idealização e a constituição da EEAR se confundem com a própria criação
do Ministério da Aeronáutica, em 20 de janeiro de 1941. Em pleno período de
conflito mundial (II Guerra Mundial), percebeu-se a necessidade de se agrupar,
nesse novo Ministério, todos os recursos referentes à aviação brasileira,
subordinados, até então, aos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Viação de
Obras Públicas.
Essa organização provocou naturalmente a expansão do novo Ministério e
da Força Aérea Brasileira (FAB), criando novas necessidades e adequações na
reorganização dos estabelecimentos de ensino herdados. Era necessário intensificar
a preparação do pessoal e equalizar o aproveitamento do material, centralizando
tudo numa única instituição de ensino.
Nesse sentido, foram expedidas, em 4 de março de 1941, instruções para a
formação dos sargentos especialistas da Aeronáutica. Como já foi mencionado, o
objetivo inicial era o de que essa formação ocorresse em uma única escola, que
deveria funcionar na ex-Escola de Aviação Naval, na cidade do Rio de Janeiro.
Assim, em 25 de março de 1941, foi criada a Escola de Especialistas de
Aeronáutica, com sede na Ponta do Galeão, Ilha do Governador-RJ.
Mas o que parecia necessário, na prática, revelou-se insuficiente, em virtude
das dificuldades surgidas com a evolução da II Guerra Mundial, agravadas, ainda
mais, pela entrada do Brasil no conflito. Com isso, tornou-se premente o incremento
da formação de técnicos, em número suficiente para atender à demanda crescente.
A Escola de Especialistas de Aeronáutica, situada na Ilha do Governador RJ, não tinha condições de, em curto espaço de tempo, estruturar-se para
formar a quantidade de pessoal necessária para manter a infraestrutura e
operar a Força, tanto internamente como fora do Território Nacional.
(Histórico da EEAR)

A ideia foi o encaminhamento do pessoal ao exterior, com o intuito de,
através de cursos, capacitarem-se e suprirem as novas necessidades da FAB.
Entretanto o processo se mostrou muito oneroso e algumas restrições começaram a
ser impostas. A solução encontrada foi contratar a Organização John Paul Ridle
Aviation Tecnical School para complementar a formação de especialistas, suprindo

20

as carências da época. Essa Organização instalou, então, no Brasil uma Escola
Técnica de Aviação (ETAv) bem estruturada, incluindo acervo, técnicos, professores
e administradores.
Com o fim da II Guerra, percebeu-se que não era mais necessário existirem
duas escolas para a formação de pessoal (Rio de Janeiro e São Paulo). Mas ainda
havia uma herança que tirava o sono das autoridades brasileiras: as diversas
unidades da FAB espalhadas pelo País com suas respectivas demandas.
Retomando a ideia original, o mais lógico seria fundir definitivamente esses dois
centros de formação de sargentos especialistas num único local com possibilidades
de expansão no futuro. Surge, então, a Escola de Especialistas de Aeronáutica em
Guaratinguetá-SP, instalada em terras da antiga Escola Prática de Agricultura e
Pecuária, doadas ao Ministério da Aeronáutica em 05 de maio de 1950.
Essa mudança foi feita paulatinamente durante os anos de 1950 e 1951,
conforme adaptação dos prédios já existentes e construção de outros para atender
às novas necessidades exigidas para a formação de excelência de um profissional
moderno, antenado com as exigências de seu tempo pós-guerra.
As dificuldades encontradas na implementação dessa nova escola foram
superadas e a instalação definitiva em Guaratinguetá, seguindo o planejamento das
autoridades, foi realizada concomitantemente à vida escolar.
A educação na Força Aérea Brasileira, portanto, foi forjada a partir da vinda
da Família Real para o Brasil. Passou por diversas reformas e adequações
profissionais do Exército e da Marinha do Brasil até chegar ao período da Segunda
Guerra Mundial.
Nesse sentido, Nogueira (2014) esclarece que
Dessa forma precária, mas contínua, o ensino militar no Brasil foi se
consolidando e ganhando importância, devido às necessidades de
aprimoramento do Corpo de Tropa e da formação de um Exército que fosse
capaz de fazer frente às constantes ameaças de invasões na costa
brasileira. Nesse trajeto, o ensino militar passou por inúmeras reformas até
ganhar o contorno atual, sendo que, na maioria das vezes, as reformas
ocorreram à revelia e à margem das reformas educacionais ocorridas no
Brasil. (NOGUEIRA, 2014, p. 15)

A idealização do Ensino Militar no Brasil e seus vínculos de influência se dão
em consonância com uma identidade militar constituída pela estruturação de uma
cadeia de escolas voltadas a suprir as necessidades da Força. Busca-se a
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autossuficiência na Educação, pois entende-se que o militar tem de desenvolver
valores que servirão de base para a constituição sólida da personalidade e do
caráter do guerreiro.
Platão (428/427 a 348/347 a.C.), narrando um diálogo de Sócrates com o
filósofo Glauco, esclarece:
Mas podemos dizer, como eu já fazia há pouco, que eles devem receber
boa educação, qualquer que seja, se quiserem possuir aquilo que, mais do
que qualquer outra coisa, os tornará brandos entre si e para com aqueles
cuja guarda lhes incumbe. (A República, p. 194)

A partir da constituição desse ethos, o Ensino Militar consegue erigir um
profissional com bases sólidas, com substância para proteger sua Pátria, ainda que
à custa de seu sacrifício. Neste ponto, Sócrates declara:
Ao contrário, quando os guardiães das leis e das cidades são guardiães
apenas na aparência, percebem que eles a arruínam de alto a baixo, ao
passo que, de outro lado, só eles possuem o poder de administrá-la bem e
torná-la venturosa. (Idem, p. 198)

Essa preocupação com a formação dos valores de um bom guerreiro forja
uma sociedade militar sólida dentro de uma sociedade civil carregada de
imperfeições e desajustes. E Sócrates vai mais além estabelecendo os parâmetros
para a educação militar. Com isso, entende que, mesmo sacrificado pela escolha da
profissão, o militar pode ser feliz, principalmente por contribuir para a felicidade geral
da sociedade em que vive.
É necessário, por conseguinte, examinar se, estabelecendo nossos
guardiães, propomo-nos tão felizes quanto possível, ou se visamos a
felicidade da cidade inteira, caso em que devemos coagir os auxiliares e os
guardiães a assegurá-la, e persuadi-los, bem como a todos os demais
cidadãos, de quem devem desempenhar da melhor maneira as funções de
que foram incumbidos; e quando a cidade houver crescido e estiver bem
organizada, deixaremos cada classe participar da felicidade, segundo a sua
natureza. (Ibidem, p. 198)

Isso não quer dizer que haja uma soberba permeando a sociedade militar
em relação à sociedade civil. Há na verdade, com o aprimoramento da Educação
Militar, o interesse e a diretriz de se encaminhar para uma educação que seja plena
e que prepare o indivíduo para exercer um papel crítico na sociedade pós-moderna.
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Dessa forma, a educação militar exerce a função de preparar seus alunos,
tanto para as carreiras militares quanto para o exercício nas diversas
profissões e funções públicas civis, sempre transmitindo e preservando os
valores éticos, históricos e culturais da Instituição. (NOGUEIRA, 2014, p. 3)

E vai mais além. Desenvolve projetos de inserção social dentro de suas
instalações, interagindo com a comunidade em que está sediada, e de apoio à
prática esportiva, organizando competições e patrocinando atletas de alto
desempenho, disseminando seus valores e princípios, com o intuito de uma
sociedade mais justa.

1.2 A ESCOLA

A EEAR está situada na Av. Brigadeiro Adhemar Lyrio, S/N, Bairro
Pedregulho, Guaratinguetá-SP. Tem como principal missão formar e aperfeiçoar os
Graduados do Comando da Aeronáutica.
Ocupa, atualmente, um espaço de aproximadamente 10 milhões de metros
quadrados e possui uma área construída superior a 119 mil metros quadrados. São
noventa e três prédios administrativos e quatrocentos e dezesseis residenciais,
distribuídos em três vilas militares: Vila dos Oficiais, Vila dos Suboficiais e Sargentos
e Vila de Cabos e Taifeiros.
Possui ainda um prédio que abriga uma escola estadual (Escola Estadual de
Ensino Fundamental Rogério Lacaz) que serve às comunidades civil e militar.
Naturalmente e por estar nas dependências de uma unidade militar, nessa escola
estadual, o nível de excelência é perseguido por seus professores e alunos na
construção do conhecimento. É como se a identidade construída pelo ensino militar
se propagasse e envolvesse a todos que militam na escola estadual.
Carinhosamente conhecida como "Berço dos Especialistas", a EEAR possui
arquitetura simples e despojada. Até hoje, preserva parte das instalações da antiga
Escola Prática de Agricultura e Pecuária, que foi cedida ao Governo para a
instalação definitiva da Escola no interior do Estado.
São cerca de seiscentos e cinquenta alunos formados por semestre. Desde
a sua criação, aproximadamente setenta mil alunos concluíram o curso de
sargentos. Inclusive militares das chamadas Nações Amigas, como Angola, Equador
e Venezuela, passaram pelos bancos escolares da EEAR.
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A EEAR é importante também para a cidade de Guaratinguetá e região do
Vale do Paraíba, pois é responsável por boa parte do Produto Interno Bruto (PIB) da
cidade, dinamizando e potencializando a economia local e regional.

1.3 O CURSO

1.3.1 Formas de Ingresso

O ingresso na EEAR pode se dar de duas formas: a primeira por intermédio
de exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), com duração de
dois anos e exigência do Ensino Médio completo. A segunda por meio do exame de
admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos (EAGS), com
duração de seis meses, que exige o ensino médio completo para os candidatos a
especialistas em música e curso técnico nas demais especialidades.
Esses cursos contemplam vinte e oito especialidades, que envolvem desde
o grupamento básico, como Equipamentos de Voo, Material Bélico e Mecânica de
Aeronaves até o grupamento de serviços, tais como Administração, Informações
Aeronáuticas e Enfermagem.
Mais de trinta mil candidatos se inscrevem nesse exame de admissão
anualmente, o que perfaz uma média de vinte e três alunos para cada vaga
oferecida. Ultimamente, os cursos mais concorridos são: Controladores de Tráfego
Aéreo, com 37,2 candidatos por vaga; Estágio de Adaptação à Graduação de
Sargentos, com 33,4 candidatos por vaga; e Curso de Formação de Sargentos, com
28,3 candidatos por vaga.
O aluno matriculado em qualquer curso militar passa por um rigoroso
processo de seleção teórico-prática em que é aferida sua capacidade física,
intelectual e psicológica. E na EEAR não é diferente. Os alunos dessa escola
possuem, pelo menos, o ensino médio completo; alguns, o curso profissionalizante
e, outros, o curso superior parcial. Portanto, antes de ingressarem na EEAR, os
candidatos concorrem com milhares em todo o Brasil, num processo seletivo que
leva meses para ser concluído, abarcando todas as suas potencialidades.
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1.3.2 Estrutura do Curso de Redação

