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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa consiste em analisar como a linguagem é situada enquanto 

objeto de formação nos Projetos Político-pedagógicos de Curso (PPPC) de pedagogia das 

instituições de ensino superior (IES) públicas do Rio Grande do Norte (RN). O interesse 

pela pesquisa surge a partir do reconhecimento da necessidade de formar o/a pedagogo/a 

para o efetivo ensino da linguagem, de modo a possibilitar a ressignificação de sua prática 

pedagógica. Partimos da seguinte questão de pesquisa: como a linguagem, enquanto 

objeto de formação, se constitui nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de 

Pedagogia das IES do RN? Para a pesquisa, nos baseamos nas obras dos seguintes autores, 

Bakhtin (2004, 2010), Vygotski (2008), Bagno (2002), Bortoni-Ricardo (2004), Travaglia 

(2003), Kleiman (2004, 2005, 2013), Solé (2009), Soares (2003), Geraldi (2003, 2010, 

2011), Freire (1994), Nóvoa (1998), Tardif (2005), Flick (2009), Sacristán (2000) e Silva 

(2003), Veiga e Resende (2006), que contribuem para estudarmos sobre linguagem, 

formação docente e currículo. O estudo pautou-se na pesquisa qualitativa e teve como 

procedimento investigativo a análise de documentos e revisão bibliográfica. Para 

conhecer as pesquisas existentes na área, como também, as lacunas e o que ainda não foi 

pesquisado a respeito dos nossos campos de interesse, realizamos um levantamento em 

quatro bancos de dados. Nosso corpus se constitui por quatro Projetos Pedagógicos de 

Cursos presenciais de Pedagogia, de IES públicas do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), datados de 2012 a 2019, o que corresponde a 100% do total dos cursos de graduação 

ofertados por IES públicas no RN. Nossa análise buscou evidenciar elementos teóricos e 

metodológicos que delineiam a formação do pedagogo para o trabalho com a linguagem. 

As análises realizadas indicam que, nos PPPCs, a linguagem enquanto objeto de formação 

do professor: i) é orientada por meio da concepção interacionista de linguagem; ii) 

apresenta-se através de dimensões formativas de ordem: conceitual, atitudinal e vivencial; 

estas se materializam, por meio da escolha e organização os componentes curriculares, 

orientando as ações pedagógicas; iii) a grande maioria dos componentes que objetivam o 

trabalho com a linguagem pertence ao núcleo geral (fundamentos e metodologias) e na 

nossa perspectiva, contemplam a dimensão formativa conceitual e atitudinal; iv) a 

escassez de componentes que apontem para o trabalho com a linguagem voltado para 

atuação profissional constitui uma lacuna formativa. Assim, estimamos que esta pesquisa 

contribua, com a formação docente no tocante ao trabalho com as linguagens nos 

diferentes campos do conhecimento que compõem o trabalho do pedagogo. 

Consideramos ainda que pensar esta formação por meio das dimensões formativas é um 

caminho possível, pois, no decorrer do processo formativo, a todo o momento, as 

dimensões se articulam e se integram. Desta maneira, tanto o professor formador, quanto 

o professor em formação ao identificar sob qual/quais dimensão/dimensões formativa/as 

determinado componente se apresenta, tem a possibilidade de mobilizar mecanismos para 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem.   

 

Palavras-chave: Linguagem. Formação docente. Projeto Político-Pedagógico. 

Currículo. Curso de pedagogia do RN. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this research is to analyze the language as an object of knowledge in the 

course of pedagogical political projects of pedagogy (PPPC) of public higher education 

institutions in Rio Grande do Norte (RN). The interest in research arises from the 

recognition of the need to form teacher for the effective teaching of language to enable 

the redefinition of their practice. We start from the following research question: how 

language as a training object in pedagogical political projects of pedagogy courses of 

public higher education institutions in RN.  To research we rely on the works of the 

following authors: Bakhtin (2004, 2010); Vygotski (2008), Bagno(2002), Bordoni-

Ricardo (2004), Travaglia (2003), Kleiman (2004,2005, 2013), Solé (2009), Soares 

(2003), Geraldi (2003,2010,2011), Freire (1994), Nóvoa(1998), Tardif (2005), 

Flick(2009), Sacristán (2000). Silva (2003); Veiga and Resende (2006), contributing to 

study of language teacher, education, curriculum and PPPC. The study was based on the 

qualitative research and analysis had as investigative procedure analysis of documents 

and literature review. To meet existing research in the area as well as the gaps and what 

has not yet been researched about our fields of interest, we conducted a survey in four 

databases. In this sense, our body is constituted by four educational projects of classroom 

pedagogy of state public institutions of RN. Our analysis sought to show theoretical and 

methodological elements that outline the formation of the teacher to work with the 

language. The analysis indicates that, the PPPC, the language as teacher training object: 

i) is guided by language interactional design; ii) presents dimensions by formation of 

experiential, conceptual, order and attitudinal, this materializes through choice and 

organization of curricular components guiding pedagogical actions; iii) the vast  majority 

of components that aim to work with the language belongs to the core general 

fundamentals and methodologies; and  in our view, it included a conceptual and 

attitudinal training dimension; iv) the shortage of components that point to work with 

targeted language for professional activities  is  a training gap. So, we estimate that this 

research will contribute to teacher training with regard to work with the different 

languages knowledge fields that make up the work of the educator. We still consider to 

think this training through the training dimensions is a possible way, for in the course of 

the training process at all times the dimensions that articulate and integrate. This way both 

the forms teacher and the teacher information to identify to which category or formative 

dimension particular components is presented has the possibility of using mechanisms to 

enhance teaching and learning. 

 

KEYWORDS: Language. Teacher training. Political Pedagogical Project. 

Curriculum. RN pedagogy course.  
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INTRODUÇÃO  

 

(…) Nas noites que o sono foge, 
A minha mente descansa, 

Debruçada sobre as páginas 
Do caderno da lembrança 

Recapitulando as cenas 
Do meu filme de criança. 

Logo na primeira cena 
Vejo nosso casarão 

Com quatro silos na sala 
Cheios de milho e feijão 

E em um quarto pegado a casa 
Que pai guardava algodão 

Tem cenas que eu paro a fita 
Deixo a imagem congelada, 

Como bem a de vovô 
Numa noite enluarada, 

Contando histórias pra nós 
Na subida da calçada. (…) 

 
Trechos do Cordel O Feiticeiro do Sal. 

(Antônio Francisco1 – Mossoró/RN.) 
 

 

Estude para ser gente! Essa expressão, permeada da sabedoria de histórias de 

vida, por muito tempo não foi por mim compreendida. Com estas palavras de incentivo, 

minha mãe, continuamente se esforçava para que eu me dedicasse cada vez mais aos 

estudos. Não sei ao certo por quantas vezes escutei essas palavras de sua boca.  

Na verdade, esta expressão continha um desejo pessoal que não pode ser realizado. 

Era apenas mais uma Rita, filha de analfabetos, agricultores sertanejos, que lutavam pelo 

sustento de sua família e mesmo assim, sabia que a única perspectiva de melhoria de vida 

para seus filhos seria o estudo. Estude para ser gente! Cada vez que eu a ouvia falar essas 

palavras, acompanhadas muitas vezes de gestos tão carinhosos, como o de observar se 

havia lacunas nas minhas tarefas escolares, se as páginas estavam totalmente preenchidas, 

como forma de certificar-se que eu as havia feito.   

 
1 Antônio Francisco Teixeira de Melo, filho de Francisco Petronilo de Melo e Pêdra Teixeira de Melo, 

nasceu em Mossoró-RN, a 21 de outubro de 1949. Tem graduação em História pela Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN. É poeta popular, xilógrafo e compositor. O cordel referenciado faz parte 

de uma coletânea de produções compiladas  no livro O Feiticeiro do Sal. 
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Mais tarde, compreendi a grandeza de tal ato, seu esforço em zelar pelo 

cumprimento das tarefas, pois o conteúdo em si, para ela, ficava às escuras. Compreendi 

que:  

 

Na realidade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 

mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 

triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial 
(BAKHTIN, 1998). 

 

Ele era apenas mais um Francisco, porém, um pai sempre empenhado para que 

nada faltasse aos seus filhos. E por muitas vezes ouvi também a expressão: mas se é para 

o estudo, a gente dá um jeito!  Como ele se referia aos estudos: era a beleza da vida, 

saber ler para enxergar o mundo, sonho que só se realizou no fim da vida.  Mas a maior 

lição aprendida pelos filhos foi sua herança de valores e seu legado do que é ser humano.  

Neste contexto, entender a linguagem de meus pais, me fez futuramente 

compreender a importância da educação para minha formação enquanto sujeito e nas 

diversas interfaces que a vida me proporcionou, especialmente a de me tornar professora. 

Este último título e sonho por ele tão almejado, não conseguiu contemplar em vida. 

Porém, a guerreira me viu ser gente, e cada dia me formar e formar gente.  

Iniciei meu fazer docente no ano de 2013, ano seguinte a minha formatura, fui 

aprovada em concurso público para professora efetiva do município de Parnamirim2 e foi 

lá no “chão da escola”, nas vivências com meus alunos e colegas, na reflexão sobre minha 

prática pedagógica que comecei a identificar algumas lacunas na minha formação 

(principalmente no tocante ao ensino de língua portuguesa), observei ainda a resistência 

de alguns colegas em utilizarem novas metodologias para o ensino da linguagem. Tal 

postura pode ocorrer por diferentes razões, entre elas, a insegurança do despreparo 

levando-os a continuar ancorados em modelos tradicionais. Por vezes, intentam 

empiricamente, adotar ações inovadoras ainda que quase sempre se percam no meio do 

caminho. 

 
2 Parnamirim é uma cidade situada na região metropolitana de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte 

(RN) /Brasil. Possui 202.456 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, Censo/2015, 

(Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/parnamirim/panorama>Acesso em 03 mar. 2020). 
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Diante desta realidade, buscava compreender o que de fato, havia faltado em nossa 

formação. Questionava-me a respeito dos aspectos que podem desencadear estas lacunas 

formativas: problemas relacionados às bases educacionais dos futuros professores? No 

âmbito da formação inicial, o fato dos currículos não contemplarem, ou não como 

deveriam, as dimensões da linguagem? A inexistência de uma formação continuada ou 

em serviço com fins específicos para o ensino da linguagem?    

Essas e outras indagações nos levam a refletir sobre a necessidade de formar o/a 

pedagogo/a para o efetivo ensino da linguagem e aguçaram ainda mais minha curiosidade. 

Inquieta e com o desejo de ministrar aulas melhores, iniciei um curso de especialização 

em Fundamentos Linguísticos e Ensino de Língua Portuguesa. No decorrer do curso, fui 

ampliando meus conhecimentos e percebendo o quanto eram imprescindíveis à formação 

dos pedagogos/pedagogas. Ficando assim, cada vez mais evidente a necessidade de 

“mapear” como é pensado este aspecto da formação do/a pedagogo/a, como essas 

intenções estão previstas nos projetos de curso e sinalizar o que precisa melhorar. 

Em 2017, me submeti à seleção de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no qual 

ingressei no primeiro semestre de 2018. Nesse mesmo ano, passei a integrar o grupo de 

pesquisa CONTAR/PPGEd/UFRN3. E sob a orientação da professora Dra. Tatyana Mabel 

Nobre Barbosa, iniciei a presente pesquisa. 

Para tanto, neste capítulo introdutório, discorreremos sobre o percurso de 

construção desta pesquisa, conjunto de minhas motivações e inquietações, em todas as 

fases do caminho. O interesse em analisar a Linguagem enquanto instrumento de 

formação para o pedagogo, nos documentos curriculares de pedagogia, surgiu da 

necessidade de ampliar as abordagens de ensino de Língua Portuguesa nos primeiros anos 

da educação básica. Visto que as demandas contemporâneas para o trabalho com a 

linguagem, têm apontado para um ensino de língua portuguesa pautado no uso efetivo da 

 
3 O Grupo de pesquisa em Ensino da Matemática e da Língua Portuguesa (CONTAR), do Centro de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CE/UFRN), sob a coordenação das professoras 

Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim Noronha, do Departamento de Práticas Educacionais 

e Currículo (DPEC/CE/UFRN); realiza pesquisas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática,  

 

 

especialmente, no que abrange a inter-relação entre estas, no ensino e aprendizagem na Educação Básica, 

relacionadas ao currículo e Formação de Professores. 
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linguagem em situações comunicativas (GONÇALVES, 2004). Para tanto, faz-se 

necessário considerar a formação do docente para o ensino nesta perspectiva. 

Diante de habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos do campo da 

linguagem, leva-nos a pensar, se a formação dos/dos pedagogos (as) tal como está posta, 

subsidia esta demanda? O que pensa o pedagogo (a) sobre linguagem? Em quais 

concepções epistemológicas fundamenta sua prática docente? 

Consoante a Geraldi, (2002, p.45), “uma diferente concepção de linguagem 

constrói não só uma nova metodologia, mas principalmente um ‘novo conteúdo’ de 

ensino.” Portanto, urge uma formação consistente do/a pedagogo/a para o ensino da 

linguagem. Reflexões como estas, justificam a relevância de pesquisa e reafirmam a 

necessidade de investigar acerca da lacuna existente na formação do pedagogo para 

trabalhar com as diferentes linguagens.   

Para este fim, tomamos como questão de partida: como a linguagem, enquanto 

objeto de formação, se apresenta nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de 

Pedagogia? A partir deste questionamento delineamos o objeto deste estudo a linguagem 

como objeto de formação nos PPPCs dos cursos de pedagogia. Para tanto, analisamos 4 

(quatro) projetos políticos pedagógicos dos cursos de Pedagogia4 de todas as instituições 

de ensino superior, públicas do Estado do Rio Grande do Norte, com data de vigência 

entre os anos de 2012 a 20195. Este recorte de pesquisa garantiu a cobertura de 100% 

(cem por cento) dos cursos de Pedagogia oferecidos na modalidade presencial neste 

Estado. 

Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar como a linguagem é situada 

enquanto objeto de formação nos Projetos Políticos-pedagógicos dos cursos de pedagogia 

das instituições de ensino superior públicas do Rio Grande do Norte. 

Nossos objetivos específicos: 

• Identificar nos PPPCs as concepções da linguagem que orientam a 

formação do pedagogo.  

 
4 Algumas instituições de ensino superior adotam o termo Projeto político pedagógico de Curso (PPPC), 

outras Projeto político de Curso (PPC), para esta pesquisa, porém, utilizaremos a nomenclatura (PPPC) 

para todos os documentos curriculares.   
5 Diante do expressivo número de cursos de pedagogia nas IES do RN, optamos por trabalhar com 4 PPPCs 

(UFRN- Campus Central, UERN- Mossoró, UFERSA- Angicos e IFESP), o quantitativo de cursos e a 

descrição dos critérios de escolha estão detalhados no capítulo metodológico. 
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• Identificar nos PPPCs os referenciais teórico-metodológicos que 

fundamentam a linguagem como objeto de formação.  

• Analisar nos PPPCs as orientações para atuação profissional do pedagogo 

no campo da linguagem. 

No que concerne à fundamentação teórica, para o estudo da linguagem, nos 

baseamos nos estudos de Bakhtin (2004, 2010), quanto às concepções de língua e 

linguagem, nos postulados de Vygotsky e Leontiev (2008) acerca da linguagem, à luz da 

teoria histórico-cultural que nortearam nosso entendimento a respeito de como a 

linguagem perpassa as diferentes fases do desenvolvimento humano. Em Bagno (2002), 

Bortoni-Ricardo (2004), Travaglia (2003), obtivemos contribuições quanto ao conceito 

de Educação linguística e suas implicações no processo formativo do professor dos anos 

iniciais. Os estudos de Kleiman (2004, 2005, 2013), Soares (2003), Geraldi (2003, 2010, 

2011) e Solé (2009) contribuem para o entendimento dos pressupostos a respeito de 

leitura, letramento, texto e leitor. Consideramos que por meio dos estudos deste conjunto 

de autores, tivemos uma visão das principais contribuições do campo da linguagem para 

a formação docente.  

É importante ressaltar que compreendermos linguagem como uma forma de 

interação com outro e com o mundo; e a educação, a partir do princípio da autonomia, 

como processo emancipatório, no qual o sujeito é valorizado enquanto produtor de 

conhecimento. 

Amparamo-nos, portanto, nos postulados de Freire (1994) que nos apresenta uma 

perspectiva da educação libertadora e de caráter emancipatório. Na temática da formação 

docente, contamos com as contribuições de Nóvoa (1998) e Tardif (2005), que nos 

auxiliaram no entendimento de conceitos como: formação docente, profissionalização e 

saberes docentes ampliando nossa compreensão acerca dos processos que permeiam o 

percurso formativo de um professor.  

Quanto aos estudos sobre currículo e projeto político pedagógico, nos amparamos 

respectivamente, nos estudos de Sacristán (2000), Silva, (2003); Veiga e Resende (2006). 

Por currículo nos baseamos no entendimento de Sacristán (2000), o consideramos 

enquanto práxis, ou seja, enquanto prática e expressão da função socializadora e cultural 

construída historicamente. Para tanto, devemos considerar as diferentes dimensões do 
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currículo e suas contribuições para compreendê-lo como instrumento de formação, de 

identidade e de poder. 

Nesta perspectiva, o Projeto político- pedagógico se configura como instrumento 

orientado, e ao mesmo tempo, orientador da formação docente. Pois surge a partir das 

demandas da formação e apresenta-se como ação espontânea e um compromisso coletivo 

de toda a comunidade escolar. Desta forma, os PPPCs apresentam o discurso oficial de 

uma IES, suas propostas e promessas. Sendo assim, consideramos que, ao compreender 

o discurso oficial de cada IES, acerca do ensino da linguagem, teremos um “desenho” de 

como esta formação é pensada, nos cursos de pedagogia.    

No campo da metodologia da pesquisa valemo-nos dos estudos Flick (2009), 

Lüdke e André (1986) e Gil (2008) para nortear nosso entendimento acerca de pesquisa 

educacional, seus métodos e técnicas. Sendo assim, quanto à natureza da pesquisa, 

configura-se de cunho qualitativo, que conforme Triviños (1987) trabalha os dados 

buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu 

contexto. No tocante ao método de produção de dados constitui-se uma pesquisa 

bibliográfica que segundo Marconi e Lakatos (2011), é o levantamento da bibliografia já 

publicada sobre o tema a ser tratado e tem como finalidade fazer contato entre o 

pesquisador e o material escrito sobre determinado assunto.  E ainda, documental, que 

conforme (OLIVEIRA, 2007, p. 70) “requer uma análise mais cuidadosa, visto que os 

documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico”.  

Para tanto, optamos por analisar quatro Projetos Político-Pedagógicos, que 

compreendem o número de IES que ofertam o Curso de pedagogia no Rio Grande do 

Norte, com a intenção de identificar, os pressupostos teóricos e metodológicos presentes 

nos documentos e delinear como é pensada a formação para o ensino da linguagem.  

Os procedimentos de análise decorreram em diversas etapas, iniciamos pela 

leitura geral dos documentos, identificação e destaque de palavras/expressões que se 

relacionassem a linguagem como objeto de formação docente.  Estas citações foram 

organizadas em quadros que subsidiaram a análise. 

Do ponto de vista da estrutura deste trabalho acadêmico, optamos por organizá-lo 

em quatro capítulos. Deste modo, no capítulo 1, de caráter introdutório, apresento, além 

da questão e objetivos de pesquisa, o meu percurso formativo e as motivações pessoais 

que influenciaram para o desenvolvimento desta pesquisa. 



22 

 

O capítulo 2 versa sobre a fundamentação teórica. Apresentamos as principais 

concepções que embasaram nossas análises, reflexões e discussões no tocante às áreas 

linguagem, currículo e formação docente, principais eixos teóricos de nossa pesquisa. 

Discutimos acerca das diferentes concepções de linguagem e suas repercussões no fazer 

docente por meio de um resgate histórico, apresentamos a “evolução” a respeito do 

entendimento acerca do currículo e de suas teorias ao longo do tempo. E por fim, 

apresentamos as diferentes concepções de formação docente e suas configurações na 

sociedade atual. Buscamos neste ponto, articular como cada modelo de formação docente 

adotado repercute nos currículos dos cursos de formação de professores.  

No capítulo 3, apresentamos detalhadamente o percurso metodológico, os 

caminhos trilhados para o desenvolvimento da pesquisa. Desde o processo de delimitação 

do corpus, instrumentos para a construção, sistematização e análise dos dados e, 

finalmente, as categorias construídas.    

No capítulo 4, tecemos considerações relacionando projeto político pedagógico 

dos cursos de pedagogia e a formação para o ensino da linguagem. Neste capítulo, 

apresentamos os resultados e desdobramentos obtidos e das análises, as peculiaridades de 

cada IES acerca da formação para o ensino da linguagem. Por meio desta “cartografia”, 

discutimos acerca do lugar destinado a linguagem nos Projetos de curso de pedagogia e 

suas implicações teórico-metodológicas no efetivo ensino da linguagem nos anos 

iniciais.  

Por fim, nas “considerações finais” retomamos os principais aspectos 

identificados ao delinearmos a formação do/a pedagogo/a para o ensino da linguagem nos 

PPPCs de Pedagogia no RN. Sendo o texto finalizado com algumas considerações como 

indicação para futuros estudos, como o trabalho com as diferentes linguagens: musical, 

artística, geográfica, cartográfica, científica, midiática. Pesquisas acerca da formação para 

o trabalho com a linguagem no contexto de formação continuada, da formação em 

serviço, políticas linguísticas específicas para o campo da pedagogia.  
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2. TRAJETÓRIA TEÓRICA: O LUGAR DA LINGUAGEM NA FORMAÇÃO 

DO PEDAGOGO 

 
Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas 

usadas... Que já têm a  forma do nosso corpo... E 

esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos 

mesmos lugares...  É o tempo da travessia...  E se não 

ousarmos fazê-la...  Teremos ficado... para sempre...  À 

margem de nós mesmos...”  
 

Fernando Pessoa 
 

Este capítulo visa conhecer os aspectos teóricos referentes à linguagem enquanto 

objeto de formação do/a pedagogo/a, implicados na compreensão de Projetos Político-

Pedagógicos (PPPC) dos Cursos de Pedagogia das instituições públicas de Ensino 

Superior do Rio Grande do Norte. Nestes documentos, são trabalhadas as noções de 

currículo, além das concepções de linguagem que embasam a formação dos futuros 

professores.  

