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O presente projeto de pesquisa visa identificar e analisar qual o grau de proficiência 
em leitura em língua portuguesa demonstrado pelos ingressantes do curso de 
Pedagogia do IFC-Videira. Está teoricamente fundamentado em estudos que 
discorrem sobre a formação dos professores para  desenvolver de forma plena o 
letramento nos estudantes da Educação Básica, assegurando-lhes o  efetivo 
exercício da cidadania. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e tem como 
campo  de pesquisa o câmpus de  Videira do IFC (Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia  Catarinense), envolvendo como sujeitos os ingressantes do 
curso de Pedagogia. A primeira  edição do projeto, financiado com recursos do IFC-
Videira para pesquisa e desenvolvido no  período de julho de 2012 a junho de 2013, 
teve como corpus os quarenta ingressantes da primeira  turma do curso. Com o 
presente estudo, visamos envolver os ingressantes da terceira turma, que iniciaram 
as aulas em fevereiro deste ano, definindo-se assim como um estudo  comparativo. 
Os trabalhos desta segunda edição do projeto iniciaram nos primeiros dias do curso 
de 2014, com a aplicação de questionário. Os dados coletados já foram tabulados e 
agora se encontram na etapa de análise. Os próximos passos dar-se-ão com a 
gravação de entrevistas com os sujeitos da pesquisa. Espera-se, dessa forma, 
contribuir com a formação acadêmica dos professores para assegurar um efetivo 
processo de formação de leitores.  
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