O Curso de Redação da EEAR é desenvolvido em duas séries durante dois
semestres. Na primeira série, trabalham-se os textos descritivo e narrativo; na
segunda série, o texto dissertativo. Nas duas séries, os alunos são submetidos a
duas Práticas Textuais Orientadas (PTO), que procuram simular as condições de
prova, e a duas Provas Práticas (PP), que estabelecem, para verificação de
aprendizagem e classificação final de curso, a produção de textos nas tipologias
estudadas.
O diferencial desse curso de redação é que o aluno participa dessas PTOs
sob orientação e supervisão do professor. O método, criado nos idos de 1970 por um
professor da casa, Sylvio Marcondes, estabelece que todas as condições de prova
devem ser simuladas para que o aluno consiga elaborar seu texto, tendo apoio de
material didático e orientação do professor. Estabelece também que a nota da prova
tem de ser atribuída a partir da média das notas conquistadas no aspecto formal e
estilístico.
Assim que termina a atividade, o aluno entrega o texto produzido ao
professor e fica uma semana sem ter aulas de Redação. Nesse período o docente
faz as correções gramaticais e de estilo, seguindo uma codificação previamente
esmiuçada ao aluno durante as aulas teóricas para a parte formal (1= acentuação;
2= grafia das palavras; 3= concordância; 4= regência; 5= colocação pronominal; 6=
pontuação; 7= crase; 8= impropriedades; 9= vícios de linguagem; e 10=
Inadequação e/ou ausência de título e qualquer outro erro de formalística que não
esteja enquadrado nos itens anteriores). Essa codificação é fixada à margem
esquerda da folha oficial do teste.
Depois de uma semana destinada ao professor para a correção de seu
texto, os alunos voltam para a sala de aula e, orientados pelo professor e tendo
como parâmetro os códigos e observações estilísticas, devem encontrar os erros no
local de ocorrência, corrigi-los e explicar por que está corrigindo, reescrevendo a
palavra, a frase ou o período, conforme nova orientação dada pelo professor.
Frequentemente, quando a correção envolve o estilo do aluno, ele tem de
reescrever o trecho assinalado. Nesse momento é que há um diferencial em relação
a outros cursos de redação. Depois de recolhidas as produções corrigidas pelos
alunos, o professor chama cada um para, ao seu lado, justificar as correções feitas e
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entender o papel da produção textual em todas as suas fases: leitura, compreensão,
interpretação e produção. O ciclo se fecha, normalmente, em seis tempos de aula,
que podem ser estendidos por mais alguns, caso haja necessidade. Só depois de
sanadas todas as dúvidas é que os alunos fazem a prova que vai lhes propiciar um
grau de 0 a 10. Aqui vale ressaltar novamente que esse método prevê a avaliação
da Forma e do Estilo. Para a Forma, estabelece-se a penalização em 0,2 (zero
vírgula dois) décimos para cada erro cometido pelo aluno, sendo que o erro
reincidente não deve ser penalizado, apenas assinalado. Já para o Estilo, é aplicada
a penalização ao texto que infringir em maior ou menor grau os critérios de
abordagem de tema, tipologia escolhida, criatividade e linguagem desenvolvida pelo
aluno. Nesse ponto, cabe ao professor definir o valor da penalização, conforme a
ocorrência atrapalhe o entendimento do texto em suas partes micro e macro.
Portanto, para obtenção da nota da prova, é necessário somar as notas das duas
partes (Forma e Estilo) e dividir o resultado por dois.
Outro ponto que deve ser destacado é que a escolha pelas práticas das
tipologias textuais se deve ao fato de que os educadores podem trabalhar com os
vários gêneros discursivos encontrados no dia a dia do discente, inclusive os
gêneros especificamente militares (manuais, apostilas, regulamentos etc.). Citando
Maingueneau, Furlanetto (2002) estabelece que
[...] tipologias funcionais (discurso jurídico, religioso) ou formais (discurso
narrativo, expositivo, argumentativo) constituem apenas uma forma de
entrada para qualquer análise. O seguinte jogo de relações pode funcionar
como um critério para a tipologia: a) encadeamentos intratextuais (coesão);
b) relações dos textos no interior do arquivo (intertextualidade interna); c)
relações do arquivo numa rede intertextual (intertextualidade externa); d)
relações do arquivo em seu contexto (situação). (FURLANETTO, 2002, pp.
79-80)

Na primeira série, o educando é estimulado a desenvolver o texto literário com
o intuito de, a partir do recorte didático para a prática de textos exclusivamente
descritivos

e

narrativos,

desenvolver

habilidades

de

leitura,

compreensão,

interpretação e organização de ideias. Não se intenciona a descoberta de talentos
para a produção literária. O objetivo é, através dessas tipologias, praticar a
autonomia crítica do estudante, colocando-o como protagonista de sua própria
história ou como um eficiente produtor textual profissional de documentos, tais como
partes, ofícios, memorandos etc.
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E Furlanetto (2002, p. 79) salienta que
Assim, não interessa em si mesmo um sermão ou um panfleto, mas a
possibilidade que eles abrem de definir num certo espaço uma identidade
enunciativa. Este espaço comporá um arquivo, que pode perfeitamente
associar diversos gêneros.

Já na segunda série, o aluno terá contato com práticas dissertativas. Alguns
esquemas ser-lhe-ão apresentados e dissecados para que ele desenvolva a
habilidade de raciocinar em cima de uma proposta que envolva algum assunto
polêmico da atualidade.
É nesse momento que as angústias se acentuam e expõem dúvidas que
envolvem a vida do profissional da caserna. O ensino na EEAR tem como base uma
apostila produzida pelos professores de Língua Portuguesa da Instituição, que
contempla algumas teorias linguísticas e muitas práticas baseadas em textos de
autores consagrados e de ex-alunos da própria Escola. Aulas expositivas são
desenvolvidas pelos educadores com a aplicação de exercícios e desenvolvimento
de atividades dinâmicas individuais e em grupos (leituras, debates, oficinas,
seminários etc.).
O aluno permanece na escola por um período de um a dois anos,
dependendo do curso. A rotina começa cedo, com o toque de alvorada, e só termina
à noite, com o toque de recolher. Ao final da formação, é promovido à graduação de
terceiro-sargento, podendo, ao longo de trinta anos de carreira, passar a segundosargento, primeiro-sargento e suboficial. Por meio de concurso interno, pode
ingressar nos quadros de oficiais especialistas e alcançar o posto de coronel.

1.3.3 Construção da Identidade Militar

Ao chegar às dependências da Escola, o educando passa por um processo
de quarentena. Nesse período, o ensino e a aprendizagem são intensificados. É
nesse ponto que as convicções são evidenciadas e as virtudes são realçadas para a
construção do caráter do profissional militar. Disciplinas das especialidades
escolhidas são somadas ao núcleo comum da formação militar. Portanto, ora os
alunos estão compondo um só grupo, ora subdivididos em subgrupos conforme a
especialidade de suas escolhas. As instruções/aulas também são divididas em
teóricas e práticas e podem ocorrer em salas de aula ou em galpões equipados para
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cada especialidade. Os alunos se locomovem de um lugar a outro sempre em
formação, num ritmo acelerado e sob comandos de um responsável, o “Xerife” da
turma.
O Currículo Mínimo do CFS-BCT estabelece, para as turmas com ingresso a
partir do ano de 2016 (ICA 37-54/2016), os seguintes objetivos gerais para a
formação do Controlador de Tráfego aéreo:
4.2. OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem que os capacitem a:
a) supervisionar e orientar as atividades realizadas pelos cabos e soldados,
relativas a sua especialidade;
b) empregar os equipamentos e o ferramental próprios da sua
especialidade, conforme prática padrão;
c) executar a manutenção e conservação do equipamento e materiais
utilizados;
d) operar, testar, conservar e, se for o caso, ajustar equipamentos utilizados
na especialidade;
e) identificar os equipamentos e instrumentos necessários às atividades da
especialidade; e
f) executar as tarefas previstas para a sua especialidade.

Da leitura simples desses objetivos, percebe-se que a Instituição, com sua
proposta pedagógica, estabelece como mínimo necessário para a formação do
militar hodierno, já para o aluno iniciante do CFS, o conceito do profissional múltiplo,
com habilidades e competências que extrapolem o cumprimento de suas obrigações
estabelecidas em regulamentos.
Ao longo de toda sua formação e à medida que o instruendo galgue as
séries seguintes, novas habilidades e competências ser-lhe-ão cobradas. Marcos
serão estabelecidos para que o educando atinja seu objetivo maior, que é a plena
formação militar e civil.
Com essa delimitação especificada em regulamentos, regimentos, normas,
instruções etc., o aluno militar não é acometido de angústias existenciais e sabe
muito bem seu papel perante a sociedade e o que a nação espera de cada um.
Gomes e Casagrande (2002, p. 697) propõem uma educação reflexiva para
a formação do profissional pós-moderno, externando suas preocupações:
Preocupadas em proporcionar um ensino de qualidade aos nossos alunos,
compreendemos que devemos buscar novas formas de ensino que
contemplem e estimulem o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo, como características essenciais para a formação
profissional, visando atender às exigências contemporâneas.
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E vão além: propõem uma educação que resgate valores morais éticoprofissionais e devolvam aos jovens o sentido à própria vida e à construção de sua
história. Afinal, num conceito de “neo-individualismo” pós-moderno, o indivíduo vive
sem projetos, sem ideais, numa busca frenética do culto à autoimagem e da
satisfação do aqui e agora.
Para corroborar suas ideias sobre a influência da pós-modernidade na
escola, citam Cruz (1993) e comentam o tormento vivido pelo aluno atual em sua
formação geral.
Massificado pelas engrenagens sociais que o fazem consumidor, ouvinte,
telespectador, cliente, paciente, aluno, eleitor e transeunte, o sistema lhe
tira “a subjetividade que o individua como pessoa (...). Por isso, o jovem de
hoje quer dizer a todos que existe como sujeito, como indivíduo na massa
social”. (p. 99-125)

Para as autoras, é fundamental que a escola seja capaz de propiciar ao
educando a oportunidade para aprimorar e levar adiante elementos fundamentais da
tradição, tecida ao longo do tempo e da história, permitindo visões realistas e
prospectivas que, ao mesmo tempo, iluminam o presente e constroem o futuro com
fecunda criatividade.
E, nesse sentido, a EEAR trabalha o tempo todo conceitos de respeito às
tradições regionais, moralidade, ética e transparência nas atitudes de seus
instruendos. Além disso, garante ao formando uma profissão consistente e bem
definida em níveis de progressão por mérito e por tempo de serviço trabalhado.
Garante também a formação continuada, atualizada às tecnologias, e pós-formação
para aqueles que assumirão funções de comando e chefia.
Tudo isso possibilita que o educando tenha consciência de seu papel na
Força e partilhe mais suas ideias, enredando-as na realidade de seu dia a dia,
valorizando sua opinião sobre os mais variados temas, com o intuito de capacitar o
cidadão a pensar e planejar um processo para sua transformação profissional e
social.
O Estatuto dos Militares (EMI, 1980) “regula a situação, obrigações, deveres,
direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas”, nomeados militares. Em
seu Art. 2º, define:
As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança
nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e
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destinam-se a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e
a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da República e dentro dos limites da lei. (LEI nº 6880, de 9 de
dezembro de 1990)