Sendo assim, retomamos conceitos importantes para esta pesquisa, fazendo o 

entrelaçamento de temáticas, com o intuito de construir um quadro teórico que balize a 

sistematização dos dados e as análises, a partir da vinculação entre PPPC dos Cursos de 

Pedagogia e a linguagem enquanto objeto de formação. 

2.1 Concepções sobre linguagem e suas implicações na formação inicial do pedagogo 

A linguagem enquanto atividade constituinte e identitária do ser humano, não 

somente o diferencia das demais espécies, mas possibilita o desenvolvimento de uma 

compreensão, expressão e interação com o mundo que o cerca.  

Ao longo do tempo, a forma de conceber a linguagem sofreu modificações, estas, 

por sua vez, influenciadas por aspectos históricos, sociais e culturais.  

Estudos voltados para a área da linguagem, em particular a linguística, apresentam 

três concepções de linguagem: a primeira delas compreende a linguagem como expressão 

do pensamento. Nesta concepção, é por meio da linguagem que podemos representar o 

mundo, o pensamento e o conhecimento  (GERALDI, 1984; MARCUSCHI, 2008; 

TRAVAGLIA, 2009) e capacidade de expressar-se advém do pensamento e esta 
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habilidade desenvolve-se no interior da mente, sendo então, o processo de expressão do 

pensamento, apenas uma tradução/ fenômeno interno.  

A segunda concepção considera a linguagem um simples instrumento de 

comunicação, simplesmente um código. A língua, no entanto, é considerada um sistema 

organizado de sinais ou signos pelo qual os indivíduos se comunicam, e por meio dele 

podemos enviar determinadas mensagens a um ou mais receptores. (TRAVAGLIA, 

1997). 

Na terceira, a linguagem é apresentada sobre forma ou processo de interação. 

Nesta perspectiva, a linguagem é compreendida como o lócus de interação humana onde 

as relações se estabelecem e resulta em um produto coletivo e como fenômeno de 

interlocução viva, pautado na relação indissociável entre o ser humano, a sociedade e a 

linguagem (BAKHTIN, 1997).  

Nesta pesquisa, embasamos nosso entendimento sobre linguagem nos postulados 

de Mikhail Bakhtin. A compreendemos, portanto, como forma de interação dos sujeitos 

com mundo. Neste enfoque, o aprendizado com a linguagem se dá por meio do uso que 

fazemos dela, na interação (oral ou escrita), que estabelecemos com o outro.  

Desta maneira, ao analisarmos a linguagem, enquanto objeto de formação 

docente, é importante considerar o conhecimento destas concepções, como também do 

contexto em que emergem, as quais orientarão o posicionamento teórico e metodológico 

do professor.  

Assim, toda a prática de um professor, suas escolhas metodológicas são fruto do 

seu posicionamento teórico, filosófico e linguístico. Conforme Sacristán (1995, p. 82),  

 
Em educação, não existe um saber-fazer desligado de implicações 

de valor, de conseqüências sociais, de pressupostos sobre o 

funcionamento dos seres humanos, individualmente ou em grupo, 

de opções epistemológicas acerca do conhecimento que se 

transmite. 

 

 

Nesta perspectiva, o contexto de formação desempenha um papel de extrema 

relevância, na medida em que, apresenta ao graduando, normalmente, no início do curso 

os fundamentos teóricos, econômicos, filosóficos e sociológicos, e linguísticos que 

norteiam e embasam a educação. Garantindo ao pedagogo em formação, a oportunidade 
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de se enxergar no mundo, enquanto sujeito e reconhecer e respeitar as subjetividades dos 

demais. 

Sendo assim, consideramos pertinente conhecer as concepções de linguagem 

presentes nos projetos de Curso, no intuito de entender como é pensada a linguagem no 

seio das diferentes instituições e como estas concepções orientam a formação dos/das 

pedagogos/pedagogas. As concepções sobre linguagem adotadas nos PPPCs, nem sempre 

estão postas claramente, exigindo, portanto, uma postura atenta, uma leitura minuciosa, 

um entendimento das “entre linhas”.   

De fato, ao analisarmos os projetos de curso, não identificamos explicitamente a 

citação de seu posicionamento a uma concepção de linguagem, porém, no decorrer das 

leituras, identificamos conceitos-chaves que subjazem aos conceitos de linguagem e os 

textos apontaram para a concepção sociointeracionista de linguagem. Tal inferência foi 

possível ao articularmos os posicionamentos das IES pesquisadas. 

No plano de curso da UFERSA, o diálogo é entendido como a principal “lente” 

para enxergar e agir sobre o mundo.  

 

A dialogicidade se torna necessária a toda e qualquer ação de formação do 

sujeito, como também para a construção e execução de políticas públicas 

que deveriam ter em seu cerne o diálogo enquanto elemento central, visto 

que é através dele que podemos pensar sobre o mundo, problematizando-

o para transformá-lo. (UFERSA, 2012, p. 44).  

 

Nesta perspectiva, a linguagem é pensada como construto social, em que seu uso 

só se efetiva nas relações com outro, que para Mikhail Bakhtin, materializa-se na 

interação, por meio do dialogismo. 

 
“É possível dizer que dialogismo é o modo de funcionamento real da 

linguagem, que se articula sempre entre relações de enunciados. Além 

desse dialogismo constitutivo, temos o composicional, pelo qual o locutor 

incorpora vozes de outros de forma expressa (discurso objetivado) ou não 

(discurso bivocal). É possível ainda um terceiro conceito de dialogismo, 

no qual a noção de que o sujeito se constitui historicamente e a partir dos 

outros é determinante para sua própria ação”. (BAKHTIN, 1992, p. 299.) 

 

É relevante dizer que tais posicionamentos repercutem nos processos de ensino e 

aprendizagem, na ideia de formação de uma IES. Nesta, especificamente, o princípio 

formativo da dialogicidade pressupõe uma formação construída mutuamente, no encontro 

com outro/ outros, os saberes são construídos e reconstruídos. 
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Este entendimento, acerca da linguagem como interação e por consequência, do 

ensino e aprendizagem mediada pela linguagem, está presente no PPPC da UFRN,  

 
Compreendendo a indissociabilidade entre aprender e ensinar, o ensino 

como mediação para a aprendizagem possibilita a transformação de 

processos interpsicológicos, interpessoais, em processos intrapsicológicos, 

intrapessoais (VYGOTSKY, 1991). A aprendizagem se efetiva na inter-

relação com o outro, mediada pela linguagem, como elaboração 

compartilhada de significações. É, portanto, essencialmente social e 

dialógica, mas, ao mesmo tempo, se materializa individualmente à medida 

que ativa e consolida processos internos que, no curso do desenvolvimento 

humano, convertem-se em apropriações do indivíduo. (UFRN, 2017, 

p.27.) 

 

 

Assim, estas aproximações epistemológicas sobre a linguagem se articulam aos 

postulados de Vygotski e nos permitem inferir o posicionamento epistemológico sobre 

linguagem desta IES.  

Contudo, no intuito de validar nossa inferência, recorremos aos planos de curso 

dos componentes curriculares6 e observamos que a forma com que os objetivos eram 

construídos também dava indícios de sua filiação teórica.  

Dentre os componentes analisados, identificamos no Programa Geral do 

componente curricular (PGCC) Ensino de língua portuguesa da UERN, que os objetivos 

específicos sugerem o estudo das concepções de linguagem e apresenta nitidamente o seu 

posicionamento teórico acerca da concepção interacionista da linguagem. Este estudo está 

previsto no referido plano de curso, nos conteúdos na unidade I, conforme o excerto a 

seguir: 

 
 

 
6  O PGCC é o documento que explicita o papel de cada componente curricular no contexto geral da 

formação proposta no projeto pedagógico de curso, e define a ação pedagógica do professor e do discente. 

(RCG—  Resolução n.º 05/2010 CONSEPE — 10/02/2010). Segundo esta resolução os PGCC orientam 

teórica e metodologicamente o fazer docente. 
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Figura 1- Excerto do PGCC do componente curricular Ensino de língua portuguesa da UERN 2019: 

 
 

Fonte: PGCC do componente curricular Ensino de língua portuguesa da UERN 2019. 

 

Além disso, constatamos que nas bibliografias básicas, constantes nos 

documentos, são orientadas leituras de autores de corrente sociointeracionista, conforme 

mostramos no quadro a seguir:  

Quadro 1- Referenciais teóricos acerca das concepções de linguagem nos PPPCs pesquisados 

UFERSA UERN UFRN IFESP 

Vygotski Vygotski 

Bakhtin 

Vygotski 

Leontiev  

Bakhtin 

Piaget 

Vygotski 

Bakhtin 

 

Fonte: Elaborado pela autora para a pesquisa.  

 

Mediante estas constatações, foi possível inferir que as instituições em questão 

neste estudo, no que concerne à linguagem, adotam a concepção sociointeracionista. Este 

posicionamento epistemológico norteia nosso entendimento para pensar de que maneira 

a linguagem na formação do/das pedagogo/as é prevista (ou não) nos projetos de cursos 

e suas implicações neste período específico da formação. Para tanto, é necessário 
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compreender como é pensada a formação docente, e como estão expressas nesses 

documentos. Assim, na secção seguinte, buscaremos elucidar tais questionamentos 

articulando a linguagem e formação docente.  

2.2. Linguagem e formação de professores: um encontro possível? 

A formação docente compreende diferentes momentos de vida do sujeito que 

busca tornar-se professor. Nesta trajetória, são apreendidos saberes de diferentes fontes. 

Com relação à formação para o trabalho com a linguagem, iniciamos tal processo muito 

antes de adentramos ao ambiente escolar; no contexto em que vivemos iniciamos nossa 

formação linguística e ao longo da vida, através de vivências ampliamos, aprimoramos 

e/ou ressignificamos nossas concepções de linguagem, e de como trabalhar com a 

linguagem. 

Sendo assim, dentre as diferentes etapas de formação, nos empenhamos em 

articular as temáticas, linguagem e formação docente, situadas no momento de formação 

inicial. Em que de uma maneira voluntária, o formando decide ampliar o conhecimento 

que traz consigo; pois, além de apreender o repertório teórico e metodológico, assume 

uma postura crítico-reflexivo para atuar com segurança e criatividade em seu fazer 

pedagógico.  

Deste modo, ao falarmos de uma formação docente consistente trazemos para a 

discussão, fatores inerentes e imprescindíveis ao processo como: concepções de 

formação, saberes docentes, a funcionalidade da formação inicial e a necessidade da 

formação continuada.  Comecemos, portanto, pelas concepções de formação:  

2.2.1 As Concepções de Formação e suas repercussões nos PPPCs 

As concepções sobre formação docente são constantemente modificadas. Estas 

mudanças ocorrem na medida em que surgem novas demandas sociais que exigem a 

ressignificação das práticas educativas e novas posturas do professor. Assim, ao longo do 

tempo, surgiram diversos modelos de formação docente.  

Conforme Tardif, (2011 p. 302), “os modelos de formação apresentam-se de três 

formas: o tecnológico, o prático-reflexivo e modelo do ator social”. O modelo tecnológico 

de formação pautava-se no desenvolvimento de técnicas e métodos para alcançar os 

objetivos didáticos. No trabalho com a linguagem, o ensino da escrita se sobrepunha à 
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oralidade, o professor apresenta-se como reprodutor que tem o dever de transmitir os 

conteúdos preconizados (principalmente o domínio do código linguístico). 

No modelo prático-reflexivo de formação passam a serem consideradas as 

contribuições da prática cotidiana na construção do conhecimento. O foco da formação 

docente está na capacidade de refletir sobre a prática tornando-a canal de construção de 

conhecimento. 

Estes modelos de formação orientaram os currículos dos cursos de formação até 

o início da década de 80, porém ainda hoje, podemos identificar resquícios de suas 

metodologias nas práticas de professores e em alguns materiais didáticos. 

Com o modelo de formação do ator social, na década de 90, surge uma nova figura 

do professor, este passa de mero reprodutor à “agente de mudanças” (TARDIF, 2011, 

p.303), capaz de por meio de um processo consciente e intencional, mediar a produção 

do conhecimento. No campo da linguagem, a formação assume o caráter interacionista, 

em que os sujeitos (professores e alunos) ensinam e aprendem coletivamente.  

Para Diniz-Pereira (2007a, 2014): essas concepções podem ser organizadas em 

três categorias: modelo técnico, prático e crítico de formação docente. Segundo o autor, 

o modelo técnico, onde a prática educacional é baseada na aplicação dos conhecimentos 

científicos e questões educacionais são tratadas os problemas técnicos os quais podem ser 

resolvidos subjetivamente por procedimentos racionais da ciência. (DINIZ-PEREIRA, 

2007b p.254).  

Em contrapartida, o modelo prático de formação consiste na direção e redireção 

espontânea e flexível do processo da aprendizagem, guiada por uma leitura sensível das 

mudanças sutis e da reação de outros participantes desse processo (CARR; KEMMIS 

apud PEREIRA-DINIZ, 2014, p. 37). Já o modelo crítico de formação docente, segundo 

mesmo autor, tem a finalidade de transformação da educação e da sociedade, pelo caráter 

democrático. Em que o sujeito adota uma postura crítica e admite a incompletude do 

processo formativo. 

Outros autores dedicaram-se a estudar os aspectos da formação docente. De 

maneira sistemática, apresentamos o esquema proposto por Oliveira (2011), no qual 

categoriza os paradigmas de formação sob três perspectivas:  
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Figura 2 - Esquema dos modelos de formação docente 

 
Fonte: Oliveira, 2011, p.22. 
 

Ao analisarmos o esquema acima, percebemos como a figura do (a) professor (a) 

era visto em cada um dos paradigmas e sua repercussão na ênfase dada a cada modelo de 

formação.  

Representa, assim, o avanço na compreensão de formação partindo da valorização 

extrema dos conteúdos e da técnica, como fonte única do saber, para um movimento 

dialético, em que as práticas são consideradas importantes na construção do 

conhecimento. Deste modo, 

 

Entender o processo de formação do professor nessa perspectiva é 

contribuir com um profissional que se identifique como sujeito de 

conhecimento, que está sempre construindo, produzindo e ressignificando 

conhecimento a partir de sua própria prática compreendida como uma 

instância rica de formação e produção de conhecimentos, sobretudo se 

mediada pela pesquisa e reflexão sistemática. (OLIVEIRA, 2011, p.22). 

 

É importante enfatizar que a formação do professor, atualmente, fundamenta-se 

nesta perspectiva, a qual considera o processo de formação a partir de seus fenômenos 

sociais os quais se constituem ao longo da vida do sujeito. É importante ressaltar que 

nesta pesquisa, adotamos o conceito de formação proposto por Nóvoa, (1995, p.25): 

“Processo contínuo de construção da identidade, que ocorre por meio da reflexão sobre 

as práticas pessoais e profissionais”.   
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A partir do entendimento das diferentes concepções de formação e com intenção 

de compreender como são formados discursos oficiais das IES pesquisadas a respeito da 

formação docente, identificamos as principais ideias sobre formação, expressas nos 

respectivos projetos de curso.  

Cada IES apresenta em suas propostas formativas, seus pressupostos teóricos, 

estes justificam suas escolhas curriculares, didático-pedagógicas, metodológicas. Sendo 

assim a partir da perspectiva crítica de formação docente é possível pensar na formação 

pelo viés da subjetividade, em que se valoriza não só o conhecimento científico, mas, 

principalmente, os saberes construídos socialmente. 

A UFERSA embasa sua proposta formativa nos seguintes pressupostos 

 
Ademais, o curso pauta-se também na premissa de que se faz necessário 

promover uma formação de qualidade, através da criação de oportunidades 

para que os (as) licenciandos(as) possam vivenciar experiências 

significativas, capazes de fazer a articulação entre teoria e prática. Esta 

perspectiva coaduna-se com uma concepção de formação docente que, 

conforme Nóvoa (1995, p. 25), “[...] não se constrói por acumulação (de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 

de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente 

de uma identidade pessoal”. Nesse sentido, a formação imbrica-se aos 

saberes experienciais que emanam das ações cotidianas, os quais serão 

valorizados no curso a partir de uma compreensão reflexiva, crítica e 

autônoma. (PPPC UFERSA, 2012, p. 41).  

 

Deste modo, a UFERSA propõe uma formação a partir da reflexão crítica sobre a 

prática, em que o futuro professor, ao observar as situações cotidianas, identifica 

elementos imprescindíveis à construção da sua formação.  

O IFESP, em seu projeto de curso defende que, 

 
Uma formação docente adequada não é a que simplesmente transmite para 

os futuros educadores (as) os conhecimentos específicos da sua área de 

atuação, mas, também, aquela que, além de instrumentalizar a prática 

pedagógica em uma determinada área de conhecimento, aponta para o 

potencial emancipador da educação.  (PPPC IFESP, 2018, p.17).  

 

Uma formação de caráter emancipatório, só é possível pelo respeito ao sujeito e a 

sua capacidade de criar e recriar. Nos projetos dos cursos de formação analisados, está 

prevista a valorização do sujeito enquanto autor de sua formação.  

Nesta perspectiva, 
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a formação é considerada como processo de aprendizagem de uma função 

eminentemente profissional e que buscará fomentar a compreensão no 

formando, em seu fazer, da ação pedagógica como uma construção 

permanente tendo em vista a emancipação social e a autonomia 

profissional. (PPPC UERN, 2019 p. 23). 

 

Sendo assim, é necessária uma postura crítica por parte do futuro professor para 

reconhecer em cada etapa da formação, o que é realmente essencial, quais conhecimentos 

são imprescindíveis para fortalecer seu fazer docente.     

 

2.2.2 Os saberes docentes inerentes à formação do /a pedagogo/a:  

 

Cada momento de formação apresenta suas demandas próprias, sendo assim deve 

ser pensado considerando as especificidades dos saberes inerentes ao processo formativo. 

Quanto aos saberes docentes as atuais pesquisas mostram que deve se considerar a 

diversidade de fontes de que advêm esses saberes.  

 
[...] alguns deles provêm da família do professor, da escola que o 

formou e de sua cultura pessoal; outros vêm das universidades ou 

das escolas normais; outros estão ligados às instituições 

(programas, regras, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades e 

etc.); outros ainda provêm dos pares, dos cursos de 

aperfeiçoamento, etc. (TARDIF, 2012, p.19). 

 

 

Deste modo, além da diversidade de fontes, eles se constituem ao longo de uma 

trajetória de vida do professor (NÓVOA, 2013, p. 15). Assim, derivam de diversos 

momentos de aprendizagem pessoal, social e culturalmente. 

Nesta perspectiva, o saber docente é oriundo de diversas fontes e construído ao 

longo da vida. Para Tardif (2014), estes saberes se classificam em:  
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Tabela 1 - Classificação dos saberes docentes 

           Saberes                           Definição 

   

 

Saberes da Formação Profissional 

Conjunto de saberes que, baseados nas ciências 

e na erudição, são transmitidos aos professores 

durante o processo de formação inicial e/ou 

continuada. Também se constituem o conjunto 

dos saberes da formação profissional os 

conhecimentos pedagógicos relacionados às 

técnicas e métodos de ensino (saber-fazer), 

legitimados cientificamente e igualmente 

transmitidos aos professores ao longo do seu 

processo de formação 

                   

Saberes disciplinares 

São os saberes reconhecidos e identificados 

como pertencentes aos diferentes campos do 

conhecimento (linguagem, ciências exatas, 

ciências humanas, ciências biológicas, etc.). 

Esses saberes, produzidos e acumulados pela 

sociedade ao longo da história da humanidade, 

são administrados pela comunidade científica e 

o acesso a eles deve ser possibilitado por meio 

das instituições educacionais. 

  

Saberes curriculares 

São conhecimentos relacionados à forma como 

as instituições educacionais fazem a gestão dos 

conhecimentos socialmente produzidos e que 

devem ser transmitidos aos estudantes (saberes 

disciplinares). Apresentam-se, concretamente, 

sob a forma de programas escolares (objetivos, 

conteúdos, métodos) que os professores devem 

aprender e aplicar. 

  

  

Saberes Experienciais 

São os saberes que resultam do próprio exercício 

da atividade profissional dos professores. Esses 

saberes são produzidos pelos docentes por meio 

da vivência de situações específicas relacionadas 

ao espaço da escola e às relações estabelecidas 

com alunos e colegas de profissão. Nesse 

sentido, “incorporam-se à experiência individual 

e coletiva sob a forma de hábitos e de 

habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (p. 

38). 

 
Fonte: Adaptado de TARDIF (2014, p. 38).  
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Analisando a tabela 1, é possível identificar que, cada um desses saberes constitui 

um aspecto da formação docente. O autor considera as diferentes fontes dos quais provém, 

tendo em vista conceber a formação como processo contínuo, que se desenvolve ao longo 

de toda história de vida do sujeito, começando muito antes de iniciar-se na carreira 

docente. Em sua vida escolar, por exemplo, já presenciava experiências docentes, 

aprendia conceitos sobre o que é ser professor.        

Durante a análise dos PPPCs, observarmos a pertinência destes saberes com o que 

nomeamos de dimensões formativas para o ensino da linguagem. Os saberes disciplinares 

compreendem os conhecimentos científicos necessários à formação docente, advindos 

das diversas áreas. Cada componente curricular contempla um aspecto da formação do/a 

pedagogo/a. Especificamente para o trabalho com a linguagem, destacamos as 

contribuições advindas da área da psicologia, linguística entre outras.  

Quanto aos saberes curriculares são relevantes tendo em vista considerar os 

conhecimentos advindos dos processos de gerenciamento, escolha e organização dos 

componentes curriculares no decorrer do curso. Observamos nos PPPCs, que a 

organização curricular ocorre de maneira que, nos primeiros períodos, ofertam um 

panorama do curso; nos demais períodos apresentam os fundamentos da educação, 

conhecimentos teóricos e metodológicos específicos da pedagogia e por fim, voltam-se 

para a atuação do/a futuro/a professor/a. 

Consideramos que estes saberes estão relacionados à dimensão formativa 

conceitual para o trabalho com a linguagem, pois se pautam no aprendizado dos 

conhecimentos científicos, das perspectivas teóricas e metodológicas que embasarão o 

exercício da profissão. 

Sendo assim, destacamos a contribuição dos seguintes componentes curriculares 

presentes nos PPPCs analisados: psicologia da educação, teorias linguísticas e 

alfabetização; aquisição e desenvolvimento da linguagem, alfabetização e letramento; 

leitura e produção de texto, educação infantil, literatura e educação; arte e educação, 

corpo e ludicidade. Esses componentes abordam os aspectos conceituais acerca das 

diferentes linguagens.  

Os saberes da formação profissional relacionamos à dimensão formativa 

atitudinal, haja vista, compreenderem os conhecimentos desenvolvidos no período de 
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formação inicial e continuada, capazes de amparar teórica e metodologicamente o(a) 

pedagogo(a) para o fazer docente. Para tanto, consideramos no momento de formação 

inicial do pedagogo, os componentes curriculares que se voltam para o caráter 

metodológico do trabalho com a linguagem são: ensinos de língua portuguesa, 

matemática, ciências, geografia e artes.  Ainda, LIBRAS, tecnologias e materiais 

didáticos.         

Já os saberes da experiência, relacionamos a dimensão formativa vivencial, pois 

contemplam os conhecimentos adquiridos por meio das vivências, da sua atuação 

profissional. Quanto a isso, destacamos a importância de oportunizar ao formando 

momentos de atuação docente, estímulo à participação em projetos de extensão, estágios 

supervisionados, que o levem a vivências de situações didáticas reais.    

Reiteramos ainda que, uma formação consistente depende diretamente da 

articulação entre os diferentes saberes desenvolvidos em cada momento formativo. 

Portanto, discorremos a seguir acerca das especificidades referentes às etapas de 

formação inicial e continuada.    

 

2.2.3 A funcionalidade da formação inicial e a necessidade da formação  continuada: 

 

A idealização de uma formação docente entendida com o processo permanente e 

contínuo pressupõe a consideração de diversos momentos de formação. A saber, na 

formação docente, nomeados de formação inicial e formação continuada. 

O período denominado “formação inicial” representa o estágio basilar da profissão 

docente. Entendemos que esta começa muito antes do ingresso nos cursos de graduação, 

inicia-se nas experiências de vida do futuro professor. Deste modo, não lhe é atribuída a 

função de formar completamente o professor. 

Diante disto  

A idéia de que os professores constroem sua profissão ao longo da vida, e 

da qual participam vários e complexos fatores, confere importância ao 

conceito de desenvolvimento profissional, como um projeto de formação 

continuada [...]. A formação inicial deixa de ser o “bode expiatório das 

deficiências profissionais do professor. Independentemente do que 

fazemos nos programas de formação de professores e do modo que o 

fazemos, no melhor dos casos só podemos preparar os professores para 
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começarem a lecionar”. (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2004, 

p.66, apud ZEICHNER 1993, p.17).  

 

A formação continuada, por sua vez, apresenta-se como instrumento de 

aprimoramento de saberes, desta vez confrontada com o exercício da profissão consolida 

outro estágio da formação do professorado. Nesta perspectiva, a formação docente 

transcende um período específico de formação, se constituindo assim um continuum 

permeado por saberes de toda uma vida. Diante das demandas atuais é imprescindível a 

formação docente caminhar para a profissionalização. Portanto 

 
Urge conhecer as possibilidades, necessidades dos professores em relação 

o seu trabalho para um diálogo construtivo que lhe possibilite compreender 

a “profissionalização” como tomada de consciência para serem eles 

mesmos os construtores da sua identidade profissional (RAMALHO, 

NUÑEZ e GAUTHIER, 2004, p.65). 

 

Somente por meio da profissionalização docente é possível a formação de uma 

consciência crítica e reflexiva, a constituição de um projeto de educação efetivo e 

inovador; capaz de transformar a sociedade.  

Nesta pesquisa, no entanto, nos deteremos em compreender os aspectos 

formativos para a linguagem no âmbito da formação inicial do pedagogo. Tendo nosso 

foco na proposta de formação dos cursos em questão. À luz destas discussões, analisamos 

as propostas de formação dos cursos de Pedagogia, buscando responder às seguintes 

indagações: quais as especificidades na formação dos/as pedagogos/as para o trabalho 

com a linguagem? Que saberes são imprescindíveis? Como esta demanda está prescrita 

nos projetos de curso?    

Para tanto, buscamos identificar no corpus deste trabalho, as concepções de 

formação docente que subjazem ao trabalho com a linguagem, com a intenção de delinear 

o como é pensada esta formação nos projetos de curso. Apresentaremos estes resultados 

na seção a seguir.  

2.3 A formação para o trabalho com a linguagem: um desenho a partir do PPPC.  

A proposta de formação do pedagogo para o ensino da linguagem presente nos 

projetos de cursos pode ser delineada a partir de três perspectivas: orientações normativas, 

necessidades formativas e demandas de atuação.  
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No tocante às orientações normativas, previstas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (2006) e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 

a formação continuada (2015), temos um desenho de formação ideal do pedagogo. 

Nesses documentos estão descritas as concepções e os princípios que embasam a 

formação docente. Como também, as orientações acerca dos procedimentos a serem 

observados no processo de ensino-aprendizagem. Definem desde as competências a 

serem desenvolvidas pelo/a futuro/a pedagogo/a até a organização e estrutura do curso de 

pedagogia.  Desta maneira, constitui-se como principal instrumento orientador na 

construção dos PPPCs, apresentando o que é esperado na formação do/a profissional 

pedagogo/a.  

Quanto à formação para o trabalho com a linguagem, é prevista entre outras 

competências (BRASIL, 2006): a docência das diferentes disciplinas, em uma perspectiva 

interdisciplinar, além da capacidade de relacionar as linguagens como instrumento 

didático-pedagógico para o desenvolvimento das aprendizagens.  

Especificamente, se tratando da estrutura curricular do curso, a partir das análises 

realizadas, percebemos que a organização se dá a partir dos princípios formativos, os 

quais apontam para uma proposta de formação por meio de dimensões formativas em que 

se propõe articulação dos saberes teóricos, práticos e vivenciais que subjazem à formação 

do pedagogo. Assim:   

Os princípios do curso são orientadores da proposta curricular desde o 

início da formação, no que tange à organização dos componentes 

curriculares e as práticas pedagógicas dos docentes, mas também como 

forma de propiciar as vivências pelos discentes, que futuramente deverão 

praticá-los no exercício da profissão. (PPPC UFRN, 2017, p.27). 

 

Deste modo, é possível contemplar nos princípios formativos as três dimensões 

formativas, cada princípio, orienta os objetivos de formação pretendidos e estes objetivos, 

compreendem as dimensões formativas.  

Se tomarmos, por exemplo, o princípio da interdisciplinaridade em que se propõe 

uma formação a partir da articulação entre os diferentes campos do saber, a organização 

curricular será pautada em componentes integradores, ou seja, que atendam a esta 

orientação normativa e as demandas de formação existentes.  
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Esse princípio formativo é apresentado no PPPC da UFRN (2017), com a intenção 

de organizar conhecimentos e as práticas de ensino buscando estabelecer articulações 

entre diferentes componentes curriculares. O princípio da interdisciplinaridade está 

materializado por meio dos componentes integradores.  

Os componentes integradores estão presentes nos quatro projetos de cursos 

analisados, distinguindo-se na maioria das vezes, apenas pelas suas nomenclaturas. 

Conforme apresentamos no quadro a seguir:  

 
Quadro 2- Componentes integradores presentes nos PPPCs analisados 

IES  Componentes curriculares integradores 

UFRN Ateliê Articulador de Saberes I, II, III, IV; Estágios 

supervisionados.  

UFERSA Práticas Pedagógicas Integrativas I, II, III, IV, V, VI e VII; 

Estágios Supervisionados.   

UERN Estudos Acadêmicos Introdutórios II; Estágio Supervisionado I, 

II, III; Prática Pedagógica Programada I, II, III; Seminário 

Temático I e II.  

IFESP Pesquisa e Prática Pedagógica I, II, III, IV, V, VI; Seminários 

Integradores I, II Estágio Curricular Supervisionados; 

Atividades Diversificadas I, II; Ateliê de Estudos Culturais I, II.  
 

Fonte: Organizado pela autora para a pesquisa.  
 

Ao observarmos as ementas destes componentes, percebemos a expressa proposta 

de articulação entre os componentes estudados no período e, por conseguinte, durante o 

curso, no intuito de oportunizar ao aluno múltiplas formas de enxergar os fenômenos 

estudados em situações do cotidiano. 

Vale ressaltar que o IFESP manifesta o interesse em preparar o aluno para a 

pesquisa, oportunizando por meio do componente Pesquisa e Prática Pedagógica, que, 

para cada período, é proposto ao aluno sistematizar o que aprendeu por meio de uma 

abordagem de pesquisa. Sendo assim, por meio dos componentes integradores, fica clara 

a inter-relação entre as dimensões formativas, na medida em que o futuro professor 

desenvolve e articula nos momentos formativos, saberes de ordem conceitual, atitudinal 

e vivencial.  

A segunda perspectiva a se considerar nos PPPC quanto à formação para o ensino 

da linguagem, trata-se das necessidades formativas (lacunas formativas identificadas no 
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cotidiano dos alunos), e ainda, quanto aos desafios encontrados por meio das demandas 

contemporâneas de formação do pedagogo.   

Assim, elucidar as necessidades formativas dos alunos permite as instituições de 

ensino, repensar suas propostas de formação, reelaborar suas intenções para suprir atuais 

demandas e possibilitar uma formação consistente ao futuro professor.  

Para a UFERSA 

 
Tais ações são importantes na medida em que os cursos de formação 

docente são, historicamente, permeados por dificuldades e limitações, 

principalmente nos aspectos da relação teoria e prática, articulação dos 

saberes em componentes curriculares específicos e pedagógicos em cada 

curso e, também, entre os conhecimentos científicos e a realidade escolar 

subjacente. (PPPC UFERSA, 2012, p.19).  

 

Não se pode planejar uma formação de qualidade, sem que esta seja pensada a 

partir da realidade do aluno, sem considerar o perfil deste aluno. Ao contrário, é 

imprescindível conhecer suas limitações para então serem elaboradas propostas que o 

permitam avançar e consolidar as aprendizagens. Conforme o PPPC UERN  

A maior parte dos formandos apresenta lacunas na formação, as quais são 

merecedoras de atenção para o diagnóstico das necessidades formativas: 

não adquiriram o hábito da leitura; têm dificuldades de expressar, 

interpretar, analisar e se posicionar criticamente diante dos textos adotados 

pelos professores; desenvolvem as atividades de forma apressada, 

desinteressada e superficial; não conseguem planejar com autonomia e 

criatividade suas atividades de sala de aula; desconhecem conceitos 

básicos para trabalhar com os ensinos específicos; desenvolvem 

precariamente o raciocínio sobre as quatro operações básicas da 

matemática; redigem textos com graves erros de pontuação, acentuação e 

concordância (verbal e nominal), dentre outras. (PPPC UERN, 2012, 

p.17). 

 

Para tanto, dentre as principais necessidades identificadas nos PPPCs, destacamos 

a necessidade de ampliação da carga horária dos componentes curriculares e a inserção 

de novos componentes, para atender a diversidade de saberes inerentes à formação do (a) 

pedagogo (a). Deste modo,  

Foram apontadas lacunas no processo formativo, principalmente por parte 

das/os alunas/os, que solicitaram a ampliação da carga horária de um 

conjunto de componentes curriculares e a oferta de novos componentes. 

Sobre a ampliação da carga horária, solicitaram ampliação nos seguintes 

componentes curriculares: Leitura e produção de texto; Educação Infantil; 

LIBRAS; Educação Especial em uma Perspectiva Inclusiva; Teoria e 

Prática da Literatura; Alfabetização e Letramento I e II; Didática; 

Fundamentos da Psicologia da Educação I e II. [...] Sobre a necessidade de 
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novos componentes curriculares listaram os seguintes assuntos: Artes; 

Atuação em classe hospitalar, e outros contextos não escolares; Cognição 

e Neurociências; Educação Ambiental; Educação Social; Ética; Filosofia; 

Gênero; Política; Psicomotricidade; Tecnologias Assistivas. (PPPC 

UFRN, 2017 p. 19).  

 

Ao analisar o excerto do PPPC acima, notamos que dentre as áreas requeridas para 

o aumento de carga horária ou inserção ao currículo, praticamente todos os componentes, 

referem-se a aspectos formativos no campo da linguagem.   

Sendo assim, quanto à linguagem, objeto de interesse neste estudo, apresentou-se 

como lacuna formativa o estudo de conteúdos de áreas específicas como: artes a 

corporeidade, Libras, produção de texto, fundamentos e metodologias específicas para o 

ensino das diferentes linguagens. Este fato pode ser constatado pelo número de 

componentes destinados ao trabalho com a linguagem nos projetos de cursos analisados, 

conforme mostramos nos quadros 13 e 15, constantes na seção 3.3 desta dissertação, em 

que apresentamos que os componentes curriculares que demonstram interesse formativo 

pela área da linguagem e suas respectivas cargas horárias. 

Assim, ao calcularmos o percentual da carga horária dos componentes destinados 

ao trabalho com linguagem, em relação da carga horária total do curso, chegamos ao 

seguinte resultado:  

Gráfico 1- Percentual da carga horária dos componentes destinados ao trabalho com linguagem, em relação 

da carga horária total do curso. 

 
Fonte: Elaborado pela autora para a pesquisa.  
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As informações do gráfico acima demonstram a porcentagem de componentes 

destinadas ao trabalho com a linguagem nos PPPCS analisados.  Das 3.200 horas 

previstas para a formação docente (que equivalem a 100%) a UFERSA, destina (30,46%), 

o IFESP (30%), a UERN (22,93%) e a UFRN (35,43%) da carga horária total do curso.  

É relevante destacar que dentre os componentes que compreendem este 

percentual, a sua grande maioria destina-se aos saberes específicos para o ensino da língua 

portuguesa. Tal resultado revela ainda que outros aspectos relativos à formação para o 

trabalho com a linguagem possivelmente não estão sendo considerados. Tais lacunas na 

formação demonstram sua fragilidade e necessitam ser melhoradas, repensadas para 

identificar quais áreas estão sendo negligenciadas no currículo.   

Por fim, trataremos das demandas de atuação, terceira perspectiva a se considerar 

nos PPPC quanto à formação para o ensino da linguagem. Estas demandas se referem aos 

desafios formativos advindos do contexto, do lócus específico de atuação. 

Cada IES encontra-se inserida em contextos específicos (geográficos, históricos, 

econômicos, sociais, culturais entre outros) e por este motivo necessita apresentar uma 

proposta formativa que responda a necessidades específicas de cada contexto. Cada 

região apresenta suas demandas por isto, é necessário formar o/a pedagogo/a dando 

suporte para sua futura atuação profissional.  

As demandas de atuação profissional mudam ao longo do tempo, com (a) 

pedagogo(a), não foi diferente. O mais recente marco orientador da formação docente 

DCN’s de 2006 e 2015, que ampliam o campo de atuação do/as pedagogo/as.     

As IES ao atualizarem suas propostas de formação consideram as demandas de 

atuação que se abrem ao formado, preparando-o para exercer sua função. A UFRN 

apresenta como demanda de atuação, além da docência, a conhecimento do processo 

educativo.  

Com isso, se definiu que a atividade da/o Pedagoga/o tem a docência como 

base, mas não como seu limite, especificando que, ao pedagoga/o egresso 

do Curso de Pedagogia da UFRN, compete dominar científica e 

politicamente o conhecimento sobre o processo educativo. O objeto de 

formação e atuação da/o pedagoga/o é o trabalho pedagógico no interior 

da escola ou fora dela, considerando que a prática pedagógica não se reduz 

à docência no contexto escolar. (PPPC UFRN, 2017, p. 8). 
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Com estas novas perspectivas de formação ampliam o campo dos saberes e espera-

se do pedagogo o entendimento do processo educativo como um todo, ou seja, em seus 

fundamentos, planejamentos, ações e avaliação.  

Para a UERN 

O Projeto Pedagógico proposto aponta um perfil profissional de pedagogo 

que tenha significativo domínio de conhecimentos dos campos de atuação 

e, ao mesmo tempo, compreenda que esse conhecimento necessita ser 

redimensionado diante de situações específicas, o que lhe exigirá 

competências pedagógicas e metodológicas para o seu fazer. (PPPC 

UERN, 2019, p.6). (Grifo nosso). 

 

Ao referir-se às “situações específicas”, consideramos as demandas de atuação, 

tendo em vista o real valor dado e este aspecto, no intuito de adaptar o projeto de curso 

às necessidades sociais da região. Logo,     

O Curso de Licenciatura em Pedagogia da UERN tem como meta formar 

o Pedagogo de modo integral para atuar na docência da Educação Infantil, 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e 

Adultos, bem como na gestão dos processos educativos, escolares e não-

escolares, e na produção e difusão do conhecimento do campo 

educacional. (PPPC UERN, 2019, p.25). 

 

Neste contexto, novos campos de atuação surgem e com eles, novos saberes são 

necessários para atuar neste novo cenário educacional. Não basta somente saber 

alfabetizar, necessário aprender as especificidades da educação de jovens e adultos, novas 

metodologias, um novo pensar sobre o processo educativo. No momento de formação 

inicial, o currículo deve ser reelaborado buscando oferecer preparo ao futuro professor 

frente às demandas de atuação da contemporaneidade.    

Assim, a proposta formativa do IFESP está voltada para a formação do professor 

da educação básica, e da rede pública de ensino do Estado do Rio Grande do Norte. 

Portanto,  

O IFESP tem assumido, em cumprimento ao seu Estatuto, o compromisso 

social de oferecer o Curso de Pedagogia-Licenciatura a demanda que 

necessita para atuar na rede pública. Logo, reafirmamos a importância do 

IFESP continuar contribuindo com o processo de formação de professores 

para a Educação Básica do Estado do RN, bem como de outros campos 

profissionais competentes para atuarem nas funções de gestão, 

coordenação e supervisão escolar, na educação especial, na educação 

profissional, na educação de jovens e adultos, dentre outras áreas nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos, em contextos escolares e não 

escolares. (PPPC IFESP, 2018, p. 16).  
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Ao analisarmos a proposta formativa do IFESP, percebemos a preocupação em 

direcionar suas ações para atender esta demanda específica, a começar do critério de 

ingresso ao curso, em que só poderão concorrer às vagas profissionais da educação 

pública do Estado. Assim, todo o projeto de curso é pensado e organizado nesta 

perspectiva de atuação. A distribuição dos componentes, a metodologia adotada, os 

recursos e o processo avaliativo. A saber, torna-se importante destacar que o trabalho de 

conclusão de curso apresenta-se por  uma proposta específica, do gênero memorial de 

formação. Em que, ao final do curso, o aluno é orientado a rememorar todo o seu processo 

de formação no decorrer de sua vida e articulando os saberes aprendidos e ampliados 

durante o curso, registrar sua trajetória de formação docente.  

Nesta perspectiva, a função do professor também é ressignificada, apresenta-se 

como professor formador7, o qual colabora como mediador dos processos educativos, 

sempre considerando os saberes que seus alunos (também professores) trazem consigo. 

Nesta dinâmica o processo de ensino-aprendizagem é construído e realimentado pelos 

encontros, pelas “idas e vindas” de ser formar professor.       

Outro aspecto a ser considerado na proposta formativa do IFESP, dá-se pelo 

propósito de articular a teoria à prática, a IES, está vinculado à escola (laboratório): 

Escola Estadual Presidente Kennedy. Assim,  

Servindo também de Escola Laboratório para alunos de graduação do 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy a escola trabalha 

democraticamente primando pela formação integral do aluno enquanto ser 

social, político e histórico, numa dinâmica que favorece a construção 

coletiva, o diálogo, a inclusão, o respeito às diferenças, a autonomia, a 

partilha e, sobretudo o espírito solidário.  (PPPC IFESP, 2015, p. 37).  

 

Por esta ação é materializada a intenção de uma formação pautada nas vivências 

práticas, além de contribuir para uma educação pública de qualidade, missão da referida 

IES.   

A UFERSA apresenta a sua principal demanda de formação voltada para a 

educação de jovens e educação EJA. Pois,  

Mesmo priorizando uma formação multifacetada e interdisciplinar, 

observando os princípios da pedagogia freireana, o curso pretende formar 

 
7 No IFESP, o professor formador é o profissional docente que ministra disciplinas específicas de acordo 

com sua formação acadêmica, disciplinas de formação pedagógicas, estágios supervisionados e memoriais 

de formação. CARRILHO, 2007, p.18.    
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o pedagogo não apenas com conhecimentos para atuar na Educação 

Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas com amplo 

conhecimento para atuar na Educação de Jovens e Adultos, o que o 

põe em condições de atuação com os sujeitos da EJA (jovens, adultos 

e idosos), tendo em vista que suas ações irão impactar diretamente na 

formação do analfabeto adulto, que sob o princípio do conhecimento do 

mundo codificado se encontra em geral, em situação diferente das crianças 

que não sabem ler e escrever. A ênfase em EJA em nenhum momento 

rompe com as proposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Lei nº. 9394/96), dos Referenciais Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura, de abril de 2010, da 

Resolução CNE/CP nº. 01/2006, de 15 de maio de 2006 e da Resolução nº 

02, de 1 de julho de 2015. (PPPC UFERSA, 2012, p.54). (grifo nosso). 

 

A demanda de atuação compreende o que se espera do profissional docente para 

determinado contexto. Sendo assim, a partir destas demandas específicas são traçadas as 

propostas de formação. Na organização curricular do referido curso, constatamos a 

influência da demanda de atuação, na ênfase dada aos componentes e seus conteúdos. 

Neste sentido identificamos o conjunto de componentes com enfoque formativo em EJA. 

A saber: Legislação, Políticas e Diretrizes para a EJA, Desenvolvimento Cognitivo e 

Aquisição da Leitura e da Escrita em EJA, entre outros. Ficando clara a intenção de 

formação nesta perspectiva. Sendo assim, ao observamos estes três aspectos discutidos 

em suas propostas formativas, é possível delinear o modelo de formação adotado por uma 

IES.  

2. 4 Currículo e formação do(a) pedagogo(a) para o trabalho com a linguagem   

 

Buscaremos nesta seção articular as temáticas de currículo, linguagem e formação 

docente. Esta é uma tarefa desafiante, porque apesar das inúmeras discussões sobre as 

três grandes áreas, sempre se faz necessário um aprofundamento. Porém, antes de 

entrarmos no mérito da relação currículo e formação docente no âmbito da linguagem, é 

imprescindível discorrermos acerca da conceituação que norteará o nosso entendimento.   