Em seguida, coloca os militares como “pertencentes a uma categoria
especial de servidores da pátria, na ativa ou na reserva remunerada”. Nesta situação
(reserva remunerada), mesmo aposentado, o profissional, que cumpriu todo seu
tempo de serviço, ainda fica à disposição do País durante determinado tempo de
sua vida. Portanto também os alunos de escolas militares estão submetidos à
aplicação desse Estatuto (§ 1º, a, IV).
E, nesse sentido, amparado por um suporte de orientação pedagógica, o
aluno recebe um manual com o intuito de facilitar sua adaptação à Escola. Ainda no
decorrer do Curso, o educando tem também o suporte de aulas acerca de Normas,
Diretrizes, Regulamentos e Leis que fundamentam sua vida.
Bem orientado quanto aos procedimentos e condutas durante o curso por
Setores, Seções e Subseções, o instruendo entende as características da profissão
militar, a convivência com rígidos preceitos de hierarquia e de disciplina, visto que
“são a base institucional das Forças Armadas” (EMI, Art. 14) e também o inteiro
cumprimento de elevados padrões estabelecidos pelas Obrigações e Deveres
Militares (EMI, Título II).
Os seguintes conceitos são definidos pelo Estatuto (EMI) e estão contidos
no manual do aluno:
a) Dever militar: De acordo com o Art. 31, do EMI, “Os deveres militares
emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que
ligam o militar à Pátria e ao seu serviço”.
b) Valor militar: Manifesta-se por meio de atributos e atitudes que
demonstram estreito vínculo do militar com seu país, com a Força a qual
serve e com a profissão militar (EMI, Art. 27).
c) Decoro da classe: “Valor moral e social da Instituição. Ele representa o
conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse”
(RDE, 2002). O que se busca é preservar a imagem pública tanto da
Instituição quanto da família militar. Quando se fala que determinada prática
afeta o decoro da classe, significa afirmar que esta prática coloca em
descrédito ou envergonha a Instituição Militar e seus integrantes perante a
sociedade brasileira.
d) Pundonor militar: “Dever de o militar pautar a sua conduta como a de
um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição
a que serve e no grau de respeito que lhe é devido” (RDE, 2002). O
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pundonor militar está intimamente ligado ao decoro da classe. Trata-se do
sentimento de dignidade e de honra pessoal que deve permear a vida
profissional e pública do profissional militar diante de si mesmo e também
da coletividade.
e) Ética militar: A leitura do Art. 28 do EMI permite compreender a
importância da ética militar para o perfeito exercício da profissão militar. A
ética militar alicerça-se, sobretudo, na honra e na dignidade pessoal, tanto
em relação a si mesmo quanto em relação a seus irmãos de armas e à
própria Instituição Militar. O tom é dado pela integridade de caráter! O EMI
aponta o seguinte caminho: “O sentimento do dever, o pundonor militar e o
decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas,
conduta moral e profissional irrepreensíveis [...]”.
f) Preceitos de ética militar: “Preceitos” são “Regras”, portanto, trata-se do
conjunto de atitudes e práticas estabelecidas no Art. 28 do EMI, que
traduzem o comportamento ético por parte dos militares. (PORTARIA EEAR
N° 269/SECCA, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016, pp. 10 e 11)

Em suma, ao abraçar a carreira, o discente militar sabe muito bem, por
intermédio dos regulamentos e instruções, suas obrigações, direitos e deveres.
Valores como Patriotismo, Civismo, Fé, Espírito de Corpo, Amor à Profissão e
Aprimoramento Técnico-profissional são trabalhados durante os dois anos de
formação, numa Escola com o epíteto de o Berço dos Especialistas, e pelo resto de
suas vidas nas mais diferentes Organizações Militares do Brasil.
1.4 O ALUNO
Ao passarem por todas as fases do exame de seleção, os alunos preenchem
uma ficha com seus dados cadastrais. Nesse momento, a escola já começa a
preparar a adaptação dos seus educandos e para isso precisa conhecê-lo por
inteiro. Os dados que mais nos interessam estão no quadro abaixo, elaborado com
informações fornecidas pela Subdivisão de Admissão e Seleção (SDAS), e serão
dissecados nos gráficos a seguir.
Quadro 1. Dados Cadastrais Declarados pelos Alunos no Momento da Matrícula
DADOS CADASTRAIS DA 2ª SÉRIE DA EEAR DO 1º SEMESTRE DE 2016
NÚM

SEX
O

DATA NASC

UF

REGIÃO

RENDA FAM (R$)

COR/RAÇA

PROC. ESCOLAR

1838

F

10/09/1995

SP

SE

DE 1.244,00 A 2.488,00

BRANCA

ESC. PÚBL.

1781

F

04/09/1992

RN

NE

BRANCA

ESC. PÚBL. E PRIV.

1766

F

17/02/1994

SP

SE

DE 2.488,00 A 6.220,00
DE 6.220,00 A
12.440,00

PARDA

ESC. PRIV.

1806

F

20/01/1992

RJ

SE

DE 2.488,00 A 6.220,00

BRANCA

ESC. PRIV.

1570

M

08/06/1996

SP

SE

DE 2.488,00 A 6.220,00

BRANCA

ESC. PÚBL.

31

1607

M

27/05/1996

SP

SE

DE 2.488,00 A 6.220,00

BRANCA

ESC. PÚBL.

1684

M

02/10/1997

SP

SE

DE 2.488,00 A 6.220,00

BRANCA

ESC. PÚBL.

1787

M

31/10/1994

RJ

SE
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Gráfico 01. Turma mista

Cinquenta e seis por cento da turma é constituída por mulheres. Isso se
deve ao fato de que a especialidade exige mais atenção, paciência e dedicação do
profissional no exercício de suas atividades. As habilidades e competências exigidas
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para o controlador de tráfego aéreo, normalmente, são encontradas de forma natural
no sexo feminino. Ademais, outras especialidades são exclusivas para o sexo
masculino, pois exige força, vigor físico e explosão na musculatura.
Gráfico 02. Ano de nascimento dos alunos.

Esse quadro mostra a faixa etária da turma, que deve estar entre dezessete
e vinte e quatro anos.

Gráfico 03. Local de nascimento dos alunos
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Nesse caso, dá para perceber que São Paulo e Rio de Janeiro são os
estados que mais contribuem com alunos para a EEAR. Isso se prende ao fato de
que nesses estados é que se encontram as maiores possibilidades e oportunidades
de preparo para ingresso na escola.
Gráfico 04. Alunos agrupados por regiões

Consequentemente ao quadro demonstrado no gráfico anterior, a região que
mais contribui com alunos para a EEAR é a Sudeste. Neste grupo de alunos
pesquisados, não há representantes da região norte, mas, em todas as outras
turmas que formam a segunda série do primeiro semestre de 2016, há
representantes de todas as regiões do Brasil, inclusive da região Norte. Esses
alunos acabam se agrupando nos centros de tradições regionais mantidos nas
dependências da escola.
Gráfico 5. Renda familiar
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Da análise desse gráfico, notamos que a maior parte dos alunos da EEAR
possui renda familiar entre R$ 2.488,00 a R$ 6.220,00. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), pelo critério de renda familiar, esse grupo
da população está catalogado como sendo da classe “C”.
Gráfico 6. Procedência escolar

A maior parte dos alunos vem de escola pública. Apesar de a concorrência
ser considerada desleal, se compararmos a qualidade do ensino público ao ensino
privado, para ingressar na EEAR, é necessário que o candidato se dedique
especificamente para fazer o exame teórico. Isso envolve uma preparação
personalizada para o cumprimento do programa estabelecido em edital. Aqueles que
não possuem recursos para pagar um curso preparatório particular valem-se do
recurso da dedicação solitária e planejamento pessoal para estudo.
Portanto o aluno da EEAR é aquele que consegue superar suas dificuldades
socioeconômicas, consegue suportar os sacrifícios de uma escola e posteriormente
de uma profissão que exige dedicação exclusiva, muito sacrifício numa idade em
que a maioria procura aproveitar sua juventude com futilidades. Tem consciência
também de que ser militar é uma escolha que envolve renúncias para o resto de sua
vida, pois o bem comum de toda a nação estará sempre acima de suas
necessidades.
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CAPÍTULO 2 – LEITURA, COMPREENSÃO, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO
TEXTUAL

2.1 LEITURA

É difícil encontrarmos, na EEAR, discentes que se dediquem à prática de
uma boa leitura. Apesar de a formação profissional acontecer em regime de
internato, os educandos possuem uma agenda repleta de atividades e disciplinas
que lhes tomam todo o tempo. Bons livros, boas revistas, bons jornais não fazem
parte do dia a dia dos alunos, que ultrapassam o limite físico e mental para a
consecução dos objetivos propostos no CFS da FAB. O lema da Escola é Ad astra
et ultra (Até as estrelas e além). E é sob esse referencial que todos são formados
para defender o País, se necessário, com a própria vida.
O dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0 distingue o ato de
ler do ato da leitura. Esclarece que ler significa, atualmente, captar com os olhos ou
revelar em voz alta algo escrito. Define também, em sua etimologia, que a palavra
ler deriva do latim legere, cujo sentido inicial era colher frutos nos mais remotos
registros da Roma antiga. Já leitura é definida como sendo ação ou efeito de ler, ato
de apreender o conteúdo de um texto escrito, maneira de compreender, de
interpretar um texto, uma mensagem, um acontecimento. Esclarece ainda que este
verbete deriva do latim clássico lectura (comentário) e que surgiu depois que ler, no
século 13, já passara a ter o sentido de percorrer, por meio da vista, algo escrito.
Com esses sentidos distintos, podemos sintetizar que, se ler é colher com os
olhos, capturar com a vista, a leitura vai um pouco mais além, pois pressupõe
captura e comentário. Portanto, a prática da leitura em sala de aula requer a
preocupação de dotar o aluno de uma conduta mais ativa, enriquecendo sua
autonomia na captação das possibilidades de um texto.
Para Paulo Freire (1986), o processo de leitura parte do mundo para o
entendimento da palavra num movimento cíclico espiralado, tendo como objetivo
principal a escrita ou a reescrita da história do indivíduo de forma criativa,
consciente, crítica.
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser
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alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o
texto e o contexto. (FREIRE, p. 9)

E aqueles que estão comprometidos com educação são unânimes em
afirmar o quanto a leitura é importante para a produção textual e para a formação do
ser humano. Mas nem todos conseguem precisar o quanto a leitura interfere na
formação do profissional pós-moderno, principalmente a do profissional militar.
No dia a dia, alguns educadores reclamam que seus alunos não entendem a
propositura da questão ou o enunciado do problema, mas, como não são da área,
eximem-se das responsabilidades e cobram dos profissionais de Letras uma tomada
de posição.
Outros se angustiam, pois seus alunos não conseguem produzir um texto
minimamente inteligível quando a questão envolve uma resposta discursiva, mas se
dizem incapazes de atacar o problema porque não foram formados para isso.
Na verdade, o problema deve ser atacado por todos, não apenas pelo
professor de Língua Portuguesa. Considerando que os alunos da EEAR já chegaram
formados à escola, que passaram por um processo seletivo que deixou milhares
para trás e que fazem parte da nata da educação brasileira, o trabalho deveria ser
minimizado e apenas adequado às exigências da Força.
Para Lima, Silva e Mota (2015), professores devem encarar seu papel
mediador que, com planejamentos e olhares especiais, trabalhará de um jeito capaz
de resgatar as capacidades e particularidades de fazer do aluno um leitor universal.
Mas o processo de leitura e escrita não é tão simples assim. Segundo
Dell'Isola (1994), a leitura, produção tão ativa quanto a produção textual, acontece
ao dar ao texto nova vida, ao desencadear um processo criativo de compreensão e
interpretação em face do mundo exterior percebido e do mundo subjetivo de cada
leitor. E vai mais além:
À medida que uma leitura é feita, os processos inferenciais, baseados nos
conhecimentos armazenados e organizados pela memória, geram
expectativas, de acordo com a bagagem pessoal do leitor. A resposta a
essas expectativas será dada pelas informações explícitas do texto, bem
como pelas implícitas, que serão dele inferidas. Da apreensão dessas
informações será feita uma representação mental, dinâmica, podendo esta
ser modificada por outras inferências, geradas a partir da representação
mental inicial. (DELL'ISOLA, 1994, p. 168)
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Por isso o cabedal de cada um deve ser respeitado. Ninguém chega vazio a
uma instituição educacional, ainda mais depois de deixar milhares de candidatos
para trás. Além disso, todo aluno compõe seu portfólio de leitura com uma
diversidade de gêneros que tem de ser respeitada e trabalhada pelo professor em
sala de aula.
Para Paulino (2005, p. 3 e 4), qualquer hierarquização dos gêneros é
questionável numa perspectiva ética de respeito à diversidade.
Todavia, a leitura crítica de mundo ligada à leitura de textos escritos não
depende tanto do gênero destes como das competências e habilidades
desenvolvidas pelos leitores. Isso poderia remeter-nos, por exemplo, à
velha taxonomia de Bloom, que vem sendo hoje retomada, embora com
ressalvas, pela Psicopedagogia.