2.4.1 Currículo e formação do pedagogo para o trabalho com a linguagem: Descrevendo teorias 

 

O ato de aprender e de ensinar supera a limitação de um espaço físico, moldado e 

preparado para isto. Ultrapassa um tempo estimado. Está para além dos agentes 

preestabelecidos para esta função. O ensino-aprendizagem acontece no momento, em que 
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se faz momento, no agora e no sempre. Este processo se dá nos encontros e desencontros, 

nas vivências, nos diálogos que estabelecemos com os outros.  

Neste sentido, a escola desempenha um papel importantíssimo de propiciar, 

sistematizar e ampliar o que aprendemos. Nesta perspectiva, o currículo escolar 

etimologicamente falando, é trajetória, um caminho que orienta para se chegar à meta, a 

aprendizagem. Para a construção deste entendimento muitas mudanças ocorreram ao 

longo do tempo.    

Conforme Silva (2003), historicamente, as teorias do currículo sofreram algumas 

modificações influenciadas por contextos sociais e políticos. Após o início do século XX, 

a partir dos estudos de Bobbitt (2004), com suas concepções e propostas, formula a teoria 

tradicional de currículo, em que o currículo transcende o entendimento de disciplina e 

ordem, para as noções de controle, padronização e eficiência educacional.  

As teorizações a respeito do currículo, segundo Silva (2003), apresentam-se 

basicamente em três tipos: as teorias tradicionais, que defendem a neutralidade do 

currículo, seu caráter técnico. Eram considerados neste modelo de currículo, o 

desenvolvimento das habilidades e seus mecanismos. Essa forma de pensar o currículo 

influenciou a educação até meados de 1960.  

Os modelos tradicionais de currículo limitaram-se à atividade técnica de 

como fazer o currículo. As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, 

começam por colocar em questão precisamente os pressupostos dos 

presentes arranjos sociais e educacionais. Para as teorias críticas o 

importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas 

desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo 

faz. (SILVA, 2010, p. 32). 

 

Enquanto as teorias críticas e pós-críticas sofrem influências dos movimentos 

sociais e culturais ao longo do tempo, por meio do movimento pós estruturalistas, em que 

se questiona acerca do pensamento e da estrutura educacional tradicional, desperta para 

pensar sobre currículo e a sua funcionalidade. Silva (2010, p.150) acrescenta, ainda, que 

Em suma, depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais 

olhar para o currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem 

significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais 

nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é 

relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 

autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa 

identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 

documento de identidade. 
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O Currículo, sob esta ótica, transcende o entendimento de instrumento estático e 

neutro para assumir papel de mediador do processo educativo. Ou seja, passa a 

contemplar a dimensão prática do currículo que se constitui nas experiências vivenciadas 

nas salas de aula. Conforme (OLIVEIRA, 2005) constituem o Currículo praticado. Tais 

relações, práticas e experiências vivenciadas. 

[...] se caracterizam por promover relações mais ecológicas entre saberes 

e culturas diferentes, viabilizando percepções de mundo mais 

democráticas por revalorizarem a solidariedade e o diálogo entre os 

diferentes, em lugar da competição e da transmissão de saberes e valores 

que legitimam eternamente a dominação social (OLIVEIRA, 2012, p.36-

37). 

 

 Sendo assim, é preciso romper com o entendimento “engessado” de currículo, 

sumariamente prescritivo e estático. E pensar pretensiosamente sobre que tipo de 

conhecimento deve ser ensinado. Seu grau de importância é considerado parte do 

currículo. O que é ensinado e como estou ensinando. Que repercussão minha prática 

exerce para com a formação integral dos meus alunos? Que questões acerca do trabalho 

com a linguagem são pontuadas nos documentos curriculares? Que conhecimentos são 

imprescindíveis ao pedagogo para ensino da linguagem?  

À medida que se pensa sobre isso, surge a compreensão da relação, currículo e o 

desenvolvimento subjetivo de cada ser humano. A partir dessas considerações amplia-se 

a compreensão do currículo como uma parte viva integrante do dia a dia da escola, 

influenciada diretamente pelos sujeitos sociais no ambiente escolar. Nesta perspectiva, 

apresentamos a nossa concepção de currículo para esta pesquisa, o compreendemos 

enquanto práxis, enquanto vivências – prática e expressão da função socializadora e 

cultural construída historicamente. 

Por este viés, para Sacristán, (2000) o Currículo transcende o entendimento de 

instrumento prescritivo, estático e neutro para assumir papel de mediador do processo 

educativo. Ou seja, passa a contemplar a dimensão prática do currículo que se constitui 

nas experiências vivenciadas nas salas de aula.  

Sendo assim, Libâneo (2008) discorre sobre currículo, trazendo a seguinte 

classificação quanto aos tipos:   



47 

 
   Quadro 3- Tipos de Currículo  

TIPOS DE 

CURRÍCULOS 

CONCEITUAÇÃO 

 

Currículo tradicional 

 Corresponde melhor a ideia de plano de estudos, isto é, um conjunto de 

disciplinas a serem estudadas pelos alunos ao longo das séries escolares. 

 

 

Currículo tecnicista 

Gera um formato de currículo baseado na tecnologia de elaboração e 

aplicação de programas curriculares. Como selecionar e organizar 

objetivos e experiências aprendizagem com as técnicas devem ser 

utilizadas pelos professores e quais materiais de ensino e instrumentos 

de avaliação são mais eficazes. 

 

 

Currículo numa 

perspectiva cognitiva 

Acentua o desenvolvimento das capacidades cognitivas, das estratégias 

de aprendizagem acentuando mais o "como" do que "o quê", ou seja, se 

as disciplinas aparecem apenas como o valor instrumental para 

aprendizagem nas habilidades cognitivas. 

 

 

Currículo sócio crítico 

ou integrado 

A importância a prática, tanto no sentido de a prática ser referência para 

elaboração e desenvolvimento curricular como no sentido de entender a 

prática regular como instrumento de investigação. 

 

 

Fonte: Adaptado de Libâneo, (2008, p.183). 

 

A referida tipologia currículo representa as concepções que temos a respeito de 

educação, ensino, aprendizagem e formação. Sendo assim, cada tipo de currículo 

representa a ênfase que damos a determinado aspecto do currículo: disciplinas e 

conteúdos, técnicas e métodos de ensino, desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

por fim, a importância destinada aos saberes da prática. Nesta nova configuração, o 

professor considera o currículo como algo inerente ao trabalho, passível de intervenções, 

reflexões e transformações do seu fazer pedagógico. 

São considerados aspectos do saber, da identidade e poder, e são repensados os 

papéis dos professores e dos estudantes, Silva (1995). Professores de meros transmissores 

de conhecimento passam a ter a responsabilidade de uma postura atuante no processo: 

investigar, participar, questionar e principalmente refletir acerca do processo de 

construção do conhecimento. Enquanto os estudantes ultrapassam a passividade e 

adentram o campo do conhecimento como agentes, partícipes do processo.  

Diante da evolução destas de teorias e tipos de currículo relacionados às 

tendências pedagógicas, percebemos os impactos e suas repercussões no modo de ensinar, 
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de maneira particular o ensino da linguagem. Sendo assim, enquanto se pensava o 

currículo na perspectiva tradicional o trabalho com a linguagem, pautava-se na 

supervalorização da escrita e no ensino da língua (vista apenas como código). O pedagogo 

deveria ser capaz ensinar ao aluno a codificar e decodificar o código linguístico e operar 

dentro do padrão formal do uso da língua.   

No currículo tecnicista, o ensino baseava-se na execução de métodos e técnicas 

que garantissem ao aluno adentrar operar o sistema linguístico. Prevalecia o uso de 

manuais descontextualizados, que levavam o aluno a realizar tarefas de repetição, cópias 

e listas, sem exigir elaboração do pensamento.   

Ao pensar o currículo em uma perspectiva cognitiva, passa a considerar a 

subjetividade humana, o ser que em sua individualidade é capaz de pensar e de construir 

conhecimento. Considera-se a linguagem como forma de interação, a “voz do aluno” 

configura-se um instrumento pedagógico. O ensino-aprendizagem passa a ser pensado 

como um processo de construção coletiva e professor assume o papel de mediar esse 

processo. O trabalho com a oralidade ganha espaço nas salas de aula.  

Na perspectiva do currículo sócio crítico ou integrado, o ensino da linguagem 

considera-se a prática como instrumento de pesquisa, o professor torna-se pesquisador de 

sua própria prática. O reconhecimento das diferentes linguagens e a reflexão sobre os 

fenômenos desenvolvidos em sala de aula ou fora dela, passam agora ser instrumentos 

pedagógicos, pois permite ao professor repensar seu fazer, dando novos sentidos.  

Frente ao que foi discutido, fica clara a relevância da concepção de currículo 

assumida reflete no modelo de formação e, consequentemente, de ensino que se terá. 

Sendo assim, buscando responder a nossas indagações a respeito de como é pensada a 

linguagem enquanto objeto de formação nos PPPCs, é pertinente buscar identificar as 

concepções de currículo presentes nos PPPCs analisados, para compreender qual discurso 

oficial das IES acerca da formação para trabalho com a linguagem.   

2.4.2 Concepções de currículo identificadas nas PPPCs  

O currículo do curso de Pedagogia deve ser pensado e organizado englobando o 

estudo e a reflexão a respeito do trabalho com a linguagem, este precisa ser considerado 

como algo de extrema importância, tendo em vista que a linguagem permeia os diversos 

componentes curriculares no fazer do pedagogo.  
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Nos currículos dos cursos de pedagogia especificamente, este aspecto formativo 

precisa estar claro nos projetos de cursos, para orientar e embasar a formação do futuro 

professor garantindo não somente um aparato teórico para o exercício docente, mas 

principalmente, para direcionar suas vivências ressignificando o processo de ensino 

aprendizagem.  

Considerando que “O projeto pedagógico-curricular é um documento que 

expressa as intenções, os objetivos, as aspirações de um processo de escolarização e inclui 

a proposta curricular.” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 426), optamos por 

identificar o entendimento das IES sobre currículo.   

E, nesses termos os projetos de cursos assim se posicionam,  

O currículo é uma construção histórica que deve estar em contato e em 

interação com a história e a cultura em que está imerso o sujeito fundante 

que se pretende formar. Nessa concepção, o currículo deve ser organizado 

e transposto para a ação sem perder de vista a cultura, a história e as 

exigências sociais para as quais ele foi organizado.  (PPPC UFERSA, 

p.54). 

 

Assim sendo   

Procura-se o rompimento do pensamento tradicional que surge das 

disciplinas para definir os conteúdos de formação e substituí-lo por outro 

que tem origem na análise da atuação profissional para delinear a 

contribuição a ser exigida pelos componentes curriculares. (PPPC IFESP, 

2018, p. 27). 

 

Ao analisarmos os excertos dos documentos curriculares acima mencionados, 

percebemos a recorrência de sua filiação à concepção de currículo baseada no pensamento 

de Sacristán, que considera o currículo:  

[...] uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 

coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das 

crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto 

de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão, da função 

socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em 

torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se 

encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 

comumente chamamos ensino. (SACRISTÁN, 2000, p. 15-16).  

Por entender o currículo como algo dinâmico e por sua função socializadora é 

possível se pensar em uma formação construída a partir de vivências, de experiências e 

das próprias demandas de formação; que ao percorrer o caminho, se tornam visíveis. É 
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neste momento, por meio do princípio da flexibilidade, que é oportunizado ao educando 

refletir e participar do seu processo formativo, contribuído para a constituição de um 

currículo.  

Outros entendimentos acerca de currículo circundam nosso universo de pesquisa 

como é o caso de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 489), que consideram currículo 

como a “[...] concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no 

projeto pedagógico.” Sob esta perspectiva, é válido dizer que o currículo se constitui 

como ponte de acesso ao que foi pensado, ou seja, a objetivação das ações educativas. O 

projeto de curso, por sua vez apresenta-se como instrumento de sistematização destas 

ações no espaço escolar. 

Para estes autores, o currículo se constitui em níveis, cada um atende a uma ordem 

para a efetiva construção dos conhecimentos. Assim o classificam em três níveis, sendo 

eles: o currículo formal, real e oculto. Com base em Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), 

para fins de sistematização dos conceitos, elaboramos a figura a seguir:   

 

Figura 3 - Níveis do Currículo 

 

Fonte: Adaptado de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012).  
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Estes níveis do currículo apresentam a dinâmica da construção do conhecimento 

escolar, não se limita aos saberes previstos nas propostas curriculares. Estas intenções são 

materializadas por meio do projeto político-pedagógico, dos planos de ensino e precisam 

ser articuladas à realidade da sala de aula, aos saberes que alunos, professores e demais 

agentes do contexto educativo, trazem consigo e disponibilizam para compartilhar e 

somar aos conhecimentos prescritos. Diante destas constatações, encontramos nos 

projetos de curso potenciais instrumentos de análise para compreendermos o delinear da 

formação do pedagogo no campo da linguagem.  

Ao nos debruçarmos sobre o currículo do curso, expresso nos documentos 

curriculares de cada instituição, identificamos um dos níveis do currículo, defendidos por 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), o currículo formal: consiste no caráter mais 

prescritivo, em que estão elencados os conteúdos, considerados imprescindíveis à 

formação. A materialização deste aspecto do currículo, nos projetos de cursos analisados, 

conforme orienta a Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia8 se dá a partir da divisão dos componentes curriculares em núcleos – de 

estudos básicos, o de aprofundamento e diversificação de estudos e de estudos 

integradores.   

No núcleo de estudos básicos, encontram-se os fundamentos e na maioria dos 

documentos analisados são direcionados aos primeiros anos do curso. Já nos demais 

núcleos estão dispostos os componentes curriculares voltados ao aperfeiçoamento e 

atuação. Buscando compreender a ênfase dada aos componentes relacionados ao trabalho 

com a linguagem, observamos em que “lugar” do currículo formal se encontram estes 

componentes e entender a partir desta alocação as suas intencionalidades formativas.  

Desta maneira, constatamos que a grande maioria dos componentes, integra o 

núcleo de estudos básicos ou de formação geral (NEFORG), que segundo as DCN de 

Pedagogia (2015), caracterizam os componentes de caráter obrigatório, e que representam 

os saberes imprescindíveis ao professor. Por este viés, justifica ainda mais o 

desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista a relevância do investimento em uma 

formação para o trabalho com a linguagem. 

 
8 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006.  
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3. PESQUISA SOBRE LINGUAGEM E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Neste capítulo, discorremos a respeito da metodologia desta pesquisa, destacamos 

os caminhos percorridos para chegarmos ao mapeamento da produção teórica já existente 

na temática. Este levantamento teórico efetivado em banco de dados nos permitiu 

conhecer as pesquisas realizadas e identificar as possíveis lacunas existentes. Ao mesmo 

tempo, em que foi de extrema importância para situar nossa pesquisa, norteando seus 

limites e possibilidades.  

 

3.1 Levantamento da produção científica: conhecendo caminhos já percorridos  

 

No intuito de levantar a produção científica existente, observar o que já foi 

produzido, como também, os elementos e resultados encontrados, e ainda de compreender 

como esta dissertação contribuirá para a ampliação dos conhecimentos científicos, 

realizamos uma busca em sites de bancos de dados específicos e de relevância quanto à 

divulgação dos dados neles contidos, tais como: o site de periódicos da CAPES, o 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, o Repositório Institucional da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - o qual se encontra integrado à Biblioteca 

Central Zila Mamede (BCZM) e à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) - e o site do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).   

Tais buscas proporcionaram o acesso a periódicos, teses e dissertações, permitindo 

a pesquisadora conhecer como se configura, na área acadêmica, a temática em questão.  

No Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, no Portal de Periódicos desta 

mesma instituição, no Repositório da UFRN/BCZM/BDTD e no Banco de Teses e 

Dissertações do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEd) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), buscamos trabalhos acadêmicos, por meio dos 

seguintes descritores: linguagem na formação docente, educação linguística, formação 

inicial, projeto político pedagógico e ensino de língua portuguesa. 
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No Banco de teses e dissertações do programa de pós-graduação em educação 

PPGED da UFRN, obtivemos poucos resultados, devido a problemas técnicos, estavam 

disponíveis somente trabalhos referentes ao ano de 2015 (teses e dissertações). Ao 

realizarmos a busca, percebemos que o site direciona para Repositório Institucional desta 

Universidade, o que resultou em inúmeros trabalhos já incluídos no referido banco de 

dados.  

Diante da recorrência dos trabalhos encontrados na primeira base pesquisada, 

principalmente para os descritores: ensino da linguagem, linguagem na formação docente, 

ensino da língua portuguesa e educação linguística, levaremos em conta os resultados do 

repositório institucional, tendo em vista que os estudos que apresentaram relevância para 

esta pesquisa, já foram contemplados e estão descritos no tópico referente aos resultados 

da busca no repositório institucional da UFRN. Neste estudo, apresentaremos então, os 

resultados encontrados para os demais descritores. 

Este levantamento temático tem a intenção de identificar o que já foi produzido e 

as possibilidades de pesquisa sobre a linguagem enquanto objeto de formação nos 

Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia.    

Inicialmente, para seleção dos possíveis descritores, realizamos a busca por meio 

do cruzamento de palavras existentes no título provisório desta dissertação ou 

pertencentes ao seu campo semântico. Pesquisamos ainda, por duas palavras ou 

expressões. Optamos por essa estratégia após observarmos que ao pesquisarmos as 

palavras separadamente apesar de encontrarmos imenso número de trabalhos apenas as 

primeiras cinco páginas correspondiam à temática, ocorrendo a partir daí uma ênfase em 

um ou outro termo do descritor, distanciando-se da temática em foco nesta dissertação.   

Ainda como estratégia de filtragem para seleção, tentamos aspear os termos, onde 

observamos uma diminuição do número de trabalhos. Mesmo assim, era recorrente o 

distanciamento da temática a partir da sexta página. Optamos então, em utilizar o 

operador booleano and9 buscando assim resultados que estivessem estritamente 

relacionados aos dois termos pesquisados.   

 
9 Operadores booleanos são palavras que informam ao sistema de busca como combinar os termos da 

pesquisa ─, que permitem ampliar ou diminuir o escopo dos resultados. Para a realização do levantamento 

bibliográfico em bases de dados, são utilizados os operadores booleanos AND, OR e NOT e outras técnicas 

como a truncagem de palavras com a finalidade de facilitar o processo de busca e seleção da informação 



54 

 

Após várias tentativas de buscas percebemos que por meio do cruzamento de 

termos tínhamos resultados mais aproximados da temática pesquisada. Por esse motivo, 

elegemos como estratégia de busca para os demais bancos de dados. Assim, selecionamos 

os seguintes descritores: ensino da Linguagem, linguagem na formação docente, ensino 

da língua portuguesa, educação linguística, formação inicial, projeto político pedagógico, 

currículo e anos iniciais para realizar este levantamento da produção científica. 

Apresentaremos na tabela 2, de maneira sistemática, o resultado do quantitativo de 

trabalhos encontrados a partir dos descritores, nas buscas realizadas em cada banco de 

dados.  

 
Tabela 2- Quantidade de trabalhos acadêmicos encontrados por descritores 

Base de 

dados  

Catálogo de 

teses e 

dissertações 

da CAPES 

Portal de 

periódicos 

da CAPES 

CNPq 

Repositório da 

UFRN/BCZN/BDT

D 

Banco de teses 

e dissertações 

do programa 

de pós-

graduação em 

educação 

(PPGED)/ 

UFRN 

Descritores      

Ensino da 

Linguagem  

113 1586 71 12 

Linguagem 

na formação 

docente 

3 302 5 7 

Ensino da 

língua 

portuguesa 

135 522 268 39 

educação 

linguística 

100 523 61 11 

Formação 

inicial 

6436 2771 707 507 

projeto 

político 

pedagógico 

2704 723 543 262 

 

Currículo  17019 1989 2045 283 

Anos iniciais  2275 2066 7194 1032 

 
Fonte: dados sistematizados pela autora para a pesquisa. (2019) 

 

 
desejada. O operador booleano AND é usado para restringir a pesquisa, fazendo a intersecção dos conjuntos 

de trabalhos que possuem os termos combinados. (Pizzani et al, 2012, p.59). 
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É importante ressaltar que os resultados apresentados na tabela acima mostram a 

quantidade de trabalhos que contêm literalmente os descritores pesquisados. Por este 

motivo, a significativa quantidade de trabalhos encontrados. Diante disso, selecionamos 

para leitura os primeiros 200 trabalhos pesquisados para cada descritor.  

O critério de seleção de leitura desses trabalhos, em um primeiro momento, partiu 

da aproximação do título dos trabalhos com o objeto de pesquisa desta dissertação; 

constatada tal pertinência, realizamos a leitura dos resumos e posteriormente dos 

trabalhos na íntegra.  

Sendo assim, apresentaremos a seguir um quadro com o quantitativo de trabalhos 

resultantes da pesquisa de cada banco de dados, a dizer, artigos, dissertações e teses, a 

partir dos descritores anteriormente mencionados, recorte temporal nos últimos cinco 

anos, da área da Educação, artigos revisados por pares e em língua portuguesa. 

Constituindo assim o conjunto de trabalhos considerados relevantes a esta pesquisa tendo 

em vista, as contribuições de ordem teóricas, conceituais e metodológicas.   

Em seguida, está a Tabela 3, que retrata o quantitativo de trabalhos considerados 

relevantes para a temática, a partir da leitura de seus títulos, resumos e trabalhos 

completos. 

 
Tabela 3 - Quantidade de trabalhos encontrados por descritores relevantes para a pesquisa 

Base de 

dados  

Catálogo de 

teses e 

dissertações 

da CAPES 

Portal de 

periódicos 

da CAPES 

CNPq 

Repositório da 

UFRN/BCZN/BDT

D 

BDTD 

(PPGED)/ 

UFRN 

Descritores      

Ensino da 

linguagem 

5 11 2 4 

Linguagem 

na formação 

docente 

3 4 5 3 

Ensino da 

língua 

portuguesa 

12 4 7 5 

educação 

linguística 

4 4 7 4 

Formação 

inicial 

2 3 8 6 
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projeto 

político 

pedagógico 

5 3 4 3 

 

Currículo    1 4 5 4 

Anos iniciais    1 6 5 6 
 

Fonte: dados sistematizados pela autora para a pesquisa 
 

De acordo com os dados obtidos em cada banco pesquisado, apresentamos os 

seguintes resultados: ao comparar as Tabelas 1 e 2, foi possível observar que o 

quantitativo de pesquisas relacionadas à temática desta dissertação é muito pequeno, 

contabilizando apenas 0,23% da totalidade de trabalhos encontrados nas referidas bases 

de dados. Diante deste quantitativo, optamos por refinar nossa busca e apresentaremos os 

resultados encontrados por descritores, nos bancos de dados, justificando nossas seleções 

e apontando as contribuições teóricas dos estudos para a construção desta dissertação.   

Para o descritor, ensino da linguagem foi encontrado um total de 1.770 trabalhos, 

porém após aplicarmos os critérios de seleção previamente apresentados, percebemos que 

destes, apenas 19 (dezenove) tratam do ensino da linguagem de crianças em idade escolar. 

É relevante dizer que durante a busca, percebemos que ao digitarmos o termo isolado 

encontramos um quantitativo muito grande de trabalhos. Tentamos utilizar o termo entre 

aspas, na busca, observamos a diminuição significativa do número de trabalhos.  

Vale salientar que nenhum desses refere-se a pesquisas sobre o aspecto de 

linguagem na formação docente, em sua maioria dedicam-se a área da linguística textual 

e aplicada, do ensino de línguas estrangeiras e aspectos específicos do estudo da língua 

materna, como semântica, fonética e fonologia. Entre os resultados percebemos ainda, a 

grande incidência de estudos direcionados aos anos finais do ensino fundamental ao 

ensino médio. 

A maioria dos trabalhos se concentrava na área da linguística, letras, artes e nas 

ciências humanas da Educação; recorrendo principalmente no campo do ensino de 

línguas, ocorrendo apenas seis trabalhos voltados para formação de professores e 3 na 

área da alfabetização e leitura.  

Dentre os resultados, consideramos pertinente à nossa temática, a tese de Leite 

(2018), “Ensino de Língua Portuguesa em projeto de letramento: ler e escrever por meio 

da colaboração, da agência e da interdisciplinaridade” e a dissertação de Gomes (2018), 

“Políticas escolares para produção textual nas diferentes áreas currículo gênero do 
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discurso e projeto político pedagógico”, ambas decorrentes de estudos do grupo de 

pesquisa CONTAR/PPGED/UFRN. Tais pesquisas são relevantes ao estudo por 

abordarem aspectos do ensino da língua materna nos anos iniciais.  

Destacamos a relevância do estudo “Aproximações e distanciamentos entre a 

categoria linguagem em Vygotsky e seus rebatimentos nos PCNEM: reflexões para a 

prática docente”, Lopes Junior, (2016), que versa sobre os postulados Vygotskianos 

acerca da linguagem e como estão apresentados nos parâmetros curriculares nacionais 

para o ensino médio. Apesar de não estar voltado para a etapa de ensino, foco do nosso 

interesse neste estudo, contribuiu para ampliar nosso entendimento sobre como 

vislumbrar aspectos da linguagem em documentos oficiais. 

Para o descritor, linguagem na formação docente dentro do nosso recorte 

temporal, surgiram 410 trabalhos, porém apenas 5 (cinco) tratavam de temáticas 

pertinentes a este estudo. Observamos que entre os trabalhos, existiam apenas 3 (três) 

dissertações de mestrado, todas na área dos estudos da linguagem e apenas uma 

aproximava-se mais especificamente de nosso objeto de estudo, intitulada “Percepções 

acerca da linguagem na formação docente do centro socioeducativo de Rondonópolis” 

(LENHARDT, 2016). As demais se distanciavam do nosso foco, pois voltavam seus 

interesses para produção textual e textos autobiográficos do professor de francês.   

Também, mostrou-se pertinente o artigo “Alterações da linguagem oral e escrita 

na percepção dos professores do ensino fundamental”, de Assis; Santos, Nunes e Oliveira 

(2015), por discorrer sobre o entendimento dos professores a respeito de possíveis 

distúrbios de linguagem dos alunos do ensino fundamental.   

Assim, constatou-se que a maioria das pesquisas se voltava para o estudo da 

formação docente campo da linguagem e eram de interesse dos profissionais do curso de 

letras português e línguas estrangeiras. Outro fato que nos chamou atenção foi a 

ocorrência de todos estarem voltados para os anos finais do ensino fundamental, 

identificamos também que, a partir da oitava página os trabalhos apresentavam 

dissonância do tema pesquisado inicialmente. 

Para o descritor ensino de língua portuguesa, foram encontrados nos bancos de 

dados, 925 trabalhos, destes apenas 16 (dezesseis) se aproximavam da temática em 

questão, os demais apresentavam aspectos voltados para o ensino de língua materna nos 

anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio da educação básica, ou ainda 
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objetivavam aspectos gramaticais da língua portuguesa. Distribuídos entre as principais 

temáticas na área da linguística aplicada, sobre gêneros textuais, leitura e análise de livros 

didáticos. 

Percebemos durante a leitura dos trabalhos, que o fenômeno da desvinculação dos 

temas foi recorrente, e que apesar do título propositivo, o conteúdo do trabalho se 

distanciava do nosso interesse teórico. Observamos também que surgiram trabalhos 

anteriormente resultantes da pesquisa através de outros descritores.  

Sendo assim, após a filtragem e seleção dos trabalhos, dentre os 16 trabalhos 

selecionados como relevantes, reconhecemos especial importância dos estudos 

“Dificuldades e conceitos dos professores alfabetizadores no ensino da Língua 

Portuguesa” (HENSCHEL, 2017), “Percurso histórico do ensino da língua portuguesa no 

Brasil: vestígios em concepções docentes atuais” (FONTES, 2015) e “Ensino de 

gramática nos anos iniciais: o que dizem as pesquisas acadêmicas?” (DORR, 2017). 

“Língua portuguesa na escola: (re)fazendo um percurso de formação”, de Hentz (2015), 

“Língua portuguesa em um contexto multilíngue: desafios para o seu ensino”, de 

Gonçalves (2016), “Os multiletramentos na formação docente continuada e o ensino de 

língua portuguesa”, de Costa (2018) e “Gramática de uso e suas contribuições para o 

letramento”, de Araújo (2018).  

Tendo em vista apontarem para aspectos teóricos e metodológicos do ensino da 

língua portuguesa nos primeiros anos do ensino fundamental e por tecer contribuições 

acerca dos aspectos formativos do ensino de língua portuguesa, considerados importantes 

para a construção desta dissertação.   

Já para o descritor, educação linguística, ao aplicarmos os critérios de filtragem 

previamente estabelecidos, obtivemos o número de 684 a grande maioria, voltados para 

as políticas de educação linguística no Brasil e em outros países, para o estudo da 

educação linguística no ensino de línguas estrangeiras, espanhol e inglês 

especificamente.  

Encontramos também trabalhos no campo da linguística aplicada, educação 

inclusiva, aspectos gramaticais do ensino de língua portuguesa e formação de professores 

nas diversas áreas do conhecimento. Porém, apenas 4 (quatro) apresentaram aspectos 

inerentes à linguagem e 2 (dois) tratam dos estudos da língua articulada a formação 

docente. São esses: “Formação linguística para a educação de jovens e adultos: dos 
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documentos orientativos oficiais à prática de sala de aula”, Wang, (2016) e “Preparando 

a leitura na educação infantil: o desenvolvimento da consciência fonológica”, Fonseca, 

(2017). Os demais se voltavam, mas especificamente, para os estudos da linguística e 

tinha seu foco na formação do profissional de letras.   

Pelo descritor, formação inicial foram encontrados 8.436 trabalhos, porém, após 

a leitura de títulos e resumos dos 200 primeiros trabalhos, observamos a ocorrência de 

um distanciamento da temática da pesquisa, por enfatizar apenas o termo formação; não 

especificando o período inicial da formação, ou seja, o período inicial da graduação. 

Foi possível observar também que uma quantidade significativa dos estudos se 

dedicava a formação de professores e currículo. Porém, a maioria estava direcionada às 

áreas de educação física, biologia, ciências, estágio curricular supervisionado, 

coordenação pedagógica e gestão escolar, educação profissional, professores de língua 

portuguesa e estrangeira dos anos finais.  Este aspecto foi considerado fator de exclusão 

destes trabalhos.  

Assim foram selecionados apenas 26 trabalhos que retratam mais especificamente 

a formação inicial do pedagogo. Após a leitura destes estudos constatamos que apenas 5 

(cinco) contemplam efetivamente os aspectos formativos no período de formação inicial 

do pedagogo: “Processos construtivos da identidade profissional do pedagogo: formação 

inicial, prática profissional e políticas públicas”, Silva, (2013) e “Formação do pedagogo: 

Concepções históricas, identidade e formação humana “Muller, (2017), “Formação inicial 

de educadores: currículo, trabalho pedagógico e inovação”, de Feldmann, Masetto; 

Freitas (2016), “Formação inicial do pedagogo: o ensino da língua materna em foco” 

Oliveira; Santos, (2013) e “Os cursos de licenciatura em pedagogia: fragilidades na 

formação inicial do professor polivalente.” Pimenta; Fusari; Pedroso, Pinto, (2016), por 

dedicarem-se especificamente ao processo de formação inicial do pedagogo. Percebemos 

por meio desta busca a carência de pesquisas nesta temática.   

Para projeto político pedagógico, obtivemos 2.704 trabalhos, porém a grande 

maioria volta-se para as temáticas como políticas educacionais e gestão escolar. 

Especificamente, 5 (cinco) trabalhos tratam o documento como o currículo da escola. 

Dentre estes apenas o “Projeto Pedagógico de Curso: Os Currículos de Pedagogia 

conversam com os conteúdos do Enade?”, Eloy, (2017), dedica-se às especificidades da 

formação docente no curso de pedagogia.   
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Elegemos ainda o estudo de Freire, 2017 com o título: “O Projeto político-

pedagógico na visão dos professores do ensino fundamental” como importante para a 

construção de nossa pesquisa por abordar as concepções e os elementos estruturantes do 

PPP sob a ótica dos professores.   

Consideramos então, especificar a busca pelo descritor projeto pedagógico do 

curso de pedagogia, chegamos ao número de 191 trabalhos, que abordavam as temáticas 

de formação de professores uma perspectiva inclusiva, gestão educacional, a trajetória 

histórica do curso de pedagogia no Brasil, estrutura curricular na UERN, educação 

profissional, formação de professores e políticas curriculares no ensino superior. 

Percebemos também incidência de trabalhos voltados para os PPCs de outras áreas, como 

direito, odontologia, enfermagem e serviço social.  

Observamos assim, a carência de pesquisas voltadas a análise do projeto político-

pedagógico do curso de pedagogia. Tendo em vista, que a maioria das temáticas aborda 

outras áreas da educação. Contemplando temas como coordenação pedagógica, cultura 

escolar, educação inclusiva.  

Ao pesquisarmos pelo descritor currículo, observamos o extensivo número de 

17.019 trabalhos, a maioria tratava de currículo/cultura, currículo/inclusão e formação de 

professores. Porém, após consulta dos 200 primeiros trabalhos, percebemos a repetência 

de trabalhos nos resultados, além disso, observamos o distanciamento dos temas com 

objeto de pesquisa do nosso estudo. Parte deles voltados para temas como currículo, 

escola e temas transversais, sistema de avaliação, educação inclusiva. Tais estudos 

tratavam dos currículos específicos de outras disciplinas como ciências, educação física, 

química.  

Diante do distanciamento dos resultados, resolvemos especificar a busca por 

currículo de pedagogia e encontramos o número de 434 trabalhos, mesmo com a redução 

significativa dos números, percebemos que alguns trabalhos encontrados não faziam a 

relação do título com o resumo em questão, estes versavam sobre as concepções de 

currículo, políticas de currículo no Chile, sem, portanto, abordarem a temática no corpo 

do texto.  

Sendo assim, dentre os trabalhos encontrados, consideramos pertinentes a nossa 

pesquisa apenas 2 (dois), uma vez que contemplam a temática acerca da análise da 

estrutura curricular dos cursos de Pedagogia. O que nos permitiu considerar uma 
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produção fundamental para a ampliação nosso entendimento acerca da temática, tendo 

em vista a similaridade do universo de pesquisa e de sua abordagem metodológica.  

Dentre eles destacamos a contribuição de Saldanha (2018), por analisar aspectos 

do ensino da literatura nos currículos de pedagogia e o trabalho de Sousa, (2017): “O 

ensino de língua escrita no currículo do curso de pedagogia da UFAC: repercussões na 

prática docente” por objetivar o estudo de um aspecto da linguagem (língua escrita) no 

currículo do curso de pedagogia e ser pertinente a temática desta pesquisa.  

Dentre os trabalhos pesquisados na área da linguagem identificamos que os 

mesmos versam sobre o estudo do currículo de línguas estrangeiras e para o caráter 

identitário do currículo.  

Ainda para esse descritor, no campo da formação de professores, apareceram 72 

trabalhos, especificamente com iniciais do ensino fundamental, observamos a repetência 

do estudo de Benedito Freire, que apareceu também quando buscamos pelo descritor 

projeto político-pedagógico. No campo de alfabetização foram detectados quatro 

trabalhos todos eles anteriormente encontrados.  

Identificamos a carência de estudos na área curso de pedagogia no tocante ao 

currículo, a formação docente e ao trabalho com a linguagem, o que reitera a importância 

da nossa pesquisa para temática.  

Finalizamos nossa busca, pesquisando pelo descritor anos iniciais, foram 

encontrados 2.275 trabalhos, em sua maioria voltados para as áreas das ciências, 

matemática e tecnologia educacional e processos de avaliação nessa etapa de ensino. Parte 

destes tratava da metodologia de ensino nos anos iniciais nas diferentes disciplinas, como 

matemática, ciências, educação física, artes ou ainda conteúdo específico dessas áreas. 

Especificamente, na temática formação de professores encontramos 34 trabalhos que 

focaram nos ensinos de geografia, matemática, ciências, artes e educação física. Com isto, 

podemos identificar a escassez de trabalhos com foco de interesse na formação inicial do 

pedagogo, na polivalência dos saberes, no seu aspecto interdisciplinar.   

Destacamos a importância para o aprofundamento temático de nossa pesquisa, as 

contribuições advindas dos estudos de Capicotto, (2017), que trata do ensino da Língua 

Portuguesa em sala de aula e dos percursos formativos de professoras dos anos iniciais. 

Do estudo de Pinheiro (2018) despertou nosso interesse por tratar “Expansão da formação 
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docente inicial: os cursos de licenciatura presenciais no Brasil (2003—2014)”, nos 

possibilitando vislumbrar o panorama da formação docente nos cursos de licenciatura no 

Brasil.   

Enfatizamos ainda, a repetência de trabalhos já pesquisados anteriormente como, 

por exemplo, o estudo de Vitoriano (2016), intitulado, “Formação de professores 

alfabetizadores em curso de pedagogia: sentidos de professores formadores”; que aparece 

nas buscas por meio dos descritores: formação docente e formação inicial.  

Este levantamento da produção científica contribuiu para a identificação do que 

já há produzido sobre a temática proposta nesta dissertação, bem como, para a observação 

das lacunas existentes. As leituras dos trabalhos permitiram a ampliação dos 

conhecimentos a respeito do que aqui está sendo proposto e foi possível delimitar o tema, 

considerando a linguagem enquanto objeto de formação do pedagogo. 

No mapeamento das pesquisas nas bases de dados, resta claro que, apesar da 

significativa quantidade de trabalhos encontrados, poucos se preocupam em estudar o 

aspecto formativo da linguagem no fazer docente do pedagogo. 

Sendo assim, há uma carência de pesquisas que considerem a articulação desses 

aspectos, e é notória a ausência de pesquisas a respeito, o que evidencia ainda mais a 

importância desta dissertação de forma a contribuir e a preencher a lacuna existente para 

a compreensão de como ocorre efetivamente o trabalho com a linguagem em seus 

aspectos conceituais, teórico-metodológicos e orientadores da prática docente do 

pedagogo. 

A leitura dos trabalhos contribuiu para ampliar a compreensão acerca das 

temáticas que permeiam a formação do pedagogo para o ensino da linguagem. 

Cientes da importância desse estudo acadêmico para a prática de ensino com a 

linguagem, numa perspectiva interdisciplinar, damos prosseguimento para a etapa 

metodológica.  
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3.2 Caracterização da pesquisa  

 

3.2.1 Descrição do corpus 

Com a intenção de adentrar no cenário do ensino superior no que se refere ao curso 

de graduação em pedagogia no Rio Grande do Norte, foco principal deste estudo, 

realizamos o levantamento do número de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas 

e privadas que ofertam o curso de pedagogia, nas modalidades presencial e à distância 

(EAD), existentes no Estado do Rio Grande do Norte atualmente. 

Utilizamos como fonte de busca o sistema do Ministério da Educação e-mec (é 

um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam o credenciamento 

e recredenciamento das IES no Brasil) e o banco de dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — INEP. Os dados coletados 

correspondem ao Censo da educação superior 2017, tendo em vista que os resultados são 

divulgados no ano posterior, configuram-se os dados mais atuais.  

De posse desses números, conforme ilustra a figura abaixo, constatamos que entre 

instituições públicas e privadas, na modalidade presencial, existem vinte e duas IES e 

vinte e três cursos ofertados. Na modalidade de ensino à distância (EAD), existem vinte 

e oito instituições e coincidentemente vinte e oito cursos credenciados no Estado.   

 
Gráfico 2 - Quantidade de IES que oferecem o curso de Pedagogia nas modalidades presencial e na 

educação à distância (EAD) no Estado do Rio Grande do Norte. 

 
 

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC, 2018/ INEP 2017. 
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Diante do grande número de instituições e consequentemente de documentos 

curriculares a serem analisados, delimitamos o trabalho às instituições públicas e que 

ofertam o curso de pedagogia na modalidade presencial. Priorizamos estas instituições 

tendo em vista a grande demanda de aportes teóricos específicos referentes a modalidade 

educação a distância (EAD), que tratam de aprendizagem online, por meio do Moodle10 

e dos recursos didáticos e a saber, livros didáticos, e-books, periódicos, vídeos, palestras 

gravadas, Quizzes, Fóruns de discussão, Sessões interativas entre outros. Para darmos 

conta desses embasamentos demandaríamos demasiado tempo, além de nos 

distanciarmos do foco principal deste estudo.   

Com este recorte, chegamos ao número de dez cursos presenciais de pedagogia 

ofertados em IES no Estado do Rio Grande do Norte. Conforme apresentamos no gráfico 

abaixo:   

 
Gráfico 3 - Quantidade de cursos de Pedagogia presenciais oferecidos em IES públicas no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

 
 
Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC, 2018/ INEP 2017 
 

 
10 O Moodle é um Open SourceCourse Management System (CMS), também conhecido como Learning 

Management System (LMS) ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Tornou-se muito popular 

entre os educadores de todo o mundo como uma ferramenta para criar sites de web dinâmicos para seus 

alunos. Para funcionar, ele precisa ser instalado em um servidor web em algum lugar em um de seus 

próprios computadores ou em uma empresa de hospedagem.(MOODLE.ORG, 2009 citado por Beluce, 

2011). 
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Durante a observação dos projetos pedagógicos dos cursos, constatou-se ainda que 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) existem dois projetos de 

cursos: um no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) no município de Caicó/ RN 

e o outro no Centro de Educação (CE), na cidade de Natal. A Universidade Federal do 

Semi Árido (UFERSA), localizada no município de Angicos/RN apresenta um Projeto de 

curso. O Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), situado no 

município de Natal/ RN, também existe apenas um projeto de curso. Já na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), dos seis projetos de cursos de Pedagogia 

existentes, quatro estão localizados nos Campi avançados dos municípios de Mossoró, 

Assú, Pau dos Ferros e Patu. Destes campi, originam-se os núcleos avançados de 

Educação Superior, que ofertam os outros dois cursos distribuídos nos municípios de 

Alexandria e Caraúbas.  

Observamos ainda que, apesar do projeto de curso do município de Mossoró, sede 

da referida IES, embasar estruturalmente os demais projetos de cursos, faz-se necessária 

a visita a estes documentos, devido apresentarem peculiaridades advindas de seus 

contextos locais, históricos, econômicos, sociais e políticos em estão inseridos.    

Sendo assim, delimitamos nosso corpus, em quatro projetos pedagógicos de curso 

de Pedagogia das quatro IES do Estado do Rio Grande do Norte, a saber, UFERSA, 

UFRN, UERN e IFESP. Esta composição garante uma abrangência da pesquisa a nível 

Estadual, conforme descrito na figura a seguir: 

  
Figura 4 - Descrição do corpus da pesquisa 
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Fonte: dados sistematizados para a pesquisa.  
 

Desta forma, nos propomos nesta pesquisa, analisar os seguintes documentos 

curriculares apresentados no seguinte quadro:    

Quadro 4- IES que terão os Projetos de curso de pedagogia analisados 

INSTITUIÇÃO  MUNICÍPIO 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA Angicos 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN Natal 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte- UERN  Mossoró 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – IFESP Natal 

Fonte: dados sistematizados pela autora para a pesquisa.  
 

Para a coleta dos Projetos políticos pedagógicos curriculares (PPPC) supracitados, 

estabelecemos como critério de seleção analisar o projeto de curso vigente. Tendo vista 

o objetivo de identificar os aspectos que constituem a linguagem enquanto objeto de 

formação do pedagogo.  

Para tanto, realizamos uma busca no site de cada IES, e na medida em que estavam 

disponíveis, os documentos foram organizados em pastas e posteriormente impressos 

para darmos prosseguimento às leituras.  

Discorreremos agora acerca dos procedimentos de análise do corpus da pesquisa, 

apresentando no quadro abaixo os objetivos pretendidos e a descrição de cada etapa.  

Quadro 5- Descrição das etapas dos procedimentos de análise 

ETAPA  OBJETIVO  DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1. Leitura geral de 

cada PPC 

Conhecer a estrutura geral 

do documento identificando 

as principais partes 

constituintes.  

Nesta etapa, observamos a partir do 

sumário, como os documentos estavam 

estruturados, fundamentação teórica, 

estrutura curricular e organização dos 

componentes.  

2. Leitura reflexiva  Identificar nos documentos 

curriculares elementos que 

delineiam aspectos 

formativos para o ensino da 

linguagem.  

Neste momento, destacamos nos 

documentos, trechos, excertos e citações 

que apontassem para a linguagem enquanto 

objeto de formação.  