Nesse sentido, a autora cita Alice Casimiro Lopes, que comenta a
profundidade do Plano Curricular do Ensino Médio (PCNEM) no que diz respeito à
prática da leitura para a construção de habilidades e competências dos educandos.
Como a esfera da produção passa a exigir competências superiores,
associadas ao pensamento mais abstrato, à realização simultânea de
tarefas múltiplas, à capacidade de tomar decisões e de solucionar
problemas, à capacidade de trabalhar em equipe, ao desenvolvimento do
pensamento divergente e crítico, a formação não pode se limitar a
competências restritas ou aos desempenhos previstos nos antigos objetivos
comportamentais. Os princípios do construtivismo e da perspectiva crítica
são então associados a princípios eficientistas e a princípios do
progressivismo como forma de projetar a formação de competências mais
complexas, mas ainda assim marcadas pela formação de desempenhos.
(Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, set. 2002)

Isabel Solé (1998) estabelece que “O ensino das estratégias de leitura ajuda
o estudante a aplicar seu conhecimento prévio, a realizar inferências para interpretar
o texto e a identificar e esclarecer o que não entende”. Para ela, o educador deve
insistir muito mais no elo entre leitura e escrita quando o objetivo é aprender. É uma
tarefa híbrida, imbricada, que envolve o crescimento crítico e consciente do cidadão.
E vai mais além quando define a responsabilidade da escola e do educador
na promoção da leitura ao longo da vida escolar do educando.
Basicamente, a escola ensina a ler e não propõe tarefas para que os alunos
pratiquem essa competência. Ainda não se acredita completamente na ideia
de que isso deve ser feito não apenas no início da escolarização, mas num
processo contínuo, para que eles deem conta dos textos imprescindíveis
para realizar as novas exigências que vão surgindo ao longo do tempo.
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Considera-se que a leitura é uma habilidade que, uma vez adquirida pelos
alunos, pode ser aplicada sem problemas a múltiplos textos. Muitas
pesquisas, porém, mostram que isso não é verdade. (Revista Nova Escola,
2016)

Portanto a prática da leitura em sala de aula envolve o engajamento dos
atores do processo de ensino e de aprendizagem com o objetivo de estabelecer a
construção do conhecimento para a vida do discente, para a conquista de sua
autonomia e competência num mundo repleto de informações, muitas vezes
confusas e divergentes. A habilidade a ser conquistada não se restringe em apenas
ficar no que dizem os textos, mas na incorporação do que eles trazem em relação à
nossa própria realidade, transformando nosso próprio conhecimento.

2.2 COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO

Definidos o ato de ler e o de leitura, é importante destacarmos também os
sentidos de compreensão e interpretação de um texto à luz da psicolinguística. Após
a decodificação do código (primeira etapa do processo), o aluno compreende o que
leu identificando a temática, fazendo relações estruturais sintáticas e semânticas da
língua, separando o essencial do acessório, depreendendo o significado de verbetes
novos e fazendo as respectivas inferências (segunda etapa).
Parafraseando Dell’Isola (1994), há uma relação/interação profunda
estabelecida pela leitura entre o sujeito que lê e a linguagem expressa na
mensagem que se estabelece como um espaço de produção de sentido, de
constituição de significado, a partir da interação entre o leitor e um texto verbal e/ou
não verbal.
O homem é sujeito praticante de leitura, uma vez que decifra, compreende,
interpreta, avalia o signo. Sendo sujeito leitor simultaneamente, lê palavras,
formas, cores, sons, volumes, texturas, gestos, movimentos, armas,
atitudes, fatos. Este sujeito interage com diversas formas de linguagem,
através da sua leitura do mundo. (DELL’ISOLA, 1994, p.165)

Para Menegassi (1995, p. 87), a compreensão corresponde ao segundo
momento do processo de leitura.
A compreensão, etapa posterior à decodificação, mas imediatamente
interligada, ocorre quando o leitor capta do texto as informações que ali se
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oferecem. Seria, na verdade, “mergulhar” no texto e retirar dele a sua
temática, suas ideias principais.

E o autor define três níveis para o processo de compreensão de uma leitura:
literal, inferencial e interpretativo.
O nível literal de compreensão ocorre quando o leitor se detém
exclusivamente ao texto, à “leitura superficial” das ideias ali contidas. [...] O
nível inferencial de compreensão permite que se façam incursões no texto,
retirando informações que nem sempre estão em nível superficial. [...] O
nível interpretativo de compreensão já é mais elevado do que os anteriores,
pois o leitor começa a deixar o texto, a expandir sua leitura. (MENEGASSI,
1995, p. 87 e 88)

E é nesse último nível interpretativo que o leitor consegue fazer relação dos
conteúdos que o texto apresenta aos seus conhecimentos para atingir a terceira
etapa do processo de leitura: a interpretação. Na interpretação, o leitor lança mão de
sua capacidade crítica para avaliar, julgar o que lê, extrapolando ainda para a
realidade que o cerca.
Dessa forma, a interpretação difere da compreensão no sentido de
ampliação de conhecimentos, no sentido de “explicitação das possibilidades
de significação de documento, projetadas pela compreensão. (Idem, p. 88)

Nesse ponto, o papel do professor facilitador/mediador é importantíssimo.
Amparado por sua experiência profissional e de vida, deve servir de ponte para que
o aluno consiga atingir o nível de leitura mais profundo e seja um crítico construtorprotagonista de sua realidade social, de sua história, do seu mundo.
O dinamismo desse processo inferencial e representativo permitirá que o
leitor interprete o texto, recriando-o e preenchendo suas lacunas com seu
próprio "eu", como sujeito psico-histórico-sócio-cultural, agora enriquecido
pelas novas informações depreendidas do texto. (DELL’ISOLA, 1994, p.
168)

Fica claro, portanto, na visão desses pesquisadores, que compreender um
texto é diferente de interpretá-lo. Embora estejam imbricadas, esta envolve a
capacidade de extrapolação que o aluno deve ter na compreensão de seu mundo,
de sua realidade social e de protagonismo na construção de sua própria história.
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2.3 PRODUÇÃO DE TEXTO

Se praticar a leitura é fundamental e faz parte de um processo indissociável
de leitura e escrita, o que se percebe no aluno é que a grande dificuldade que ele
encontra para a produção textual se situa exatamente na descontextualização das
atividades propostas, em desacordo com a vida do educando.
O aluno não sabe, via de regra, por que e para quem está escrevendo. Sua
atividade se resume a uma resposta ao comando estabelecido pelo professor ou até
por uma proposta definida por um livro didático, as quais nem sempre se baseiam
nas orientações propostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998).
Quando se referem à produção de textos escritos, os PCNs (1998, p. 58)
definem os pontos que devem ficar claros ao aluno para sua produção textual:
finalidade, especificidade do gênero, lugares, preferências de circulação e
interlocutor eleito.
Nesse sentido, Menegassi (2003) estabelece que, normalmente, o professor
não é um produtor de textos, mas um avaliador dos textos produzidos pelos alunos.
Sua participação nesse processo fica restrita apenas aos momentos da entrega dos
comandos e na avaliação da redação produzida.
Na realidade, a participação do professor no processo de produção de
textos em situação de ensino é restrita a dois momentos estanques: a
entrega do comando ao aluno e a avaliação da redação produzida. Essa
situação afasta o professor da produção, colocando-o no papel de avaliador.
Assim, é possível afirmar que as relações do professor com a escrita são
virtuais, pois se manifestam através dos alunos e não do seu próprio texto.
(p. 1)

Ora, se pensamos uma educação que seja edificante de uma nova realidade
de vida, tanto o professor quanto o aluno devem estar inseridos nesse processo de
construção do conhecimento de forma integral. O educador deve oferecer o
protagonismo ao educando, participando efetivamente, entretanto, de todas as
etapas da produção do texto, orientando-o, facilitando o trabalho de reescritas,
prática necessária para a lapidação da construção do raciocínio crítico. Como
facilitador, o professor deve ser coautor na produção textual de seu educando.
Lima, Silva e Mota (2015) entendem que o professor deva ser, em seu papel
de mediador, um construtor de sonhos, aquele que faça parte desse processo de
desenvolvimento do aluno. Deve, junto com o grupo, construir regras, estabelecer
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limites,

analisar

constantemente

o

processo

de

ensino

e

aprendizagem,

estabelecendo, em suas aulas, um ambiente dinâmico e harmônico.
Entende-se a escola, como lugar em que as pessoas envolvidas no
processo de ensino-aprendizagem assumam o compromisso de
desenvolver competências nos cidadãos que chegam até suas mãos
ensejando edificar o nível de conhecimento e o desenvolvimento de novas
capacidades imprescindíveis ao seu papel na sociedade de forma autônoma
e participativa. (p. 2)

Esclarecendo o seu método de alfabetização, Paulo Freire nos dá a
ferramenta para desenvolver o conhecimento e o ato criador do aluno em qualquer
estágio de sua formação, estabelecendo o educando como sujeito do processo
ensino-aprendizagem. E reforça que, apesar de ele necessitar de ajuda, deve ter o
educador como mediador e facilitador nesse processo para o desenvolvimento de
sua criatividade e de sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e
na leitura dessa linguagem.
O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer
relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua
criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem
escrita e na leitura desta linguagem. (FREIRE, p. 13)

Portanto, à preocupação de se fazer, em sala de aula, uma prática constante
do processo de leitura que contemple todas as suas etapas, acrescente-se também
a responsabilidade do educador em construir atividades facilitadoras para que seus
alunos sejam produtores autônomos, conscientes, críticos e responsáveis na
assunção de seu papel como cidadão pós-moderno.
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CAPÍTULO 3 – DISCURSIVIDADE E CRITICIDADE DO ALUNO MILITAR

Todo início de ano letivo, é comum ouvirmos algumas perguntas de
educandos que questionam o real sentido de um curso de redação numa escola
militar. A preocupação desses discentes é a de que, se nesse ambiente as únicas
coisas que eles podem dizer é sim senhor, não senhor e quero ir embora, por que é
preciso pensar, organizar o raciocínio e saber se expressar se os alunos não
poderão praticar essas habilidades em sua vida profissional? Seria o curso de
redação desnecessário e sem sentido prático? Mais ainda, seria a dissertação uma
forma de se investigar o que se passa na cabeça do futuro militar?
Essas angústias manifestadas pelos alunos advêm de uma interpretação
errada do que seja para a Força o papel do aluno numa instituição militar. Como
vimos no capítulo anterior, o aluno já chega formado à instituição militar que o
acolhe. É mister, portanto, construir sua identidade militar, mas é fundamental
salientar que sua discursividade e criticidade têm de ser aguçadas, pois o militarismo
baseia-se na hierarquia e disciplina, as quais pregam respeito e responsabilidade
para o cumprimento das atribuições determinadas por seu posto ou por sua
graduação.
Nesse sentido, o curso de redação é fundamental para o aluno militar
desenvolver todas as suas habilidades, enquadradas dentro das regras e
regulamentos definidos nas leis específicas da profissão. Portanto, o professor tem
de deixar claro para o aluno que o regulamento não o engessa, mas o liberta e o
orienta para a construção, organização e explanação de seus pensamentos.
O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver ao máximo as
potencialidades do ser humano e, fundamentalmente, propiciar um espaço de
discussão e esclarecimento do papel da dissertação na formação do militar e em sua
atuação na comunidade em que estiver inserido.
Paulo Freire (1986) realça a importância de entendermos que não vivemos
sós e que nossas relações devem se basear pela intercambialidade das
experiências, não importando o nível sociocultural, para que todos tenhamos voz e
para que o educando possa ser ouvido.
Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Viver
ou encarnar esta constatação evidente, enquanto educador ou educadora,
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significa reconhecer nos outros – não importa se alfabetizandos ou
participantes de cursos universitários; se alunos de escolas do primeiro grau
ou se membros de uma assembleia popular – o direito de dizer a sua
palavra. Direito deles de falar a que corresponde o nosso dever de escutálos. (FREIRE, p. 17)

Marques e Marques (2006, p. 4), citando Vygotsky, afirmam que
Construir conhecimento decorre de uma ação partilhada, que implica num
processo de mediação entre sujeitos. Nessa perspectiva, a interação social
é condição indispensável para a aprendizagem. A heterogeneidade do
grupo enriquece o diálogo, a cooperação e a informação, ampliando
consequentemente as capacidades individuais. As relações sociais se
convergem em funções mentais.

Tomando como referência o ambiente cultural, onde o homem e a mulher
nascem e se desenvolvem, a abordagem vygotskyana entende que a educação
deve, nessa perspectiva, tomar como referência toda a experiência de vida própria
do sujeito.
E, mesmo no ambiente militar, o indivíduo não pode ser esquecido. Cortella
(1998, p. 2) ressalta que “Por não sermos especializados, tornamo-nos um animal
que teve que se fazer, se construir e construir o próprio ambiente”.
Com a criação de um ambiente próprio, nos tornamos um “produzido
produtor do que o produz”, um ambiente humano por nós produzido e no
qual somos produzidos, ao qual chamamos cultura. [...] Assim, nenhum ser
humano é desprovido de cultura, pois nela somos socialmente formados: o
homem não nasce humano, mas torna-se humano na vida social e histórica
da cultura, um processo de humanização.

Carlos Alberto Faraco (2009), na apresentação do livro de Paulo Coimbra
Guedes, externa a preocupação com o ensino de redação, dizendo que não é uma
tarefa fácil para o professor.
Aliás, nada facilita a consecução do seu trabalho no dia a dia, a começar
pela nossa história cultural, que pouco favoreceu a atividade de escrita. Para ele, a
proibição de impressão, a censura e o alto nível de analfabetismo do Brasil foram
alguns fatores que contribuíram, durante mais de trezentos anos, para a criação de
um cenário inóspito para a leitura e produção textual. E sentencia as angústias dos
atores desse processo:
Num quadro como esse, impossível não se pôr algumas perguntas cruciais.
Por que escrever? Para quem escrever? Por que aprender a escrever? Por
que ensinar a escrever? Por que aprender a ensinar a escrever? (p. 11)

44

Enaltecido por Faraco, que ressalta a preocupação do autor durante toda
sua vida de magistério, Guedes (2009) sintetiza sua proposta de ensinar a escrever
negando a superficialidade da construção de um manual ou um roteiro de uma
oficina de criação literária.
Não é isso: escrever como a literatura brasileira significa escrever com a
finalidade de produzir o mesmo tipo de conhecimento que a literatura
brasileira se dispôs a produzir desde que se constituiu como projeto de uma
literatura nacional — nos planos de Gonçalves Dias, de Manuel Antônio de
Almeida, de Alencar — para responder a duas questões básicas: quem
somos nós? Em que língua vamos nos dizer quem somos nós? Não se trata
de produzir boniteza, mas de construir entendimento e convicções a
respeito de nossa realidade interior e de nossa realidade social mais
próxima. (p.14)
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA
Com base na literatura consultada sobre o tema “A Leitura como Base de um
Processo para a Produção Textual”, em https://scholar.google.com.br, constatou-se
que existem antecedentes que falam de várias investigações levadas a cabo sobre
essa questão. Porém não há antecedentes, na escola-campo investigada, com
estudos específicos como o que se desenvolveu neste trabalho.
Conforme se constatou na busca pelo aporte teórico, são numerosas as
investigações relacionando a leitura como ferramenta para a elaboração do
pensamento e produção textual. Inclui-se nesse contexto a realização de uma
revisitação ao conceito de leitura, compreensão, interpretação de textos, tomando
como base teóricos modernos e pós-modernos, como Paulo Freire, Dell'Isola,
Bamberger e outros.
A pesquisa bibliográfica envolveu autores relevantes para a fundamentação
das abordagens relacionadas à leitura e à produção textual. Nesse sentido,
procurou-se trazer à luz estratégias para atacar as preocupações que angustiam
educadores e educandos no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, carrega
em seu bojo conceitos sedimentados na área da educação.

4.1 PLANEJAMENTO DO PROBLEMA

A ideia foi verificar o suporte que a leitura oferece para a produção textual e
disponibilizar ferramentas para que o educando deixasse a passividade da aula
expositiva e passasse a ser protagonista do processo ensino-aprendizagem,
desenvolvendo o trabalho em grupo sob orientação do professor.
Pensou-se em abrir espaço também para que o aluno soltasse seu discurso e
praticasse a capacidade de liderança, habilidade fundamental para o futuro sargento
da Força Aérea Brasileira.
A proposta tem inspiração nas teorias preconizadas por Paulo Freire, que
disseminou a ideia de um processo de aprendizagem pautado em atividades
contextualizadas em experiências reais, e em outros pensadores modernos.
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4.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

De que maneira a leitura em sala de aula pode ser utilizada como ferramenta
eficaz para melhorar a capacidade crítica de raciocínio e produção textual
dissertativa no aluno de uma escola militar, respeitando o conceito basilar da
instituição, que é a hierarquia e a disciplina?

4.3 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO

4.3.1 Objetivo Geral

Investigar os resultados de uma atividade de leitura em sala de aula de uma
instituição militar como base para a produção de texto dissertativo.

4.3.2 Objetivos Específicos

1) Demonstrar como uma atividade de leitura em sala de aula pode
dinamizar a aula, elevando o aluno à condição de protagonista do processo de
ensino e aprendizagem.

2) Mostrar os fatores de uma boa leitura que levam o aluno à formulação do
pensamento crítico com responsabilidade.

3) Verificar os resultados práticos que a leitura orientada pelo professor pode
proporcionar ao aluno não só para seu desempenho imediato como também para a
vida.

4.4 PRESSUPOSTOS DAS HIPÓTESES E DAS VARIÁVEIS

4.4.1 Hipóteses

H1) Atividades desenvolvidas em grupo facilitam o aprendizado.

H2) Escritas e reescritas orientadas melhoram a qualidade do texto
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produzido pelo aluno.

H3) A apresentação do grupo no formato seminário favorece a participação e
discussão de toda a sala.

4.4.2 Variáveis

V1) O número de componentes do grupo tem de ser limitado.

V2) O educador deve exercer o papel de mediador para sanar as
dificuldades de aprendizagem do educando.

V3) Devem ser definidos o papel de cada componente do grupo na
apresentação e a forma de participação da plateia.

4.5 TIPO E NÍVEL DE INVESTIGAÇÃO

Trata-se de um estudo de caso sob a metodologia estabelecida por Robert
K. Yin (2001), desenvolvido após análise ética no CEP Faculdades Integradas
Teresa

D’Ávila/SP,

CAAE

62908516.0.0000.5431,

número

do

comprovante

129704/2016, de 12/12/2016, com o intuito de investigar uma atividade de leitura e
produção textual aplicada em sala de aula.
A investigação tem um enfoque quantitativo/qualitativo. O nível de
profundidade é correlacional e descritivo. Essa escolha ocorre pelo fato de a
preocupação do investigador não ser apenas com a tradução em números e
quantificação de dados, mas com a interpretação e atribuição dos significados
fundamentais para construção do objeto estudado, pois envolve sentimento e
criatividade na escola campo citada.
4.6 DESENHO DA INVESTIGAÇÃO

O desenho da investigação é não experimental, pois se realiza sem a
manipulação deliberada das variáveis e trata de estudar o fenômeno no contexto
natural em que ele ocorre, para depois analisá-lo, descrevê-lo, diferenciá-lo ou
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examinar associações, fazer ilações, ao invés de procurar relações diretas entre
variáveis, grupos ou situações.
A pesquisa de campo contou com a participação de 25 (vinte e cinco) alunos
da 2ª série, especialidade BCT, que participaram de uma atividade de leitura e
produção textual desenvolvida em sala de aula e responderam a um questionário
com perguntas fechadas e abertas.

4.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Enredado por atividades militares e de sua especialidade, o educando da
EEAR não encontra tempo nem estímulo para praticar leitura fora da sala de aula e
desenvolver a capacidade de raciocínio, elaboração de seus pensamentos e
depuração de sua linguagem na explanação de seu discurso.
Durante a 2ª série, o aluno tem contato com técnicas e modelos para
desenvolver seu texto dissertativo. Para tanto, são passadas teorias e elaborados
exercícios para serem feitos em sala de aula. Duas PPs são aplicadas para a
verificação do processo de ensino e aprendizagem.
Entremeadas a essas provas, há duas PTOs, que seriam a simulação das
condições encontradas nos dias das provas. São quarenta e cinco tempos de aula
que esgotam a abordagem do assunto.
Portanto, depois que são aplicadas a 1ª PTO e a 1ª PP, os discentes
demonstram dificuldade de atenção nas observações sinalizadas pelo professor. Por
isso, pensou-se em oferecer uma abordagem diferenciada para o aluno,
substituindo-se a 2ª PTO, que antecederia a 2ª PP, por uma atividade mais
dinâmica.
Num primeiro momento, alguns artigos jornalísticos foram selecionados pelo
professor com a preocupação de escolher aqueles que contêm embasamento
científico. Para tanto, optou-se pela revista Galileu, que apresenta um projeto gráfico
voltado para os jovens. Em sala de aula, o professor dividiu a turma em grupos de
três alunos, sendo que um dos grupos ficou com quatro.
Em seguida entregou-se um artigo diferente para cada grupo e estabeleceuse um roteiro de desenvolvimento da atividade englobando: leitura atenta e
profunda;

discussão;

identificação

do

assunto;

elaboração

de

um

tema;

estabelecimento de uma opinião sobre o tema, definindo o tópico frasal; construção
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de três argumentos para defender a opinião estabelecida; e extrapolação do tema,
fazendo analogia com a realidade que cerca o aluno. Por fim, os grupos
apresentaram seu trabalho como um seminário, totalizando 9 (nove) tempos de aula
de 45 (quarenta e cinco) minutos.
Num segundo momento, depois da aplicação e correção da 2ª PP e com as
notas já definidas, os alunos responderam ao questionário abaixo. Nesse ponto, as
notas da 1ª PP foram cotejadas com as da 2ª PP para verificação efetiva da
evolução do desempenho da turma.

4.8 COLETA, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram coletados a partir da análise de produção textual dos alunos
e com a aplicação do questionário elaborado pelo pesquisador com perguntas
fechadas e abertas, conforme metodologia desenvolvida por Harmut Günther, que
orienta a elaboração de um questionário de pesquisa para ciências sociais. As
questões foram as seguintes:
1)

Assinale abaixo o seu nível de leitura de textos não didáticos antes de entrar
na EEAR.
( ) Nenhum
( ) Pouco
( ) Muito

2)

Assinale abaixo o seu nível de leitura de textos não didáticos depois de entrar
na EEAR.
( ) Nenhum
( ) Pouco
( ) Muito

3)

Os tempos de aula destinados ao desenvolvimento da atividade foram
( ) Insuficientes
( ) Suficientes
( ) Mais que suficientes

4)

A atividade em grupo auxiliou no entendimento e produção textuais.
( ) Em nada
( ) Pouco
( ) Muito

5)

A orientação/mediação do professor facilitou o cumprimento das atividades
propostas
( ) Em nada
( ) Pouco
( ) Muito

6)

Com o desenvolvimento da atividade em sala de aula, o resultado na prova
( ) Não se alterou
( ) Alterou-se pouco
( ) Alterou-se muito

7)

Se achar pertinente, faça um comentário sobre a atividade de leitura e
produção de texto de que você participou.
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISES, RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 A ATIVIDADE SOB A ÓTICA DO PROFESSOR

Kleiman (1990), ao discutir a produção textual no Seminário Ensino e
Pesquisa de Leitura e Redação, na Universidade de Campinas-SP, estabelece a
leitura e a redação como fases de um mesmo sistema complexo, o da escrita.
Na caracterização do que há de comum entre a leitura e a redação destacase o fato de ambas serem manifestações de ação entre sujeitos à distância,
mediante um texto escrito. Enquanto atividades comunicativas, elas
partilham de várias características que consideramos serem constitutivas
dessa modalidade de comunicação. (KLEIMAN, 1990, p. 91)