3.Sistematização dos 

dados 

Organizar os dados 

encontrados para identificar 

os principais aspectos 

Organizamos os dados coletados em 

quadros, pelo critério de recorrência e/ ou 

similaridade no intuito de orientar a 

construção das principais categorias. 
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norteadores do trabalho com 

a linguagem.  

4.Categorização dos 

dados  

Identificar por meio dos 

aspectos recorrentes os 

principais elementos 

orientadores da prática 

pedagógica para ensino da 

linguagem.  

Analisamos cada conjunto de elementos, 

identificando os fatores norteadores 

presentes em cada um deles e nomeamos de 

dimensões formativas para o trabalho com a 

linguagem.  

Fonte: organizado pela autora e adaptado de Flick (2009). 

 

É importante destacar que realizamos a apresentação das etapas de análise durante 

o terceiro seminário de dissertação, as quais foram discutidas e avaliadas pelos 

professores. Foi orientado aplicar os procedimentos metodológicos supracitados em um 

primeiro PPPC, tendo em vista, que a análise nos permitiria validar a aplicabilidade dos 

métodos de análise e a viabilidade da pesquisa.  Este momento de socialização da 

pesquisa foi de suma importância, pois a partir das contribuições recebidas foi possível 

deixar claro o percurso metodológico que adotamos para realização da pesquisa.     

A estruturação deste caminho metodológico de análise dos documentos 

curriculares das IES pesquisadas foi orientada a partir de uma experiência de análise com 

apenas um PPPC, a saber, da UFERSA, que nos permitiu vislumbrar os limites e 

possibilidades da pesquisa, e empreender procedimentos que viabilizassem a análise.  

Os procedimentos desta experiência que nomeamos de “análise piloto”, 

detalharemos na seção a seguir.  

 

3.3 Os percursos da análise do corpus da pesquisa: 

Considerando a importância da análise dos PPPCs dos cursos como objeto de 

reflexão e orientação da prática, tendo em vista a extensão do corpus (constituído por 4 

PPPCs), optamos por realizar primeiramente uma “análise piloto”11, com a intenção de 

nos aproximarmos do objeto da pesquisa, adentrar em seu universo, entender o contexto 

em que está inserido e mensurar sua viabilidade de execução.  

 
11 Trata-se de um instrumento capaz de reproduzir eficazmente e em escala reduzida parte significativa dos 

meios que serão encontrados pelo pesquisador no momento definitivo de coleta de dados. Analisa-se através 

dele, especificamente, questões relacionadas aos procedimentos de aplicação do recurso selecionado para 

coleta dos dados a partir de uma amostra resultante de sua efetiva utilização em uma pequena seleção de 

participantes, visando proporcionar condições de reflexão quanto à sua viabilidade, adequação à proposta 

e principalmente sua cientificidade. Silva e Oliveira, 2015, pag. 2. 
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Elegemos O PPPC da UFERSA para a análise piloto por ter sido o primeiro a 

termos acesso, tendo em vista que já havíamos avançado na leitura do documento e ainda 

devido à exiguidade do tempo, optamos por analisá-lo em primeira instância. 

Após realizarmos leituras reflexivas do documento, nos debruçamos na 

observação dos princípios basilares do curso, sua fundamentação teórico-metodológica e 

as definições de conceitos estruturais como: sujeito, educação, ensino, aprendizagem, 

currículo, formação docente. Observamos ainda, as recorrências de trechos que citassem 

direta ou indiretamente a formação do pedagogo para o trabalho com a linguagem.  

A apresentação destes conceitos norteará o estudo para entendermos os caminhos 

trilhados para a constituição do Projeto político de curso e consequentemente para a 

compreensão dos elementos que orientam a prática pedagógica no campo de linguagem.  

Assim, na seção seguinte, apresentaremos um quadro com os principais conceitos 

encontrados no PPC analisado.   

3.3.1 Análise do PPPC da UFERSA: primeiros passos  

 

Iniciamos a análise piloto realizando a leitura minuciosa do documento, buscando 

entender o contexto local, social e cultural da instituição. Partimos então da caracterização 

da instituição em seus aspectos históricos e institucionais. Este procedimento nos permitiu 

imergir no contexto e entender os fenômenos sociais, culturais e políticos que constituem 

o campus da Universidade federal do semiárido — UFERSA, o município de Angicos, o 

semiárido norte rio-grandense.  

Ao analisar o contexto local dessa instituição observamos que em meio ao 

semiárido do Norte rio-grandense, a UFERSA especificamente, no campo do município 

de Angicos, tem uma extensão territorial de 806 km quadrados e aproximadamente 

11.956 de habitantes. Economicamente, este se baseia principalmente na pecuária. Em 

seu contexto político histórico trazemos como ponto forte a relação com o ilustre 

educador Paulo Freire que através da pedagogia crítica, promovia a formação da 

consciência política. 

Por meio da experiência pedagógica intitulada Quarenta horas de Angicos, o 

referido educador se propôs através de um método inovador, a alfabetizar 300 pessoas. 

Por meio dessa contextualização tanto histórica como política, optamos por analisar a 
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partir das concepções que embasam a estrutura do documento programa de curso da 

referida instituição visto que, estas concepções orientaram e embasaram o modelo 

formativo adotado.  

Para tanto, discorreremos agora de cada uma das concepções selecionadas no 

projeto político pedagógico deste curso e suas referidas significações para o objeto de 

estudo trabalho com a linguagem enquanto objeto de formação do pedagogo. 

Analisamos as concepções acadêmicas do curso, seus princípios pedagógicos 

organizadores curriculares. Por último, analisamos os componentes curriculares 

obrigatórios e optativos e seus respectivos ementários. Assim, organizamos os conceitos 

supracitados no quadro a seguir:   

 
Quadro 6- Concepções encontradas no PPPC/ UFERSA — Angicos/RN. 

CONCEPÇÕES ENCONTRADAS NO 

PPPC DA UFERSA 

Excerto do PPPC UFERSA 

 

Concepção de docência 

“como ação educativa, permeada por um 

processo pedagógico metódico e 

intencional, construído em relações 

sociais, étnico-raciais e produtivas, as 

quais influenciam conceitos, princípios e 

objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-

se na articulação entre conhecimentos 

científicos e culturais, valores éticos e 

estéticos inerentes a processos de 

aprendizagem, de socialização e de 

construção do conhecimento em diálogo 

entre as diferentes visões de mundo”. 

(Brasil, 2006, p. 1.) -P.41 PPPC/ 

UFERSA.  

Concepção pedagógica do curso “Nesse sentido, a oferta de um Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, que tenha 

como concepção a pedagogia concepção 

a pedagogia freireana, no Campus da 

Ufersa Angicos é de extrema relevância, 

na medida em que se propõe a articular a 

atuação didático-pedagógica à dimensão 

política da educação.” (PPPC, p. 20) 

Concepção de formação docente  Conforme Nóvoa (1995, p. 25), “[...] não 

se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma 
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identidade pessoal”. Nesse sentido, a 

formação imbrica-se aos saberes 

experienciais que emanam das ações 

cotidianas, os quais serão valorizados no 

curso a partir de uma compreensão 

reflexiva, crítica e autônoma. (p. 41, 

PPC) 

Concepção de currículo O currículo é uma construção histórica 

que deve estar em contato e em interação 

com a história e a cultura em que está 

imerso o sujeito fundante que se pretende 

formar.  

 (p. 41 PPC) 
Fonte: organizado pela autora com base no PPC UFERSA, 2016.  
 

A partir deste quadro, temos o entendimento do discurso oficial da UFERSA 

acerca do processo educativo, sendo este intencional e construído coletivamente, com 

intenções pedagógicas voltadas para a formação política de um sujeito histórico em um 

processo que se dá ao longo da vida por meio da reflexão e da crítica. Tais concepções 

embasam e definem as ações de uma IES e orientam o modelo de formação pretendido.  

Considerando que a prática pedagógica de um professor reflete diretamente suas 

afiliações teóricas e escolhas metodológicas e partindo do entendimento de PPPC 

enquanto documento orientador da prática docente, optamos por considerar as 

concepções, princípios e definições contidas neste documento, como fonte de análise. 

Tendo em vista que ancoragens teóricas implicam diretamente no posicionamento de uma 

IES e contribui para a compreensão do modelo de pedagogo que determinada IES deseja 

formar. 

Sendo assim, discutiremos cada das concepções constantes no quadro acima 

articulando aos aspectos formativos do/as professor/as dos anos iniciais na área da 

linguagem.  

A concepção de docência de uma IES orienta o planejamento das ações educativas 

que o professor adotará em sua prática pedagógica. E dela emanará a significância de seu 

fazer docente. A concepção adotada nesta PPPC advém da definição contida nas 

Diretrizes curriculares nacionais de 2006, que advoga por uma docência como atividade 

intencional.  

No entanto, para que seja possível um processo pedagógico metódico e intencional 

é imprescindível uma formação consistente, visto que o trabalho pedagógico com a 
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linguagem demanda conhecimento, “manejo” e prática consolidada a partir de um 

conhecimento teórico bem estruturado. 

A ideia de formação defendida nesta PPPC advém do pensamento Freireano, em 

que a formação se dá no “compartilhamento de saberes e experiências de modo o 

educador é concebido como alguém que atua ao mesmo tempo, como mediador entre 

aprendiz e o mundo, e como sujeito em permanente vir a ser.” (UFERSA, 2016, p. 40). 

Para Freire (2005, p.27): “não existe ensinar sem aprender o ato de ensinar exige a 

existência de quem ensina de quem aprende”. 

Desta maneira, o ensino-aprendizagem caracteriza-se como: um processo de 

socialização no qual “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende não deixa também 

de ensinar no verbalizar suas vivências e o seu pertencimento a um determinado contexto 

sociocultural.” (UFERSA, 2016, p. 40).  

O documento apresenta a concepção de Formação docente defendida por Nóvoa, 

1995 p. 25, em que esse processo “não se constrói por acumulação de conhecimentos ou 

de técnicas, mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de reconstrução permanente de uma identidade pessoal.”  

Quanto à formação política pedagógica do educador, este é concebido como um 

ser pensante capaz de transformar a realidade. Nessa perspectiva, tanto o docente quanto 

o educando, estão em nível de igualdade, ou seja, de sujeitos, em que um complementa 

as ações do outro no processo de construção do conhecimento. 

O papel da ação educativa neste documento se dá “na transformação dos sujeitos 

mediados pelo diálogo”. (UFERSA, 2016, p. 43). Nesta afirmação, percebemos o 

embasamento teórico que permeia o conceito “ação educativa” ancora-se na ideia de 

“diálogo/ dialogismo” postulada pelo linguista Mikhail Bakhtin e de “diálogo/ 

dialogicidade” defendida pelo educador Paulo Freire.  

Para ambos, o ser dialógico é um ser problematizador, de alteridade no mundo e 

que aprende e se desenvolve por meio das ações e relações que estabelece com outro, no 

espaço em ocupa.  

Podemos inferir ainda, que as raízes epistemológicas deste documento estão nas 

concepções de linguagem Bakhtiniana e Vygotskyana. Que advém da teoria filosófica 
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histórico-cultural, que concebe que o conhecimento é proveniente não somente do aspecto 

biológico, mas também, e em grande medida, do cultural. 

O projeto pedagógico do curso fundamenta-se nos princípios da autonomia 

universitária, flexibilização curricular e na qualidade acadêmica. (BRASIL, 2007).  

Conforme o projeto pedagógico do curso o objetivo geral é:  

 
Formar profissionais com habilidades e competências compostas por uma 

pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos que possibilitam a 

atuação crítica reflexiva, contextualizada inovadora para o exercício da 

docência na educação básica, em suas modalidades Educação infantil, anos 

iniciais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e em cursos de Educação 

profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como nos processos 

de gestão e coordenação pedagógicas desenvolvidas em espaços escolares 

(na educação básica e na educação) e nos espaços não-escolares nos quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (PPPC UFERSA, 2016, p. 

31). 

 

A Concepção Freireana norteia o curso da UFERSA /Angicos e destaca-se pela 

relevância e articulação psicopedagógica e a dimensão política de educação considerando 

a importância dos pedagogos terem uma formação abrangente preparando-os para os 

diversos campos de atuação.  

Esta filiação epistemológica justifica-se pelo reconhecimento a um legado 

deixado por Paulo Freire por meio da experiência das Quarenta horas de Angicos e das 

contribuições à educação. Sua crítica ao sistema de educação bancária em que o detentor 

do conhecimento (o professor) transmitia o conhecimento ao aluno que “aprendia” pela 

mera memorização e a repetição mecânica dos conteúdos ministrados. O fez entender e 

defender o processo educativo como um ato político, emancipatório e transformador. 

Postulava uma educação para além da alfabetização, para a vida que se constitui a partir 

diálogo, do entendimento amplo de cultura do sujeito e da afirmação desse sujeito no 

mundo. 

Sendo assim, o perfil profissional do egresso deve resultar em uma forte formação 

científica e na aquisição de habilidades e construção de competências que os permitam se 

expressar como seres reflexivos que tem pensamento crítico, inspiração para todas as 

formas de conduta e ação. (UFERSA, 2016).   

Das competências e das habilidades, tratadas no item 6.3, podemos constatar que 

formando deverá desenvolver ações que valorizem o trabalho coletivo e interdisciplinar 
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e com intencionalidade pedagógica clara para o ensino processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, é relevante uma formação teórico-metodológica que garantindo ao futuro 

professor a segurança para desenvolver efetivamente seu trabalho.   

A primazia de uma formação diversificada é ressaltada neste item é destacado no 

preparo do pedagogo para o trabalho com a linguagem quando enfatiza a necessidade de:  

Empregar a qualidade da pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos 

assimilados durante o processo de formação inicial no exercício da 

profissão, amparados a princípios éticos da interdisciplinaridade e da 

contextualização da democratização da pertinência da relevância social e 

da sensibilidade afetiva e estética e de respeito à diversidade. (PPPC 

UFERSA, 2016, p. 36).  

 

Quanto aos conhecimentos, observamos que o PPC aborda diversos saberes 

necessários à formação para exercício do trabalho docente: “Aplicar no campo da 

educação, as contribuições do conhecimento filosófico, histórico, antropológico, 

socioambiental, psicológico, linguístico entre outros de forma articulada ao planejamento, 

à execução e avaliação das atividades educativas”.  (PPPC UFERSA, 2016, p. 36).  

Enfatizamos aqui, o saber linguístico tendo em vista que o trabalho com a 

linguagem é inerente ao ato de ensinar. Se tratando da prática docente do pedagogo, mais 

especificamente, pois transita por uma diversidade de linguagens advindas da 

polivalência do currículo escolar.   

Ressaltamos ainda a importância desta formação acontecer de forma consistente, 

sistemática e efetiva, tendo em vista que a falta desse conhecimento linguístico implicará 

diretamente, na prática docente e na aprendizagem dos alunos.  

Na página 37 deste documento, destacamos seis aspectos que consideramos 

nortear diretamente a formação do graduando para o ensino da linguagem.  

O primeiro diz respeito ao futuro professor “ser capaz de compreender e educar 

crianças de 0 a 5 anos de forma contribuir para o seu desenvolvimento em outras etapas 

do processo formativo.”  

É sabido que, o desenvolvimento das competências linguísticas se inicia no 

convívio com os seus familiares, que é no contexto em que a criança está inserida que as 

práticas de linguagem começam a ocorrer e que a criança já traz consigo estas práticas de 

linguagem para a escola. 



74 

 

Deste modo, podemos inferir que o pedagogo precisa estar preparado para atuar 

no campo da linguagem, pois é nesse estágio em que se consolidam as práticas linguísticas 

da criança oriundas do período pré-escolarização. De posse destes conhecimentos o futuro 

pedagogo poderá intervir nas práticas de linguagem que irá desenvolver. 

Quanto a “Alfabetizar jovens, adultos e idosos que não tiveram oportunidade da 

escolarização na idade própria”, fica claro o pressuposto da formação do pedagogo em 

seus aspectos linguísticos para o trabalho com a linguagem como requisito para mediar o 

processo de alfabetização nas diferentes etapas do desenvolvimento. 

Ao destacar “Dominar os conteúdos específicos, pedagógicos e as abordagens 

teórico-metodológicas de ensino, de forma interdisciplinar e adequada para diferentes 

fases do desenvolvimento.”, “Utilizar as metodologias do ensino da língua portuguesa, 

da matemática, das ciências, da história e da Geografia, de forma interdisciplinar 

adequadas às diferentes fases do desenvolvimento, particularmente, nas séries iniciais 

(ensino fundamental).” E “ensinar os conteúdos curriculares básicos e diversificados 

como a língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes e outros 

componentes, de modo a garantir às crianças o acesso ao conhecimento escolarizado.” 

Reforçam o caráter relevante da formação teórica na atuação do futuro professor no 

ambiente escolar.   

Quando orientam: “ser capaz de relacionar as linguagens dos meios de 

comunicação, aplicadas à educação, nos processos didático-pedagógicos demonstrando o 

domínio das tecnologias de informação e comunicação (TICs) adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas.” Observamos a necessidade do preparo 

específico do licenciando para o trabalho com as diferentes linguagens, tendo em vista os 

avanços tecnológicos da sociedade contemporânea e as novas demandas educacionais 

inerentes a este fenômeno.  

Ao analisarmos os princípios orientadores deste PPPC, percebemos que eles se 

desmembram em princípios epistemológicos, educativos e princípios pedagógicos.  

Buscamos nesta análise, depreender elementos que norteiem o entendimento 

como se constitui a linguagem enquanto objeto de formação do graduando. 

Para efeito de sistematização e análise, durante a leitura, destacamos os tópicos/ 

excertos do Projeto político de curso que mencionam ou nos permitiam inferir uma 
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pretensão a formação do pedagogo para o ensino da linguagem, estes os princípios os 

foram organizamos no quadro apresentado a seguir:  

 
Quadro 7- Excertos do PPPC/UFERSA Angicos/ RN que mencionam a formação para o trabalho com a 

linguagem 

TÓPICO CITAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES PARA 

O EGRESSO 

Aplicar ao campo da educação, as contribuições do 

conhecimento filosófico, histórico, antropológico, 

socioambiental, psicológico, linguístico, dentre outros, de 

forma articulada ao planejamento, à execução e à avaliação 

de atividades educativas; 

Ser capaz de compreender e educar crianças de zero a 5 

(cinco) anos, de forma a contribuir para o seu 

desenvolvimento em outras etapas do processo formativo;  

Alfabetizar jovens, adultos e idosos que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria;   

Dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as 

abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma 

interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

 

Utilizar as metodologias do ensino da Língua Portuguesa, da 

Matemática, das Ciências, da História, da Geografia, de 

forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano, particularmente, nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental 

 

Ensinar conteúdos curriculares básicos e diversificados, 

como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes e outros componentes, de modo a garantir 

às crianças o acesso ao conhecimento escolarizado; 

 

Ser capaz de relacionar as linguagens dos meios de 

comunicação aplicadas à educação 

Identificar problemas socioculturais, educacionais e 

socioambientais com postura investigativa, integrativa e 

propositiva na sociedade, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões e preconceitos (sociais, étnico-

raciais, econômicas, culturais, escolhas religiosas, políticas, 

gênero, faixas geracionais, padrões culturais e linguísticos, 

escolha sexual e outros);  

 

Conhecer as políticas públicas destinadas à educação básica, 

seus níveis e suas modalidades: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial, Educação Profissional e Técnica de nível 



76 

 

médio, Educação escolar Indígena, Educação do Campo, 

Educação escolar Quilombola e Educação a Distância; 

PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS 

EPISTEMOLÓGICOS E 

EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DO 

CURSO 

A compreensão de uma pedagogia fundamentada na visão 

freireana, com ênfase nas dimensões ética, crítica e política 

de educação, comunga com a luta concreta de homens e 

mulheres conscientes das suas relações no e com o mundo, 

que consideraram o diálogo condição essencial para nortear 

as práticas da liberdade. 

 

Assim sendo, a dialogicidade se torna necessária a toda e 

qualquer ação de formação do sujeito, como também para a 

construção e execução de políticas públicas que deveriam ter 

em seu cerne o diálogo enquanto elemento central, visto que 

é através dele que podemos pensar sobre o mundo, 

problematizando-o para transformá-lo. 

 

A realidade concreta: 

Nesse sentido, pertinente se faz a Educação Popular que 

busca romper com uma perspectiva de educação 

conteudista, sem vínculo e relação com a realidade dos 

sujeitos envolvidos. 

A relação teoria-prática 

Relacionar os conhecimentos teóricos e o saber-fazer. Não 

é a teoria ou os conceitos abstratos que educam. É a prática 

concreta que, sendo pensada à luz da teoria, transforma a 

realidade. (FREIRE, 2011) 

 

Parágrafo Único. Para a formação do licenciado em 

Pedagogia é central: 

I – o conhecimento da escola como organização complexa 

que tem a função de promover a educação para e na 

cidadania; 

Neste PPC foram sistematizados componentes curriculares 

que enfocam a educação e suas modalidades, durante todo o 

curso, flexibilizando a abordagem dos conhecimentos das 

ciências da educação e das teorias curriculares e pedagógicas, 

em articulação à prática pedagógica, à pesquisa, às TIC, às 

metodologias e linguagens específicas aplicadas aos ensinos, 

à literatura, ao processo de inclusão social e educativo.  

 

 

Interdisciplinaridade 

A elevada formação do pedagogo implica em (re)organizar 

os componentes curriculares dos diferentes campos de 

conhecimento que proporcionem a compreensão da 

complexa prática educativa. 
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ESTRUTURA 

CURRICULAR 

Assim sendo, a matriz curricular do Curso de Pedagogia da 

Ufersa foi estruturada com vistas a contemplar a pluralidade 

de conhecimentos e saberes necessários à formação do 

pedagogo, bem como proporcionar a este profissional as 

competências e habilidades indispensáveis para atuar em 

diversos contextos educativos, escolares e não escolares, em 

todos os níveis e modalidades de ensino da Educação Básica. 

Os componentes curriculares obrigatórios que discutem os 

fundamentos sociológicos, antropológicos, históricos, 

linguísticos, filosóficos, psicológicos, políticos, didáticos e 

acadêmicos. 

d) atividades de comunicação e expressão visando à 

aquisição e à apropriação de recursos de linguagem capazes 

de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar 

conexões com a vida social. ( por meio do Núcleo de Estudos 

Integradores (NEI). 