Considerando que leitura e redação envolvem leitor e autor em situações
contextuais distintas que as determinam e, ao mesmo tempo, são determinados por
elas, o papel do professor se reveste de uma magnitude mediadora, pois elas
(leitura e redação) são intersubjetivas e ocorrem em pelo menos dois sujeitos, autor
e leitor(es).
Assim, para o leitor está pressuposto um autor, e para o autor estão
pressupostos um ou mais leitores. São estas figuras pressupostas as que
determinam um dos princípios reguladores mais importantes da leitura e da
redação: a construção da coerência, mediante a reconstrução do sentido do
outro, e para permitir ao outro a reconstrução de sentido, respectivamente.
(Idem)

Por isso, a ideia foi oferecer aos alunos uma atividade para o
desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas a leitura e produção
textual. Para tanto, pensou-se em selecionar textos produzidos com características
científicas, extraídos da revista Galileu (Editora Globo), orientando-os a parafrasear
os assuntos abordados nas reportagens, compreendendo e interpretando-os para,
finalmente, extrapolar para a realidade que os cerca.
Em nove tempos de aula de quarenta e cinco minutos, os alunos, divididos
em grupos de três, discutiram as reportagens, estabeleceram o assunto, fizeram um
resumo, delimitaram um tema, propuseram uma tese para esse tema e
desenvolveram três argumentos para a defesa dessa tese. Para finalizar, todos os
grupos expuseram o estudo desenvolvido e aprimorado em sala de aula.
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Vale esclarecer que todo o processo se deu com o acompanhamento e a
orientação deste pesquisador/professor, que procurou valorizar o ritual da leitura
mais profunda, da contextualização, da escrita e reescrita e a necessidade de uma
revisão constante para a complementação de uma atividade cíclica.
Nesse sentido, Freire (1986) nos dá a ferramenta para desenvolver o
conhecimento e o ato criador do aluno em qualquer estágio de sua formação,
estabelecendo o educando como sujeito do processo ensino-aprendizagem e
reforçando a ideia de que, apesar de ele (educando) necessitar de ajuda, deve ter o
educador como mediador e facilitador nesse processo para o desenvolvimento de
sua criatividade e de sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e
na leitura dessa linguagem (FREIRE, 1986, p. 13).
Portanto, amparado por sua experiência profissional e de vida, o educador
deve servir de ponte para que o aluno consiga atingir o nível de leitura e produção
textual mais profundo e seja um crítico construtor-protagonista de sua realidade
social, de sua história, do seu mundo.
O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer
relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua
criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem
escrita e na leitura desta linguagem. (FREIRE, p. 13)

Num primeiro momento, a apresentação da atividade para a turma já se
mostrou desconcertante para os alunos. Acostumados a receber comandos que
estabelecem minuciosamente suas atitudes, a turma não entendia bem como iria
participar de uma atividade que, embora os orientasse, não estabelecia regras
rígidas para a consecução dos objetivos. Aliás, havia até a possibilidade de não se
conseguir chegar a lugar algum, visto que a atividade estava atrelada a um projeto
de pesquisa.
Foi necessário ler ponto por ponto da cópia da atividade (Apêndice A),
distribuída a cada aluno para orientação. Esclarecidas as dúvidas, procedeu-se à
constituição dos grupos, ficando a critério de cada um se agrupar conforme suas
afinidades. Vale lembrar que nesse aspecto as atividades e trabalhos em pequenos
grupos já são comuns na vida militar. Por isso, não houve nenhum problema para a
constituição de todos os grupos. Inclusive até o grupo que ficou com um elemento a
mais em sua constituição foi formado automaticamente.
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Espalhados em grupos pela sala de aula, que já estava completamente
desfigurada em sua constituição (carteiras desalinhadas e grupos separados uns
dos outros no ambiente), os alunos receberam as cópias das reportagens das
revistas Galileu, para a leitura (Anexos de A a H) e produção do texto, e um roteiro a
ser seguido, no formato de um pequeno resumo das orientações apresentadas no
início da aula (Apêndice B).
Depois de completar a distribuição, o pesquisador senta-se à sua mesa e
passa a observar a prática de leitura. Naturalmente, um dos componentes assume a
função de leitor para os outros componentes do grupo, faz apartes, e eles interagem
uns com os outros. Nesse ponto, começa a participação do professor-facilitador.
Acionado pelos grupos, o professor começa périplo pela sala, atendendo
um e outro com as orientações necessárias. Nota-se que os primeiros obstáculos se
referem à linguagem usada nas reportagens. Por estarem baseadas em artigos
científicos, os alunos sentem dificuldades para entender a abordagem do assunto.
Sinalizam também para a grande extensão do texto e de seus
desmembramentos em subtextos em forma de hiperlinks. Em relação aos hiperlinks,
não demonstram dificuldade com a diagramação da revista, que oferece algumas
possibilidades de formatação e diagramação no seu projeto visual. Aqui se sente
também a falta que faz o acesso à internet em sala de aula, pois alguns links são
oferecidos como opção de acesso para o leitor.
Nesse primeiro dia de atividade, são usados três tempos de quarenta e cinco
minutos de aula e mais dois intervalos de dez minutos cada. Os alunos seguem,
então, com suas leituras e suas dúvidas. O professor não para com as assistências
e orientações. Procura estimular os alunos a resgatarem os conceitos teóricos
estudados anteriormente para resolver suas dificuldades. É nesse ponto que entra a
pesquisa em sala de aula.
Como não têm muitos recursos, os alunos lançam mão de suas apostilas
para definir a diferença de conceitos e saber como determinar o assunto, como
delimitar e montar um tema, como fazer um resumo, como se constitui a estrutura da
dissertação, dos parágrafos, do tópico frasal, como definir a opinião do grupo e
como desenvolver os argumentos que embasarão a tese apresentada.
Mais uma dificuldade aparece em decorrência da proposta da atividade.
Como fazer a extrapolação das reportagens com o mundo que os cerca, se estão
numa escola militar, num mundo à parte, com regras e estruturas diferentes das
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encontradas na sociedade civil? O professor facilitador tem de lembrá-los que,
apesar de militares, todos são civis em suas folgas. A ideia é fazer um exercício
mental para resgatar as experiências vividas fora da caserna.
Ao final desse primeiro dia, são recolhidos os rascunhos produzidos pelos
grupos. Nessa fase o professor leva consigo todas as atividades para as devidas
correções e apontamentos necessários para o aprofundamento da discussão, o que
acontecerá nos tempos de aula subsequentes.
São oito grupos que deverão proceder à redação final de sua atividade,
corrigindo e ampliando a discussão das reportagens, conforme observações do
professor, e apresentá-la para a sala em forma de um breve seminário. Tudo isso
em seis tempos de aula de quarenta e cinco minutos, mais cinco intervalos de dez
minutos cada. O professor combina com os grupos que cada qual terá quinze
minutos para apresentar seu trabalho para a sala.
Todos concordam e, em quatro tempos de aula, todos fazem suas
apresentações, com direito a apartes da assistência. Alguns assuntos suscitam
discussões acaloradas entre a plateia e o grupo que apresenta. Mais uma vez, o
professor tem de intervir e mediar a discussão para que se chegue a um consenso.
Percebe-se que, em todas as fases da atividade, o aluno se engaja mais do
que nas aulas expositivas. Naturalmente, o grupo assume uma postura de trabalho
em equipe para a consecução dos objetivos, pois o prazo para o desenvolvimento
da atividade não oferece possibilidade para relaxamentos. Outro detalhe observado
é que os grupos adotam estratégias diferentes. Alguns definem tarefas, dando
autonomia para cada elemento desenvolver uma parte da atividade. Outros
centralizam e organizam a atividade para que todos os membros façam e participem
de cada etapa concomitantemente, progredindo juntos na elaboração das tarefas.
Nota-se também que essa atividade atiçou os alunos para saírem da
comodidade da aula expositiva para a percepção de que eles detinham a autonomia
para a construção do conhecimento. O clima em sala de aula mudou muito, e os
alunos saíram mais confiantes e preparados para fazer a última prova do curso.
5.2 A ATIVIDADE SOB A ÓTICA DOS ALUNOS
Foi proposto aos alunos um questionário de avaliação da atividade
desenvolvida em sala de aula contendo seis assertivas fechadas e uma aberta.
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Com relação à questão Assinale abaixo o seu nível de leitura de textos não
didáticos antes de entrar na EEAR, nenhum aluno assinalou a opção “nenhum”;
treze assinalaram a opção “pouco” e doze, a opção “muito”.
Gráfico 07. Nível de leitura dos alunos antes do ingresso na EEAR

Dá para perceber que, apesar de já chegarem como leitores formados, a
maioria não praticava com frequência a leitura de textos não didáticos antes do
ingresso na EEAR. Sobre isso, o gosto pela leitura pode ser desenvolvido a partir
dos exemplos de vida que cercam o indivíduo. Familiares e amigos são importantes
para incutir no educando a leitura como informação, prazer e ludicidade, mas os
educadores são fundamentais, pois podem desenvolver atividades que fomentem a
prática constante da leitura em sala de aula até que se construa no aluno o gosto
pela leitura.
Mas Perissé (2006), comentando dados publicados em pesquisa intitulada
Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pela Câmara Brasileira do Livro (CBL,
2001), esclarece que, na população adulta alfabetizada, apenas cerca de 30%
realmente gostam de ler e leem efetivamente.
Diz a pesquisa que 17 milhões de brasileiros declaram não gostar de ler.
Sabem ler, supõe-se, mas não gostam, não encontram prazer no contato
com a cultura escrita, ficam indiferentes perante a possibilidade de lerem
um romance, um poema etc. Não sabem saborear uma frase como, por
exemplo, esta que tenho à mão — “Todo vivente forma uma atmosfera em
torno de si”. Frase tão genial quanto simples, capaz de abrir perspectivas de
pensamento, de compreensão do mundo. (p. 6)
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Já para a questão Assinale abaixo o seu nível de leitura de textos não
didáticos depois de entrar na EEAR, onze alunos assinalaram “nenhum”; nove
assinalaram “pouco” e cinco, a opção “muito”.
Gráfico 08. Nível de leitura dos alunos depois do ingresso na EEAR

Percebe-se, na análise dos dados, que o fato de cursarem o CFS fez com
que a maioria dos alunos mudasse suas práticas relacionadas à leitura, pois, se para
a primeira questão o número de alunos que não lia nada era zero, na segunda
questão percebemos que esse número passou para onze. Já o número dos que liam
pouco caiu de treze para nove, e os que liam muito, de doze para cinco. Há que se
salientar que eles estão matriculados em uma escola militar e as disciplinas
acadêmicas são desenvolvidas com as de instrução militar (Ordem Unida, Serviços
de Guarda, Atividades Físicas etc.).
Portanto, os alunos chegaram à EEAR com o gosto pela leitura de textos
não didáticos já estabelecido, consolidado, possivelmente, em virtude de já terem,
no mínimo, cursado o ensino médio e de terem convivido com outras pessoas e
instituições que lhes serviram de exemplo e contribuíram para a edificação de seus
gostos e preferências.
A construção desse leitor é resultado de um complexo processo de
aprendizagem, seja para facilitar a apreensão do código, seja para estabelecer
habilidades linguísticas básicas que levam à compreensão e interpretação crítica da
informação e da realidade.
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Nesse sentido, podemos destacar desde a influência dos pais até o contato
que esses educandos tiveram com seus professores nas mais diversas etapas de
suas vidas. Com certeza, os bons exemplos de leitura passados pelos adultos e a
ludicidade do ato de ler enredaram em maior ou em menor grau cada um dos
pesquisados.
Quanto a isso, Luckesi (2014) diferencia ludicidade de atividade lúdica.
Define ludicidade como uma experiência vivenciada internamente pelo próprio
sujeito e, por isso, só ele pode perceber o lúdico em uma atividade e externá-la
como tal. Já “as atividades denominadas como lúdicas pertencem ao domínio
externo ao sujeito e, portanto, à dimensão objetiva coletiva, à quarta dimensão,
segundo a classificação de Wilber” (p.17).
Então, ludicidade é um estado interno, que pode advir das mais simples às
mais complexas atividades e experiências humanas. Não necessariamente
a ludicidade provém do entretenimento ou das “brincadeiras”. Pode advir de
qualquer atividade que faça os nossos olhos brilharem. (p. 18)

E, praticamente, faz um alerta ao educador, salientando que entenda que a
ludicidade não é igual para todos, pois algumas experiências podem gerar o estado
lúdico para um, mas para outro não.
Noutro aspecto, Dell'Isola (1991) ressalta que
Através do processo de interação sujeito/linguagem gerado pela leitura, o
leitor será coprodutor do texto, completando-o com sua bagagem históricosócio-cultural. Para que essa coprodução se efetue, é necessária a ativação
de todo um processo cognitivo, desde a percepção do texto e sua posterior
decodificação, passando pela compreensão, pelos processos inferenciais
até a interpretação, que é um novo texto.

Nossa preocupação, portanto, centra-se no exato ponto de que, ao entrar
para o CFS, o aluno deixa de ter acesso a esse processo e passa a não mais
interagir com a diversidade textual do mundo que o cerca. Não há espaço para a
ludicidade envolvendo leitura e prática textual, em virtude de suas atividades
militares. É como se ele se sentisse envolvido em uma bolha que impedisse o seu
contato com o mundo externo. E, de certa forma, esse alijamento pode criar um
novo EU, provocar um certo engessamento de sua sensibilidade e embotamento em
sua capacidade de compreensão e interpretação também dos textos didáticos das
mais diversas disciplinas.
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É comum nos depararmos com os colegas de trabalho (Matemática, Física,
Química) relatando as dificuldades por que seus alunos passam em sala de aula
para o desenvolvimento de conceitos e resolução de problemas. Todos concordam
num ponto: eles não entendem o que leem.
Ezequiel Theodoro Silva (1981), mencionado por Reis e Mota (2015),
ressalta que todo professor, por adotar um livro ou mesmo por produzir ou
selecionar seus textos, transforma-se, necessariamente, num corresponsável pelo
ensino e encaminhamento da leitura, ou seja, todos somos responsáveis,
independente da disciplina que lecionamos, em incentivar o hábito da leitura dentro
e fora da sala de aula.
Já Paulo Freire estabelece os direitos e deveres de cada um, educandos e
educadores, chamando a atenção para que tenhamos a humildade e a
responsabilidade de saber que educadores têm que falar com os educandos e não
para os educandos. Daí entendermos a diferença do conhecimento construído para
o conhecimento simplesmente transmitido. Enquanto este é imposto, aquele é fruto
de uma ação conjunta entre educandos e educadores. Salienta a importância de se
ter um espaço para a interação dos alunos, com o intuito de disseminação do
trabalho em grupo.
Daí a necessidade que tem uma biblioteca popular centrada nesta linha de
estimular a criação de horas de trabalho em grupo, em que se façam
verdadeiros seminários de leitura, ora buscando o adentramento crítico no
texto, procurando apreender a sua significação mais profunda, ora propondo
aos leitores uma experiência estética, de que a linguagem popular é
intensamente rica. (FREIRE, p. 20)

A partir da terceira questão, o que se busca é a visão do aluno em relação
ao processo e a influência em seu desempenho na produção textual. Ressalte-se
aqui que essa atividade foi desenvolvida depois da primeira prova e antes da
segunda. Já a avaliação do aluno foi feita após a entrega das notas da segunda
prova, portanto eles já tinham consciência da sua média final no curso.
Para a questão Os tempos de aula destinados ao desenvolvimento da
atividade foram, os alunos assinalaram: Insuficientes = 0; Suficientes = 22; Mais que
Suficientes: 03.
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Gráfico 09. Avaliação do aluno quanto ao tempo destinado à atividade

Mesmo com a concordância unânime dos alunos em relação ao tempo
destinado para o desenvolvimento da atividade, este pesquisador entende que, se
replicada, a atividade seria mais bem desenvolvida e sem qualquer atropelo,
acrescentando-se mais dois tempos de aula de quarenta e cinco minutos com o
respectivo tempo de dez minutos do intervalo entre ambas as aulas, portanto mais
cem minutos de atividade.
Já para A atividade em grupo auxiliou no entendimento e produção textuais,
os alunos marcaram: Em Nada = 0; Pouco = 6; Muito = 19.
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Gráfico 10. Avaliação do aluno quanto à atividade em grupo.

E para a Orientação/mediação do professor facilitou o cumprimento das
atividades propostas, os alunos declararam: Em Nada = 0; Pouco = 3; Muito = 22.
Gráfico 11. Avaliação do aluno quanto à orientação/mediação do professor.

Esse gráfico mostra que, mesmo que alguns já sejam leitores e produtores
de textos autônomos e seguros nas abordagens que fazem, a atividade impactou,
em algum momento, seu modo de leitura, interpretação, compreensão e produção
textual, enquanto que a grande maioria da classe demonstrou que a participação do
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professor e seu papel de orientador/mediador foram fundamentais para a
consecução dos objetivos propostos na atividade.
Finalmente, para a questão Com o desenvolvimento da atividade em sala de
aula, o resultado da prova, os alunos constataram que: Não se alterou = 01; Alterouse pouco = 08; Alterou-se muito = 16.
Gráfico 12. Avaliação do aluno quanto ao resultado nas provas.

Nesse aspecto, os alunos, de posse da segunda nota, já podiam atestar a
evolução ou não do seu desempenho em relação à primeira nota. Mas isso não
apagou a sensação de alguns, que não conseguiram melhorar a segunda nota, e de
outros, que notadamente obtiveram nota menor que na primeira prova, ao
responderem a questão avaliando o processo, pois apenas um respondeu que o
resultado da prova não se alterou. Talvez aqui se possa inferir que todos
consideraram o fator de que, por mais que se tente, nunca se consegue repetir o
mesmo grau de dificuldade de uma prova para outra. Embora não seja este um dos
objetivos a serem questionados pela pesquisa, a verdade é que o processo de
avaliação envolve fatores alheios ao controle daqueles que fazem parte do processo
de ensino e aprendizagem. Isso também pode ser objeto para futuras pesquisas.
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Quadro 02. Desempenho dos alunos no 1º semestre de 2016
PRIMEIRA PROVA

SEGUNDA PROVA

MÉDIA

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

FINAL

DO ESTILO

DA FORMA

DA NOTA
FINAL

NÚM
ESTILO

FORMA MÉDIA

ESTILO

FORMA

MÉDIA

1838

8,80

8,20

8,50

7,40

7,60

7,50

8,00

-1,40

-0,60

-1,00

1781

5,60

8,40

7,00

10,00

7,20

8,60

7,80

4,40

-1,20

1,60

1766

6,80

9,20

8,00

8,40

7,60

8,00

8,00

1,60

-1,60

0,00

1806

5,60

8,40

7,00

10,00

9,00

9,50

8,25

4,40

0,60

2,50

1570

7,00

9,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

1,00

-1,00

0,00

1607

7,00

7,00

7,00

7,20

7,80

7,50

7,25

0,20

0,80

0,50

1684

8,00

8,00

8,00

9,00

8,00

8,50

8,25

1,00

0,00

0,50

1787

6,40

8,60

7,50

7,80

8,20

8,00

7,75

1,40

-0,40

0,50

1692

5,60

9,40

7,50

7,00

8,00

7,50

7,50

1,40

-1,40

0,00

1823

6,80

8,20

7,50

8,20

7,80

8,00

7,75

1,40

-0,40

0,50

1565

10,00

9,00

9,50

9,40

9,60

9,50

9,50

-0,60

0,60

0,00

1635

6,00

8,00

7,00

7,00

9,00

8,00

7,50

1,00

1,00

1,00

1601

5,20

8,80

7,00

9,40

8,60

9,00

8,00

4,20

-0,20

2,00

1576

9,00

9,60

9,30

10,00

9,40

9,70

9,50

1,00

-0,20

0,40

1646

10,00

8,60

9,30

9,20

8,80

9,00

9,15

-0,80

0,20

-0,30

1567

7,00

9,00

8,00

6,00

9,00

7,50

7,75

-1,00

0,00

-0,50

1813

6,40

9,60

8,00

9,40

8,60

9,00

8,50

3,00

-1,00

1,00

1676

6,40

7,60

7,00

7,20

7,80

7,50

7,25

0,80

0,20

0,50

1761

9,20

8,80

9,00

9,40

8,60

9,00

9,00

0,20

-0,20

0,00

1594

8,80

9,20

9,00

8,00

8,00

8,00

8,50

-0,80

-1,20

-1,00

1814

5,80

9,20

7,50

10,00

8,40

9,20

8,35

4,20

-0,80

1,70

1596

4,00

8,00

6,00

10,00

8,80

9,40

7,70

6,00

0,80

3,40

1700

5,80

9,20

7,50

10,00

8,00

9,00

8,25

4,20

-1,20

1,50

1872

7,00

8,00

7,50

10,00

8,00

9,00

8,25

3,00

0,00

1,50

1848

8,00

9,00

8,50

10,00

7,20

8,60

8,55

2,00

-1,80

0,10

Da leitura do quadro acima, percebe-se que o sistema de avaliação da
EEAR prevê que a prova prática deva ser analisada segundo os critérios estilísticogramaticais (Estilo e Forma). É atribuído o grau de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez
vírgula zero) para essas partes analisadas.
O Estilo envolve critérios que analisam os seguintes pontos: abordagem do
tema e respeito à tipologia textual (no caso da 2ª série, dissertação); criatividade,
informatividade e linguagem. Para o estabelecimento dos graus de Estilo, são
elaborados pelos professores critérios que os alunos deverão respeitar. Isso faz com
que a correção de diversas turmas seja o mais uniforme possível, pois todos
dependem de um bom desempenho traduzido em notas para se posicionar na
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classificação geral da turma, que impactará não só em melhores escolhas como
também em promoções futuras na carreira.
Em relação à Forma, os critérios para a penalidade dizem respeito às regras
gramaticais vigentes na língua portuguesa e contemplam os seguintes quesitos:
acentuação;

grafia;

impropriedades;

concordância;

vícios

de

regência;

linguagem;

colocação

separação

pronominal;

silábica

e

outros

crase;
erros

eventualmente não enquadrados nesses citados. Para cada erro cometido há a
penalização de 0,2 (zero vírgula dois) décimos. Se o aluno cometer o mesmo erro, a
partir do segundo haverá a sinalização dessa ocorrência, mas não lhe será subtraído
mais nenhum décimo de sua nota parcial. A nota final da prova é aferida
estabelecendo-se a média das notas de Estilo e de Forma.
Gráfico 13. Notas de estilo da 1ª prova

Gráfico 14. Notas de forma da 1ª prova
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Gráfico 15. Médias das notas de estilo e forma da 1ª prova

Gráfico 16. Notas de estilo da 2ª prova
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Gráfico 17. Notas de forma da 2ª prova

Gráfico 18. Médias das notas de estilo e forma da 2ª prova
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Gráfico 19. Médias finais do curso de redação