 

O Eixo Estruturante III - Práticas Pedagógicas, integra 

conhecimentos da dimensão técnica formativa, no que diz 

respeito à organização e as metodologias do ensino e da 

aprendizagem, bem como sobre a organização do trabalho 

pedagógico. 

 
Fonte: organizado pela autora com base no PPC UFERSA, 2016.  

 

Consideramos os princípios orientadores da formação constantes neste projeto 

político de curso, imprescindíveis para nortear os caminhos percorridos no entendimento 

da linguagem enquanto objeto de formação. Discorreremos, acerca dos principais pontos 

identificados e relacionados à temática desta dissertação.  

O primeiro ponto a ser considerado trata-se dos princípios epistemológicos e 

educativos, a saber: a dialogicidade, a conscientização, a transformação da realidade, a 

realidade concreta, o conhecimento enquanto processo, o respeito ao outro como legítimo 

em processo de cooperação, o comprometimento, o aperfeiçoamento contínuo, o enfoque 
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social, a contextualização a relação teoria/prática e a Inovação. (PPPC UFERSA, 2016, 

p.44). 

Quanto à “dialogicidade”, destacamos relevância deste princípio para esta 

pesquisa, tendo em vista que o entendimento da relação do sujeito com o diálogo 

subsidiará a compreensão de como se dará a formação para o trabalho com a linguagem. 

Pois, segundo Paulo Freire, o diálogo é uma das categorias mais importantes no processo 

educativo.  

Para ele, a dialogicidade deve permear toda e qualquer ação de formação do 

sujeito, como instrumento de libertação. Por meio deste princípio, podemos pensar sobre 

o mundo, problematizá-lo e transformá-lo.  

Para Freire (1996, p. 77): 

 
O diálogo é uma exigência existencial.  E se ele é o encontro em que se 

solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo assistir 

a ser transformado e humanizado, reduzir-se-á um ato de depositar ideias 

de um sujeito no outro, nem tão pouco tornar-se simples troca de ideias a 

serem consumidas pelos permutantes. 

 

Freire mostra o real sentido do diálogo, que está para além da simples troca de 

informações entre sujeitos. O diálogo na perspectiva reflexiva é emancipatório, construtor 

do conhecimento e problematizador da realidade.  

Outro princípio que destacamos é o do “conhecimento enquanto processo”, este 

dá-se pela necessidade de:  

Conhecer a capacidade de desenvolver cultura e produzir a história 

material é a marca que nos distingue como seres humanos dos demais seres 

humanos que compõem a vida. Interagindo um com outro no mundo, na 

busca de avanços nos processos de conhecimento, vamos reconstruindo as 

formas de vida que se refazem a partir das explicações que produzimos 

para os fenômenos do cotidiano. (PPPC UFERSA, 2016, p. 46).   

 

Este princípio pauta-se nas concepções da psicologia histórico-cultural e na 

pedagogia histórico-crítica que concebem o homem “como um ser social cujo 

desenvolvimento condiciona-se pela atividade que o vincula a natureza”, ou seja, que a 

construção dos conhecimentos ocorre ao longo da vida. (MARTINS, 2016, p. 14). 

No tocante ao princípio “relação teoria prática”, neste PPPC é entendida como 

principal eixo articulador da dinâmica de aprendizagem, apontado, porém como desafio 
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a ser colocado para os licenciandos, ou seja, relacionar os conhecimentos teóricos ao 

saber-fazer. (PPPC UFERSA, 2016, p.48). Deste modo, separamos tal princípio como 

relevante tendo em vista que a articulação teórico-prática dos saberes é imprescindível 

para o trabalho com a linguagem.  

O conhecimento das principais teorias sobre os estudos da língua, da linguagem, 

suas respectivas concepções, por parte do pedagogo, possibilitará o seu posicionamento 

teórico, contribuirá para o desenvolvimento das competências linguísticas e 

fundamentarão trabalho com a oralidade, com os textos, gêneros textuais e com as 

diversas linguagens.  

No tópico, competências e habilidades para o egresso destacamos os trechos: o 

desenvolvimento do conhecimento linguístico, conteúdos pedagógicos e curriculares, 

metodologias de ensino e a capacidade de relacionar as diferentes linguagens: espera-

se, aqui, que o pedagogo finalize o período de sua formação inicial preparado teórica e 

metodologicamente para ensino da linguagem nas diferentes fases do desenvolvimento 

humano.  

Constatamos por meio da análise e da observação dos elementos estruturantes do 

projeto político pedagógico do curso de pedagogia da UFERSA, através das citações 

supracitadas e destacadas no texto que temos um delineamento de como é pensada a 

formação do pedagogo para o trabalho com a linguagem.  

É relevante destacar que a formação se dá por meio do princípio pedagógico da 

interdisciplinaridade, capacitando o pedagogo a: i) articular os saberes das diversas áreas 

do conhecimento. ii) atuar interdisciplinarmente com as diferentes linguagens pertinentes 

ao campo de trabalho do pedagogo.  

Observamos ainda, na organização da estrutura curricular, a preocupação em 

destinar um eixo estruturante, intitulado: leitura, literatura e letramento; direcionado aos 

componentes curriculares voltados, especificamente, para o trabalho com a linguagem.  

O princípio da “interdisciplinaridade” é concebido neste PPC como a: 

“capacidade de (re)organizar os componentes curriculares dos diversos campos do 

conhecimento que proporcionem a compreensão da complexa prática educativa.” 

Relacionado ao objeto deste estudo, compreendemos que a interdisciplinaridade 
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desempenha um papel de extrema relevância, haja vista a pluralidade de conhecimentos 

que permeiam os saberes pedagógicos. 

Deste modo, trabalhar interdisciplinarmente com as diferentes linguagens 

advindas dos componentes curriculares é proporcionar aos alunos enxergar os fenômenos 

por diversas lentes, diversos referenciais. O que resultará em uma aprendizagem 

efetivamente significativa.  

Sendo assim, em consonância com as orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e pelos Pareceres CNE/CP n° 5/ 2006 e n.º 3/2006, no tocante a oferecer ao 

pedagogo/a em sua formação inicial, contribuições específicas dentre elas de ordem 

linguísticas. Podemos inferir que na formação do pedagogo no curso de pedagogia da 

UFERSA, são oferecidos subsídios para trabalhar com diferentes linguagens, tendo em 

vista, que a estrutura curricular e organização dos conteúdos estarem voltados para o 

ensino e articulação a prática pedagógica das diferentes metodologias e das linguagens 

específicas a cada etapa de ensino.  

Outro aspecto merecedor de nossa análise foi a organização da estrutura curricular 

do curso, tendo em vista que esta é definidora dos saberes pretendidos na formação 

inicial.  Portanto, para fins de análise da composição da estrutura curricular da 

licenciatura em pedagogia noturno, organizamos os componentes curriculares mantendo 

a distribuição original dos períodos letivos deste PPPC.  

3.3.2 Critérios de seleção dos componentes e categorização:    

Após analisarmos a estrutura curricular do PPPC da UFERSA, percebemos a 

recorrência de alguns componentes e seus respectivos objetivos de formação em indicar 

aproximações com a formação para ensino da linguagem. 

Para tanto, elegemos como critérios de seleção dos componentes curriculares que:  

• Apresentassem expressões ou palavras referentes ao campo semântico de 

linguagem/ linguística/língua. 

• Estabelecessem relação com os processos de aquisição, desenvolvimento 

ou ensino da linguagem. 

• Objetivassem amparar teórica, metodológica o trabalho com a linguagem;  

• Objetivassem orientar a atuação docente no campo da linguagem.   
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Ao analisar os componentes curriculares de cada período letivo, objetivamos 

identificar elementos que orientem a formação do pedagogo para o ensino da linguagem.  

Consideramos além dos critérios de seleção dos componentes curriculares para a 

análise: a ementa do componente, tendo em vista o caráter pedagógico deste documento, 

em que estão contidos os objetivos de aprendizagem almejados para a formação do futuro 

docente. Como também a bibliografia básica sugerida. Por entendermos que estas são as 

leituras essenciais do componente e nortearão o entendimento dos fundamentos teóricos 

que embasam o estudo. Deste modo, consideramos para a seleção os documentos que 

mencionassem o trabalho com a linguagem. É importante dizer que os critérios de seleção 

dos componentes supracitados serão considerados na análise dos demais PPPCs. 

 Para tanto, organizamos o quadro abaixo, sistematizando os componentes 

curriculares, selecionados para análise.  

Quadro 8- Componentes Curriculares do PPPC/UFERSA Angicos/ RN que mencionam a formação para o 

trabalho com a linguagem 

Período Componente Classificação Carga 

horária 

Pré-requisito 

1º Fundamentos teórico-

metodológicos da 

concepção Freireana de 

Educação 

Obrigatória 30h Não  

  Leitura e Produção de 

textos   

Obrigatória 60h Não  

 

 Fundamentos 

psicológicos da educação  

Obrigatória 60h Não  

 

2º Não contempla - - - 

3º Psicologia da 

aprendizagem e do 

desenvolvimento humano 

Obrigatória 60h Fundamentos 

Psicológicos 

da educação 

 Práticas Pedagógicas 

Integrativas II  

Obrigatória 60h Não  

4º Língua brasileira de sinais 

– libras 

Obrigatória

  

60h Educação 

especial e 

Inclusiva 

 Linguagem, Alfabetização 

e Letramento 

Obrigatória

  

60h Fundamentos 

Psicológicos 

da Educação 
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5º Fundamentos teórico-

metodológicos do Ensino 

de Português 

Obrigatória 60h Práticas 

pedagógicas 

integrativas I, 

II e  III 

 Fundamentos teórico-

metodológicos do Ensino 

de Matemática 

Obrigatória 60h Práticas 

pedagógicas 

integrativas I, 

II e  III 

 Fundamentos teórico-

metodológicos do Ensino 

de Ciências 

Obrigatória 60h Práticas 

pedagógicas 

integrativas I, 

II e  III 

6º Práticas Pedagógicas 

Integrativas V 

Obrigatória 60h       - 

 Estágio Supervisionado II Obrigatória 75h    Didática I 

7º Corporeidade e educação Obrigatória 60h  

 Tecnologias aplicadas à 

educação  

Obrigatória 60h              -- 

8º Desenvolvimento 

cognitivo e aquisição da 

leitura e da escrita em EJA 

Obrigatória 60h Linguagem, 

alfabetização e 

letramento em 

EJA 

9º Não contempla - - - 

10º Literatura e educação Obrigatória 60h Não  
  

 Fonte: organizado pela autora com base no PPPC UFERSA, 2016.  
 

O quadro supracitado apresenta os principais componentes curriculares 

selecionados para a serem analisados visto que, sinalizam ou apresentam aspectos que 

orientam o ensino da linguagem enquanto objeto de formação do pedagogo. Desta forma 

optamos por organizar os componentes selecionados por período letivo, objetivando 

compreender a relação de sequenciação e continuidade dos aspectos formativos no campo 

da linguagem e identificamos dezesseis componentes curriculares que fazem referência 

aos aspectos formativos para trabalho com a linguagem. 

Observamos ainda que, entre o primeiro e o terceiro período de curso, as 

orientações para o trabalho com a linguagem ocorrem por meio das disciplinas do campo 

da psicologia e do desenvolvimento da aprendizagem. A partir do quarto período, inicia-

se o trabalho com disciplinas teóricas no campo da linguagem e metodológicas no ensino 

da linguagem e de língua portuguesa especificamente.  
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Quanto às orientações práticas para o ensino da linguagem, observamos que dois 

componentes curriculares no terceiro e sexto período, respectivamente, Práticas 

Pedagógicas II e V objetivam uma articulação entre os estudos realizados no período 

letivo e suas aplicações práticas em sala de aula. Colocar em prática os saberes teóricos 

oportuniza ao professor em formação vivenciar uma realidade, uma situação pedagógica. 

Este exercício a incita a refletir sobre sua prática e solucionar os possíveis problemas que 

venha a identificar; levando-o a reorientar seu fazer pedagógico.   

Quanto aos componentes curriculares que tratam dos saberes específicos no 

campo da linguagem, identificamos apenas quatro, uma delas, especificamente, voltada 

para o desenvolvimento e aquisição da leitura e da escrita no campo da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Vemos assim que as orientações teóricas e metodológicas para 

o ensino da linguagem nos anos iniciais se constituem principalmente a partir dos seus 

aspectos psicológicos e metodológicos e apontam para as especificidades oriundas da 

demanda de atuação de sua instituição, no caso da UFERSA, a EJA.  

A partir destas considerações observamos a necessidade de analisar os ementários 

e em alguns casos o plano de curso disciplinas selecionadas e constantes no quadro. Tendo 

em vista a validação dos resultados anteriormente descritos, por meio da identificação de 

elementos que orientem a formação do pedagogo no campo da linguagem. 

Para tanto realizamos a organização e a leitura do ementário dos componentes 

anteriormente selecionados e apresentados no quadro abaixo. Mais uma vez, trechos que 

identificamos estabelecer relação com aspectos formativos da linguagem. Por 

conseguinte discorreremos a análise destes fragmentos.  

 

Quadro 9- Ementas dos Componentes Curriculares obrigatórios que contemplam o trabalho com a 

linguagem na matriz curricular do Curso de Pedagogia presencial da UFERSA 

COMPONENTE  CH/CRÉDITO EXCERTOS QUE  MENCIONAM OU INFEREM 

AO  TRABALHO COM A LINGUAGEM 

Leitura e produção 

de textos 

 

 

60h/04 

Créditos 

Conceitos de fala e escrita. A língua escrita e língua 

falada. Noções gerais sobre gramática: histórica e 

descritiva; gramática normativa e gramática 

universal.  Normas gramaticais da língua portuguesa: 

morfologia e sintaxe. Novo Acordo Ortográfico. O 

ato de ler (os níveis de leitura). Compreensão e 

produção de textos literários e não literários.  Gêneros 

textuais.  Elaboração e apresentação de trabalhos 

acadêmicos conforme as normas da ABNT. 
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Fundamentos 

psicológicos da 

educação  

60h/04 

Créditos 

Abordagens segundo perspectivas teóricas da 

psicologia e suas implicações educacionais. 

Principais abordagens teóricos metodológicas da 

Psicologia e suas implicações para a educação. 

Introdução ao estudo das diferentes abordagens em 

Psicologia sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem. O enfoque construtivista, suas 

vertentes e contribuições ao trabalho escolar. 

Reflexão do contexto socioeducacional e a relação 

educador-estudante. 

Fundamentos 

teórico-

metodológicos da 

concepção freireana 

de educação 

30h/02 

Créditos 

Estudo da concepção freireana de educação, de 

homem, de mundo, de cultura e de alfabetização.  

Fundamentos e princípios que explicitam sua 

concepção de realidade. Relação entre alfabetização e 

conscientização. O significado do conhecimento e as 

implicações da educação como prática da liberdade. 

A Teoria e a prática de Paulo Freire no Brasil. Saberes 

necessários à prática educativa. 

Psicologia da 

aprendizagem e do 

desenvolvimento 

humano 

 

 

60h/04 

créditos 

Teorias interacionistas sobre aprendizagem e 

desenvolvimento humano: implicações pedagógicas. 

Especificidades dos processos de aprendizagem na 

educação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

Indissociabilidade entre os aspectos 

afetivo/emocional, social, motor e linguístico. 

Relações entre ensino e aprendizagem. Psicologia do 

desenvolvimento: definição, história, objeto e 

métodos. Dimensões biológicas, históricos, sociais e 

culturais do desenvolvimento psicológico. 

Periodização do desenvolvimento.  A relação 

desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento 

psicológico e contemporâneo em psicologia da 

educação (seus pressupostos e suas relações 

pedagógicas). 

Práticas pedagógicas 

integrativas II 

60h/04 

créditos 

Momentos de conversa, de histórias, de diferentes 

modos de brincar e realizar experiências lúdicas com 

as linguagens. Jogo, brinquedo e brincadeira.  Higiene 

das crianças.  Criação e organização dos espaços para 

brincadeiras. Elaboração, organização e manutenção 

dos materiais e dos equipamentos.  Alimentação, 

horário de descanso, segurança e prevenção de 

acidentes. Prestação de primeiros socorros. 

Identificação dos mal-estares das crianças. 

Linguagem, 

alfabetização e 

letramento 

60h/04 

créditos 

Estudo das diferentes concepções da psicogênese da 

linguagem. O processo de construção e aquisição da 

leitura e da escrita. Evolução histórica da 

Alfabetização. História da construção da escrita. 

Níveis da evolução da escrita.  Função social da 

leitura e da escrita. Múltiplas facetas e concepções de 

alfabetização e letramento no ensino. A sociedade 

letrada e o desenvolvimento da linguagem e da 

comunicação.  Os processos educativos e o 

desenvolvimento da linguagem e da comunicação.  

Letramento e alfabetização na Educação Infantil e na 
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Educação de Jovens e Adultos. Processos de 

alfabetização escolar: fundamentos epistemológicos, 

métodos de alfabetização, características, limites, 

possibilidades e condições de aprendizagem. 

Práticas pedagógicas 

integrativas III 

60h/04 

créditos 

Desenvolvimento de atividades que articulem o 

conhecimento teórico à prática educativa em 

diferentes contextos educativos. Uso de abordagens 

investigativas, interdisciplinares e críticas do fazer 

pedagógico mediante articulação dos diferentes 

componentes curriculares deste PPC cursado até o 

período vigente, as quais devem proporcionar um 

maior contato do (a) licenciando (a) com pessoas com 

necessidades educacionais especiais (deficiências, 

altas habilidades/superdotação e transtornos globais 

do desenvolvimento, dentre outros), por meio de 

visitas a escolas e associações atuantes na área, 

entrevistas com profissionais multidisciplinares 

(professores psicólogos, psicopedagogo, assistentes 

sociais, médicos, dentre outros).  

Língua brasileira de 

sinais – libras 

 

60h/04 

créditos 

Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). História das comunidades surdas, da cultura 

e das identidades surdas. Políticas linguísticas e 

educacionais para surdos. Sistema de transcrição para 

Libras.  Ética nas questões de interpretação de Libras. 

Ensino básico de Libras. 

Desenvolvimento 

cognitivo e aquisição 

da leitura e da escrita  

em   EJA 

30h/02 

créditos 

Desenvolvimento cognitivo e da aquisição da leitura 

e da escrita na perspectiva da neurociência.  Bases 

biológicas da aprendizagem. Ensinar e de aprender na 

EJA sob uma perspectiva da neurociência, da relação 

cognição/aprendizagem da leitura e da escritura. 

Alfabetização, Letramento em EJA. 

 

Fundamentos 

teórico-

metodológicos do 

ensino de português 

 

 

60h/04 

créditos 

Fundamentação teórico-metodológica do ensino do 

Português. Interação verbal - o discurso pedagógico 

em relação a outras práticas discursivas. Estratégias, 

condições de produção, formas de interação na 

aprendizagem, organização sócio espacial: dimensão 

linguística, dimensão pedagógica e política (políticas 

de trabalho) dessas relações. Prática de ensino e 

estratégias de avaliação do ensino da língua 

portuguesa. Variação e diversidade do português do 

Brasil: estratégias de ensino voltadas para essas 

diferenças. 

Fundamentos 

teórico-

metodológicos do 

ensino de 

matemática 

60h/04 

créditos 

Fundamentos histórico-culturais no ensino da 

Matemática. Princípios teórico-metodológicos do 

ensino de Matemática e da educação matemática. 

Correntes filosóficas no pensamento matemático: 

Platonismo, Racionalismo, Empirismo, 

Construtivismo, Formalismo, Historicismo e 

Logicismo. Tendências atuais no ensino da 

Matemática. Matemática Científica e escolar. O 

ensino de Matemática na Educação Infantil, séries 

iniciais do Ensino  
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Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos. A 

avaliação no ensino da Matemática. Aspectos gerais 

da metodologia de resolução de problemas. A 

resolução de problemas no ensino da matemática. 

Prática na resolução de problemas de matemática.  

Estudos de problemas de matemática com aspectos 

não usuais em relação ao ensino formal. A resolução 

de problemas e a prática da investigação em 

matemática elementar.    

Fundamentos 

teórico-

metodológicos do 

ensino de ciências 

60h/04 

créditos 

Concepção de Ciência. A história da ciência como 

eixo disciplinar. A relação entre ciência, tecnologia e 

sociedade. O ensino de ciências nas séries iniciais – a 

alfabetização científica. O método científico em 

ciências naturais: aplicação na educação infantil e 

ensino Fundamental. Educação científica e 

interdisciplinaridade. Contextualização do ensino de 

Ciências.  Técnicas e recursos didáticos para o ensino 

de Ciências Naturais e reflexões críticas. 

Planejamento de atividades e recursos didáticos no 

ensino de Ciências (atividades, experimentais).  

Análise da proposta das Diretrizes Nacionais para o 

ensino de Ciências (Ensino Fundamental).  Avaliação 

do processo de ensino-aprendizagem em Ciências 

Naturais. 

Práticas pedagógicas 

integrativas v  

60h/04 

créditos 

Produção coletiva de conhecimentos que possibilitem 

aprofundar a reflexão sobre a alfabetização de jovens, 

adultos e idosos, a partir de um modelo de letramento 

crítico e plural em que os alfabetizandos aprendem a 

ler, escrever e contar na perspectiva da dialogicidade, 

da emancipação e da cidadania e, por conseguinte, em 

um percurso metodológico que acentue os princípios 

da Educação em Direitos Humanos. A oralidade pela 

leitura de textos não-verbais. Discussão sobre a 

obscuridade dos direitos políticos, civis e sociais dos 

cidadãos. Temas geradores: trabalho, cidadania, 

moradia, cultura, meio ambiente e tecnologia, por 

meio da leitura de imagens.  Problematizar as razões 

pelas quais nas sociedades letradas, ser alfabetizado é 

insuficiente para vivenciar plenamente a cultura 

escrita e responder às demandas da sociedade de hoje. 