Gráfico 20. Desempenho geral da turma no 1º semestre de 2016

O mais importante aqui é estabelecer também a evolução no nível de
postura do aluno com a atividade. Para tanto, foi oferecido também um espaço para
o aluno voluntariamente se expressar quanto ao desenvolvimento da atividade. O
enunciado estabelecia que Se achar pertinente, faça um comentário sobre a
atividade de leitura e produção textual de que você participou.
Cinco alunos fizeram comentários sobre a atividade. Todos ressaltaram a
importância da atividade para uma melhor interpretação e produção textual. O aluno
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1684 destacou: “A atividade de leitura e produção textual foi muito proveitosa,
estimulou o pensamento, interpretação de texto e criação de texto”. Já para o aluno
1787 comentou: “A discussão e os debates sobre o tema com o grupo, os outros
grupos e o professor, para mim, foram determinantes na evolução e no
aprendizado”.
Em relação ao aspecto individual, a aluna 1576 salientou: “A atividade foi
muito importante para que eu pudesse analisar melhor o que estava deficiente em
minhas produções textuais, ajudando-me a ter um melhor rendimento na prova”.
Outro que destacou sua evolução individual foi o aluno 1596, que disse: “A
atividade de leitura e a produção textual praticadas nas aulas foram fundamentais
para o meu bom desempenho na dissertação. Os trabalhos realizados foram feitos
de modo muito profissional, o que ocasionou numa grande aprendizagem em toda a
turma”.
Em outro comentário, a aluna 1872 disse: “O professor soube desenvolver
em sala temas para gerar um maior senso crítico nos alunos e sempre nos motivava
a fazer o melhor possível na produção textual”.
Sobre isso, Lima, Silva e Mota (2015) ressaltam que
É o professor executor em seu papel de mediador e construtor de sonhos
quem deve fazer parte desse processo de desenvolvimento, analisando e
constantemente agindo com suas regras, regras essas construídas pelo
grupo, procurando continuamente proporcionar um ambiente dinâmico e
harmônico para suas aulas. (p. 2)

Por isso é que o professor deve sempre ter em mente sua condição de
articulador de um processo que pressupõe a participação democrática de todos os
envolvidos para a construção do conhecimento, com suas leituras particulares de
mundo, mas críticas, responsáveis, percebendo as relações que envolvem texto e
contexto, escritas e reescritas e, principalmente, tomando a leitura como algo que
não se esgota com a simples decodificação da palavra escrita ou da linguagem
escrita, mas que se projeta para a leitura do mundo e construção autônoma de sua
história.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos objetivos estabelecidos, constatou-se que a atividade de leitura
em sala de aula, apoiada no conceito de protagonismo, foi fundamental para
dinamizar a aula e elevar o aluno à condição de ator principal do processo de ensino
e aprendizagem. Orientado pelo professor, o aluno foi capaz de desenvolver uma
leitura mais profunda que lhe serviu de base para a elaboração do seu pensamento
crítico com responsabilidade, habilidade fundamental num ambiente militar.
Verificou-se também que os resultados práticos da leitura apreendida pelos alunos
foram fundamentais para elevar seu desempenho imediato na 2ª PP, o que impactou
imediatamente na classificação geral da turma. Espera-se que, com essa nova visão
na elaboração do seu pensamento, esse impacto reflita numa qualidade de vida
melhor e num posicionamento de destaque nas sociedades civil e militar.
Das hipóteses e variáveis estabelecidas, o que se percebeu é que as
atividades desenvolvidas em grupo são fundamentais para a construção de um
processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o contato maior com seus
companheiros de sala, a divisão de tarefas e a assunção de papéis para a
construção do conhecimento fazem os educandos não só desenvolverem
habilidades de articuladores, negociadores e líderes mas também exercerem o
companheirismo, solidariedade e amizade com os outros que o cercam. Num
ambiente em que a competitividade poderia ser exacerbada, esse clima de
camaradagem é fundamental para a construção da identidade militar.
Outro ponto a se destacar é que escritas e reescritas orientadas são
fundamentais para a melhoria e estabelecimento de um padrão de qualidade no
texto produzido pelo aluno. Não é fácil praticar revisão e reescrita em uma idade em
que a impaciência impera, numa sociedade imediatista e tão ávida por conceitos
superficiais. Nesse aspecto, o papel do professor facilitador é primordial, pois é ele
quem garantiu o sucesso da atividade proposta com a apresentação de cada grupo
no formato de seminário. Aliás, neste ponto da atividade, a participação do grupo
que apresentou o trabalho e dos outros que assistiram à apresentação favoreceu a
discussão do problema destacado nas reportagens.
Em relação às variáveis, embora não fossem manipuladas, constatou-se que
o número de componentes em cada grupo, limitado a três (com exceção de um que
ficou com quatro componentes) foi fundamental para a boa divisão de tarefas e
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estabelecimento de discussão no espaço em que eles estavam. Não houve
dispersão e falta de atenção, o que facilitou na administração do tempo disponível
para o desenvolvimento da atividade.
Como mediador, o professor pôde exercitar a postura de coordenar muitos
apartes acalorados, estabelecendo um canal de diálogo e de respeito à opinião
diferente da defendida pelo grupo e procurando enfatizar a necessidade de se
chegar a um consenso. Numa sociedade democrática, os limites das convicções
devem ser estabelecidos exatamente para se propiciar ao outro a possibilidade do
contraditório. Para desenvolver plenamente sua dissertação, é necessário que o
aluno entenda que não há uma verdade absoluta e que sua habilidade se
estabelece, principalmente, na capacidade de articulação do seu raciocínio, fazendo
recortes, delimitando as análises e depurando sua linguagem.
A atividade praticada em sala de aula ⎯ leitura, compreensão e
interpretação de textos jornalísticos ⎯ voltada para a produção textual demonstrou
ser positiva como auxílio para a construção do aprendizado. As habilidades
desenvolvidas pelos alunos evidenciaram com clareza a evolução da conquista do
conhecimento.

Todos

se

sentiram

protagonistas

e

puderam

experienciar,

gradativamente, a conquista que uma aula mais dinâmica traz para o processo de
ensino e aprendizagem.
Com o desenvolvimento dessa atividade, além da conquista de uma nota
maior ⎯ e isso vale muito para sua classificação final ⎯, os alunos puderam
interagir

em

grupo,

elaborar

conjeturas,

desenvolver

opiniões,

apresentar

argumentos e, ainda, negociar para a elaboração do texto final, apresentado para a
turma e entregue ao professor depois de algumas reescritas.
Noutro aspecto, a intermediação do professor, estabelecendo roteiros, ritos,
regras, metas e prazos, foi fundamental para o dinamismo das aulas e para a
provocação de uma consciência mais crítica do aluno e o papel que o profissional
hodierno deve exercer, inclusive na caserna, para se tornar protagonista da própria
história de vida, com leituras mais profundas, elaboração e produção de seus textos
para uma sociedade civil e militar cada vez mais ávida por bons profissionais.
Abre também possibilidades para novos estudos com o intuito de
desenvolvimento de atividades que envolvam educadores de outras disciplinas, pois
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a responsabilidade para se apurar o gosto pela leitura do educando e produção
textual responsável do cidadão é dever de todos os envolvidos com a educação.
Observou-se também que a postura do aluno diante de uma atividade que
se baseie na construção do conhecimento, num primeiro momento, desestabiliza-o,
pois ele está acostumado com o estilo de aula expositiva, em que o professor é o
detentor supremo de um conhecimento que lhe será transmitido como num passe de
mágica. Mas, em seguida, instigado, esse mesmo aluno assume o papel que lhe é
conferido: o de protagonista e senhor de sua história. Passa a trabalhar para a
consecução não só do seu objetivo como também do objetivo dos outros, trocando
experiências, fazendo ilações e oferecendo opiniões embasadas em raciocínios que
auxiliam na construção da atividade de seu grupo e no de outros da sala.
As angústias apresentadas pelos educandos na EEAR são comuns para um
ambiente que se propõe a ser um local que dissemine a construção do
conhecimento. Nos dias atuais, colocar o aluno no centro do processo de ensino e
aprendizagem não é mais uma aspiração, mas uma obrigação de toda instituição
responsável e séria.
Isso reforça ainda mais a importância que um curso de redação, amparado
no protagonismo discente, tem para a instituição militar, em cuja base subjazem os
pilares de hierarquia e disciplina. Também, trabalhar os valores morais e cobrar
constantemente sua aplicação no dia a dia faz uma instituição mais forte e,
consequentemente, seus componentes mais seguros.
Construir criticidade e discursividade do aluno, portanto, é oferecer
condições para o seu desenvolvimento pleno, seja como cidadão, seja como
profissional militar. E a EEAR consegue, com toda sua infraestrutura e com suporte
de pessoal, apoiada em uma legislação profícua, desenvolver um trabalho que serve
de referência para outras instituições do País.
O aluno, que inicia o CFS da EEAR titubeante, traz em seu seio um sistema
de educação regular que muitas vezes não lhe dá confiança, não lhe dá certezas e
só o estimula a ser um indivíduo massificado pelas engrenagens sociais e inseguro
diante da multiplicidade de papéis que tem de desempenhar numa sociedade pósmoderna.
Esse mesmo aluno, ao sair da Escola formado, leva para a sociedade a
bagagem de um profissional competente e de um cidadão crítico, consciente de
seus deveres, de suas obrigações e de seu papel de protagonista na construção de
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sua história, forjada numa Instituição firme, que se propôs a lapidar a joia que
recebeu para embalar durante dois anos no Berço do Especialista.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Leitura em Sala de Aula

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos uma atividade que englobe habilidades e competências de
trabalho individual e em grupo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Proporcionar ao aluno a oportunidade de uma leitura orientada de textos
produzidos com características científicas, extraídos da revista Galileu.
2. Desenvolver no aluno a capacidade de parafrasear, interpretar e extrapolar
para a realidade que o cerca os assuntos abordados nas reportagens.
3. Capacitar o aluno para o desenvolvimento de temas, com recortes e
delimitações, para o estabelecimento de discussão de opiniões e argumentos.
4. Oferecer subsídios técnicos para aguçar a criticidade do educando de forma
responsável e com respeito à opinião contrária.
DURAÇÃO
Nove tempos de aula de quarenta e cinco minutos.

JUSTIFICATIVA
O projeto tem em seu cerne a preocupação com o pouco tempo destinado à leitura
pelos alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Enredado por atividades
militares e de suas especialidades, o aluno da EEAR não encontra tempo nem
estímulos para praticar leitura e desenvolver a capacidade de raciocínio, elaboração
de seus pensamentos e depuração de sua linguagem na explanação de seu
discurso. Numa sociedade em que o profissional assume múltiplas funções no dia a
dia, o profissional militar não pode deixar de desenvolver plenamente suas
habilidades e competências cognitivas. Se falta leitura, pode faltar também
capacidade de raciocínio ao educando.
DESENVOLVENDO O PROJETO
1. Alguns artigos foram selecionados pelo professor que se preocupou em
escolher aqueles que têm em seu bojo embasamento científico. Para tanto,
optou-se pela revista Galileu que apresenta um projeto gráfico voltado para os
jovens.
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2. Em sala de aula, o professor divide a turma com, no máximo, três alunos.
3. Entrega um artigo diferente para cada grupo.
4. Estabelece um roteiro de desenvolvimento da atividade que engloba: leitura;
discussão; identificação do assunto; elaboração de um tema; estabelecimento
de uma opinião sobre o tema, definindo o tópico frasal; construção de três
argumentos que defendam a opinião estabelecida; e extrapolação do tema,
fazendo analogia com a realidade que o cerca.
5. Por fim, os grupos apresentam seu trabalho como um seminário.
Escola de Especialistas de Aeronáutica, SP, 26 de abril de 2016.
EDWALDS MARQUES FARIAS JUNIOR – Professor
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APÊNDICE B – Roteiro para o Aluno
1. Faça a leitura atenta do artigo.
2. Discuta com seus companheiros.
3. Identifique o assunto abordado.
4. Faça um resumo.
5. Elabore um tema, fazendo os recortes e a contextualização necessários.
6. Elabore a opinião do grupo, definindo o tópico frasal.
7. Construa três argumentos que defendam a opinião estabelecida.
8. Extrapole o tema, fazendo analogia com a realidade que os envolve.
9. Faça a apresentação para os alunos da sala.
10. Finalmente, ofereça a oportunidade para opiniões diversas.
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ANEXOS

ANEXO A – A que ponto chegamos
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ANEXO B – Guerra Mundial R
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ANEXO C – Algumas Pessoas Estão Condenadas à Obesidade
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ANEXO D – Amarração Definitiva
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ANEXO E – O Futuro das Drogas
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ANEXO F – Você é Racista
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ANEXO G – Escravos da Moda
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ANEXO H – O País do Fanatismo
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ANEXO I – Parecer Consubstanciado do CEP
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