Estágio 

supervisionado II 

Ensino fundamental 

75h/05 

Créditos 

As exigências da relação entre a docência, o 

planejamento pedagógico e as problemáticas 

educativas no Ensino Fundamental I. Necessidades e 

dificuldades presentes no contexto das práticas 

educativas. Proposta de ação que pode ser fomentada 

numa ação Conjunta com os atores sociais presentes 

na escola. Elaboração de planos de atividades e de 

aula. Organização do tempo e do espaço escolar, 

estabelecimento de contrato didático, análise de livros 

didáticos, metodologias, recursos didáticos e 

avaliação. Concepções que orientam a prática do 

educador. A formação do docente. 
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Corporeidade, 

ludicidade e 

educação 

 

 

 

 

 

 

60h/04 

créditos 

 

Diferentes concepções de corporeidade ao longo da 

história. O corpo e subjetividade. O desenvolvimento 

da motricidade infantil: elementos perceptivos, 

esquemáticos, tônus, lateralidade, orientações 

temporais e espaciais. Vivências e construção de uma 

didática da corporeidade. As diferentes linguagens 

corporais e artísticas em suas relações com o processo 

educacional. O papel da arte, da ludicidade e dos 

jogos na escola e no processo de constituição dos 

sujeitos. Fundamentos, conteúdos básicos e 

metodologia do trabalho com a musicalização, artes 

visuais, dança, teatro e jogos.  A expressão corporal 

como dimensão da linguagem na Educação Infantil, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na EJA. 

Resgate histórico das brincadeiras e músicas infantis 

e suas relações na constituição da infância. 

 

Tecnologias 

aplicadas à educação  

 

 

 

 

 

 

60h/04 

créditos 

Conceito de Tecnologia.  Evolução tecnológica na 

educação. Influências das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC's) no ensino brasileiro.   

Recursos computacionais aplicados à educação: 

ambientes virtuais de aprendizagens (AVA), 

aplicativos, internet, multimídia, jogos e outros. 

Novos papéis dos aprendizes e dos educadores em 

ambientes de aprendizagem baseados nas TIC's. 

Impactos das TICs em diferentes contextos 

educacionais. Objetos Virtuais de Aprendizagem.   

Educação a Distância (EaD): fundamentos, sistemas, 

legislação e redes de EaD. Marco teórico legal da  

EaD  no  Brasil.  Gestão em EaD.  Relações entre 

comunicação, tecnologia e educação. Requisitos 

educacionais e tecnológicos para a EaD. Experiências 

brasileiras de educação à distância: cenário atual. 

Introdução à robótica educacional, conceitos gerais. 

Literatura e educação 60h/04 

créditos 

Literatura, educação e sociedade. Literatura e tradição 

oral: a arte de contar histórias. Literatura infantil e 

juvenil: a formação do leitor, contextos de produção, 

recepção e consumo. Literatura e ensino: 

metodológicas.  Resgate da memória teórica sobre 

literatura e gêneros literários com vistas a melhor 

avaliação e compreensão das práticas atuais e 

passadas de produção textual. Prática de leitura e 

interpretação de textos de e sobre literatura, com 

vistas também à formação do futuro docente. 

Fonte: organizado pela autora com base no PPPC UFERSA, 2016.  

  

Na intenção de identificar elementos que auxiliassem no entendimento de como 

se constituem o aspecto formativo do pedagogo no campo da linguagem, optamos por 

selecionar, por período letivo, os componentes que trouxessem em seus ementários 

trechos relacionados a aspectos da linguagem ou que a fizessem referência.  
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Dentre os sete componentes curriculares do primeiro período, selecionamos três 

componentes que acreditamos estabelecer relação com a formação do pedagogo para o 

ensino da linguagem nos anos iniciais. O primeiro componente analisado foi, 

Fundamentos psicológicos da educação, nele identificamos as bases teóricas para 

formação e para trabalho com a linguagem, quando propõe a “introdução ao estudo das 

diferentes abordagens em psicologia sobre o desenvolvimento e aprendizagem”. 

(UFERSA, 2016, p. 67) 

Entendemos por esta citação, que o componente curricular oferece embasamento 

teórico acerca do entendimento do processo de desenvolvimento e aprendizagem. Como 

sabemos, conhecer a psicologia do desenvolvimento possibilita ao graduando o 

entendimento do conceito de sujeito, de como este se desenvolve e qual a função da 

linguagem neste processo.  

Na análise da bibliografia básica do componente, identificamos teóricos e teorias 

basilares para o entendimento do desenvolvimento humano em seus aspectos psicológicos 

e cognitivos. Ancoram seus estudos nos postulados construtivistas de Lev Vygotski. 

Assim sendo, o componente visa oferecer ao futuro professor um entendimento 

abrangente e multifacetado da concepção de sujeito, de pensamento, da construção do 

conhecimento e consequentemente, do processo de aprendizagem. Acreditamos ainda, 

que tais conhecimentos servirão como base de formação para aprendizagens futuras.  

Quanto ao componente leitura e produção de textos observamos em sua ementa 

que é proposto o trabalho com o conceito de fala e escrita, noções importantes para o 

trabalho com a linguagem. Porém, em sua grande maioria, os estudos estão direcionados 

ao ensino da gramática. A este respeito, nos questionamos quanto à efetividade desta 

aprendizagem. Tendo em vista, a não existência de suportes teóricos anteriores que 

embasassem o entendimento do ensino de aspectos gramaticais. A análise da bibliografia 

básica do componente comprova a observação anterior pelo fato de 90% referencial 

teórico básico do componente está direcionado para o ensino da gramática.  

O terceiro componente analisado intitulado fundamentos teóricos e metodológicos 

da concepção Freireana de educação aponta-nos para o importante no trabalho com a 

linguagem, na perspectiva da concepção Freireana de alfabetização e a sua relação com a 

conscientização. Na orientação bibliográfica básica desta disciplina, são propostas 
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leituras de textos de autores que se dedicam ao estudo da perspectiva Freireana de 

educação.   

Quanto aos componentes: Fundamentos socioeconômicos e políticos da educação, 

História da educação, Metodologia da pesquisa em educação e Seminário de pesquisa e 

extensão I, não foram observados direcionamentos ao trabalho com a linguagem enquanto 

objeto de formação.  

Quanto aos componentes curriculares do segundo período, observamos que todos 

se distanciaram do objeto analisado, e, portanto, foram descartados seguintes 

componentes: filosofia da educação, história da educação brasileira, antropologia e 

educação, sociologia da educação, fundamentos históricos e materiais da produção da 

existência dos homens no semiárido brasileiro, práticas pedagógicas integrativas I e 

seminário de pesquisa e extensão II.   

Ao avançarmos na análise dos componentes curriculares de terceiro período, 

selecionamos três componentes que direcionam seu foco de estudo para subsidiar a 

linguagem enquanto instrumento de formação. São eles: Psicologia da aprendizagem e 

do desenvolvimento humano onde são abordados os principais fundamentos sobre 

aprendizagem e desenvolvimento humano. Consonante ao pensamento de Vygotski, o 

desenvolvimento humano:  

É uma construção histórica e social, derivada de processos interacionais e 

de condições objetivas de vida, e a consciência é constituída com base nas 

experiências vividas. Por conseguinte, a realidade e a subjetividade são 

compreendidas de maneira dialética, pois os seus elementos constitutivos 

são causa e efeito uns dos outros, estando em constante relação e 

transformação (DANIEL JÚNIOR, 2012, p. 20). 

   

Consideramos assim, a importância de conhecer as diferentes etapas de 

desenvolvimento humano, de como este indivíduo aprende em cada fase da sua vida. Esse 

aprendizado permitirá ao pedagogo entender o indivíduo de maneira holística, 

considerando assim, todos seus aspectos.  

Desta forma, destacamos a importância de os componentes oferecerem ao 

formando, pressupostos teóricos que embasarão seu fazer pedagógico. Ressaltamos ainda, 

a importância do aspecto linguístico e as suas relações entre ensino-aprendizagem 

enfatizado neste componente. Ao observarmos a bibliografia básica constatamos a 

filiação teórica a perspectiva histórica e cultural de L. Vygotski. 
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Em Práticas pedagógicas interativas II, pontuamos: a relação ludicidade e 

linguagem, a realização de experiências lúdicas com as linguagens. Quanto a isso, 

ressaltamos a importância da brincadeira na formação do pensamento e da linguagem do 

indivíduo nos iniciais. Segundo Vygotski, quando o indivíduo brinca ensaia fatos da 

realidade e interioriza relações com o mundo em que vive. Vygotski (1998, p. 137) 

afirma: “A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do 

significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento e 

situações reais”. 

Descartamos, no entanto, os componentes: organização, estrutura e 

funcionamento da educação, educação infantil, educação especial e inclusiva, currículo, 

identidade e conhecimento.  

Análise dos componentes curriculares o quarto período nos garantiu a seleção de 

dois componentes relacionados ao trabalho com a linguagem. São eles: Língua brasileira 

de sinais libras — LIBRAS, Linguagem, alfabetização e letramento. Em Língua 

brasileira de sinais — LIBRAS, consideramos este componente pertinente à formação do 

pedagogo para trabalhar com a linguagem, devido à abordagem de aspectos linguísticos 

específicos da língua brasileira de sinais libras. Reconhecemos a importância deste 

conteúdo para formação do pedagogo, tendo em vista, o preparo do professor para se 

comunicar com possíveis alunos que desenvolveram algum comprometimento auditivo. 

Além de desenvolver o entendimento da concepção de inclusão, a abertura para o 

diferente, o sentido de atenção com o outro, fundamentais para uma comunicação efetiva. 

Durante a análise de Linguagem, alfabetização e letramento, percebemos que este 

componente é o que mais se aproxima da temática do estudo em questão, tendo em vista 

que aborda os pressupostos teóricos para o trabalho com a linguagem. Aborda as 

diferentes concepções da psicogênese da linguagem, apresentam aspectos históricos do 

processo de aquisição da leitura e da escrita. Pontua a função social da leitura e da escrita, 

além de oferecer, aportes teóricos e metodológicos para o reconhecimento os diferentes 

níveis de escrita e sua evolução ao longo do tempo.  

Apresenta ainda as diferentes concepções de alfabetização e letramento, os 

processos educativos e desenvolvimento da linguagem, da comunicação e do processo de 

alfabetização escolar: em seus fundamentos epistemológicos, os métodos de alfabetização 

os limites, as possibilidades e as condições de aprendizagem.   
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Observamos a pertinência do componente ao objeto de estudo também na análise 

da bibliografia básica. A escolha de autores relevantes na temática da linguagem, da 

psicologia da aprendizagem e da psicogênese da língua escrita.  

Destacamos ainda, que os pré-requisitos exigidos para o curso desta disciplina são 

os componentes, previamente selecionados: fundamentos psicológicos da educação e 

psicologia da aprendizagem de desenvolvimento humano. Esta constatação nos aponta a 

uma coerência na seleção dos componentes, que se articulam nos estudos da linguagem.  

Neste período, foram descartados os componentes: Educação popular e Pedagogia 

social no Brasil, Políticas públicas e gestão da educação, Didática I e Práticas pedagógicas 

interativas III. A exclusão destes componentes dá-se pelo fato de se dedicarem aspectos 

específicos e não se relacionarem a aspectos da linguagem.  

Dentre os componentes do quinto período, optamos por analisar: Fundamentos 

teóricos metodológicos do ensino de português, Fundamentos teóricos metodológicos do 

ensino de matemática e Fundamentos teóricos metodológicos do ensino de ciências. 

Quanto aos Fundamentos teóricos metodológicos do ensino de português, caracterizamos 

este componente, como sendo o articulador entre teoria e prática. Contempla, neste caso, 

o saber-fazer. Em que o educando tem a possibilidade de pensar e repensar o ensino da 

língua materna e suas metodologias, à luz dos fundamentos teóricos.  

Ao selecionarmos os Fundamentos teóricos e metodológicos ensino de 

matemática, o consideramos relevante tendo em vista a necessidade do desenvolvimento 

da linguagem matemática na formação do professor para atuar na educação infantil e nos 

anos iniciais ensino fundamental, onde ocorre o desenvolvimento do pensamento lógico-

matemático, extremamente necessário a aprendizagem de resolução de problemas e 

outros saberes matemáticos nestes níveis de ensino.  

Conforme Lima e Noronha (2014), por meio da linguagem matemática é possível 

o desenvolvimento de competências comunicativas específicas que viabilizam a 

compreensão dos conteúdos. Portanto:  

A comunicação em sala de aula, principalmente no ensino da matemática, 

permite ao aluno expressar seus pensamentos e suas compreensões, sejam 

elas errôneas ou não, sobre um determinado conteúdo, possibilitando ao 

professor trabalhar a partir das representações dos alunos, levando-os a 

perceber, nessa perspectiva, as raízes desse conteúdo de ensino de maneira 

mais coerente. (LIMA E NORONHA, 2014, p. 35).  
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Observando os Fundamentos teóricos e metodológicos de ensino de ciências, foi 

possível constatar a importância das abordagens das relações entre “ciência, tecnologia e 

sociedade” e “alfabetização científica”. Utilizadas para caracterizar a proposta de ensino 

de ciências para os anos iniciais. Para Lorenzetti & Delizoicov:  

 
[...] a alfabetização científica no Ensino de Ciências Naturais nas séries 

iniciais é [...] compreendida como um processo pelo qual a linguagem das 

Ciências Naturais adquire significados, constituindo um meio para o 

indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como 

cidadão inserido na sociedade (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p. 

9). 

 

Em linhas gerais, a alfabetização científica pode ser definida como o objetivo de 

ensino de ciências para formação de pessoas conheçam e reconheçam ideias científicas, 

aspectos da natureza da ciência e relações entre as ciências, as tecnologias, a sociedade e 

o ambiente. 

Descartamos neste período, os componentes: Planejamento e organização do 

trabalho pedagógico, Estágio supervisionado I, Educação infantil e Práticas Pedagógicas 

Interativas IV.  Para exclusão, consideramos o critério anteriormente descrito.  

No sexto período, selecionamos para análise apenas dois componentes 

curriculares que se relacionam com o trabalho com linguagem: Práticas pedagógicas 

integrativas V e Estágio supervisionado II- Ensino fundamental. Neste período 

mantivemos os critérios anteriores para exclusão dos seguintes componentes: 

Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da geografia, Fundamentos teóricos 

metodológicos do ensino de história, Didática II, Educação de jovens e adultos (EJA). 

Durante análise do componente: Práticas pedagógicas integrativas V, foi possível 

constatar o foco no trabalho com a linguagem na perspectiva da alfabetização de jovens 

e adultos. Quando objetiva: "aprofundar a reflexão sobre alfabetização de jovens; adultos 

e idosos a partir de um modelo de letramento crítico e plural em que os alfabetizandos 

aprendem a ler, escrever e contar na perspectiva da dialogicidade, da emancipação e da 

cidadania" (UFERSA, 2016, p. 86).  

Este componente aborda ainda, a função social da leitura da escrita como práticas 

e letramento. Orienta o trabalho docente a partir da leitura, interpretação, e resolução de 

situações problema do cotidiano. O professor nesta perspectiva é orientado a trabalhar 

com as diferentes linguagens na resolução de problemas.  
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Já no componente Estágio supervisionado II- Ensino fundamental, ressaltamos 

seu caráter operacional, em que o futuro professor tem a oportunidade colocar em prática 

os conhecimentos teóricos adquiridos na graduação, por meio da “elaboração de planos 

de atividades e de aula. Organização do tempo e do espaço escolar, análise dos livros 

didáticos, metodologias, dos recursos didáticos e avaliação.” (PPPC UFERSA, 2016, p. 

98). 

Entendemos que neste momento da formação, o aluno tem uma visão geral do 

processo educativo, articula aspectos teóricos e práticos, dentro dos limites e 

possibilidades do ambiente escolar. Sendo assim, podemos inferir que o estágio 

supervisionado oportuniza ao aluno- professor, o exercício do trabalho com diferentes 

linguagens dentro do processo educativo.   

Dentre os componentes curriculares do sétimo período, consideramos relevante 

a temática em questão: Corporeidade, Ludicidade e educação, Tecnologias aplicadas à 

educação. Selecionamos Corporeidade, Ludicidade e educação para a análise, tendo em 

vista a diversidade de linguagens que permeiam o aspecto cultural e artístico no processo 

educacional nas suas relações. Na proposição do estudo dos fundamentos, conteúdos 

básicos e metodologia do trabalho com a musicalização, artes visuais, dança, teatro e 

jogos. 

Destacamos o entendimento constante na ementa do componente da “expressão 

corporal como dimensão da linguagem na educação infantil, nos anos iniciais do ensino 

fundamental e na EJA.” (UFERSA, 2016, p. 95). Portanto, conforme Mattos e Neira 

(2003): 

 
[...] o movimento é o meio de expressão fundamental das crianças na 

Educação Infantil, logo, temos, todos os educadores, a obrigatoriedade de 

compreender esse movimento muito além de um olhar biológico ou 

fisiológico, o corpo que corre, cresce e sua é o mesmo que sente, conhece 

e se expressa (MATTOS; NEIRA, 2003, p. 20).  

 

Em Tecnologias aplicadas à educação, destacamos a formação do professor para 

o trabalho com a linguagem midiática, por meio de recursos tecnológicos, textos 

semióticos e multimodais. Consideramos essa formação imprescindível ao pedagogo, 

tendo em vista, as modificações ocorridas na sociedade e as necessidades advindas da 
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sociedade contemporânea. Desta forma, faz necessário preparo do professor para utilizar 

as novas tecnologias voltadas para os diferentes contextos educativos.  

Descartamos neste semestre os seguintes componentes curriculares: Planejamento 

e práticas de gestão escolar, Práticas pedagógicas integrativas VI, Estágio supervisionado 

III- Educação de jovens e adultos.    

Ao realizamos a análise dos componentes curriculares do oitavo período, 

selecionamos apenas o componente: Desenvolvimento cognitivo e aquisição da leitura da 

escrita em educação de jovens e adultos, por apresentar pressupostos acerca dos 

processos de leitura e escrita na perspectiva da neurociência. A bibliografia aponta para 

os estudos da cognição e dos fundamentos linguísticos do processo de alfabetização e 

letramento para a modalidade da EJA. 

Percebe-se de maneira geral o direcionamento das abordagens das temáticas de 

estudo dos componentes curriculares para a modalidade da educação de jovens e adultos, 

devido ao contexto local em que o curso está situado.  

Os componentes: Educação em direitos humanos, Ação educativa em espaços 

não-escolares, Práticas pedagógicas interativas VII, Estágio supervisionado IV- Gestão 

educacional foram descartados por não apresentarem elementos pertinentes a temática do 

estudo.  

No nono período, todos os componentes foram descartados, por tratarem de 

temáticas específicas, que não se alinharam a formação docente para o trabalho com a 

linguagem. Este período é constituído pelos seguintes componentes: Estatística aplicada 

à educação, Planejamento e avaliação das instituições educativas, Estágio supervisionado 

V- espaços não escolares e Trabalho de Conclusão de curso I.  

Finalizando a análise, no décimo período dentre os componentes que o constitui, 

selecionamos apenas: Literatura e educação. Consideramos a relevância deste 

componente no tocante a linguagem literária. Haja vista, que por meio dela o futuro 

professor tem a possibilidade de adentrar no universo do aluno, apresentando-o ao mundo 

"fantástico" da literatura e contribuir para a formação do leitor.  

Os demais componentes: Estágio supervisionado VI — Educação profissional, 

Trabalho de conclusão de curso II foram descartados devido aos critérios anteriormente 

estabelecidos.  
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Observou-se durante análise que o documento considera especificidades do 

contexto em que está inserido. Desta forma, seleciona e organiza momentos curriculares 

para atender às principais demandas de atuação, no caso este documento, a educação de 

jovens e adultos.  

O PPPC da UFERSA é extremamente permeado de saberes inerentes à educação 

de jovens e adultos. Podemos observar este fenômeno por meio da distribuição e 

organização dos seguintes componentes curriculares: fundamentos teóricos e 

metodológicos da concepção Freireana de educação; fundamentos históricos e materiais 

da produção da existência de homens e mulheres do semiárido brasileiro; avaliação de 

sistemas educacionais, legislação políticas diretrizes para a EJA, Processos de aquisição 

da matemática em EJA, Desenvolvimento cognitivo e aquisição da leitura e da escrita em 

EJA. 

É importante enfatizar que, ao observarmos as ementas dos componentes 

curriculares optativos, constatamos a ausência de componentes que contemplam o 

trabalho com a linguagem na matriz curricular do curso de pedagogia presencial da 

UFERSA Angicos/ RN. Tal dado reafirma nossa proposição de que os componentes 

curriculares que tratam especificamente dos fundamentos referentes aos trabalhos com a 

linguagem, devem integrar os componentes curriculares de carga horária obrigatória.  

Consideramos que por meio da análise realizada foi possível, vislumbrar a partir 

dos elementos estruturantes do projeto político pedagógico do curso de pedagogia da 

UFERSA, percebermos como é prescrita/ pensada a formação do pedagogo para o 

trabalho com a linguagem. 

3.3.2.1 Categorias emergentes do  PPPC de pedagogia da UFERSA 

Por meio da análise da estrutura curricular do curso presencial de pedagogia da 

UFERSA, observamos que esta, se organiza por meio de três núcleos, que originam cinco 

eixos estruturantes em que estão distribuídos os componentes curriculares, para fins 

didáticos, organizamos a referida estrutura curricular  conforme apresentamos no 

organograma abaixo: 
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Figura 5 - Organograma da organização curricular do Curso presencial de Pedagogia/ UFERSA- Angicos/ 

RN. 

 
Fonte: Organograma organizado pela autora com base no PPPC UFERSA, 2016.  
 

O Núcleo de estudos de formação geral (NEFORG) que se destina aos 

fundamentos indispensáveis, Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos 

(NADE) — contempla a formação voltada para o aprofundamento e para a atuação 

profissional e Núcleo de estudos integradores (NEI) — constituído dos componentes 

curriculares que visam o enriquecimento curricular e a articulação teoria e prática. Estes 

núcleos se subdividem em cinco eixos estruturantes, que se ampliam em onze eixos 

temáticos.  

O eixo estruturante I, intitulado: Ciências da Educação constitui o campo 

epistemológico fundamental da formação do pedagogo.  Amplia-se para o eixo temático: 

Educação e sociedade constituído de onze componentes curriculares.  Porém apenas três 

direcionam a formação para o trabalho com a linguagem. São eles: Fundamentos 

Psicológicos da educação, Fundamentos teóricos e metodológicos da concepção Freiriana 

de Educação e Psicologia da aprendizagem.  
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O eixo estruturante 2, Políticas e Gestão da Educação contempla a dimensão 

política educacional. Dá origem ao eixo temático, Educação, Política e sociedade sendo 

composto de seis componentes, e que devido à especificidade da temática a que se 

propõem os componentes deste eixo não contemplam a formação para o trabalho com a 

linguagem.  

No Eixo estruturante 3, Práticas pedagógicas dá conta dimensão técnica 

formativa e da organização e metodologias do ensino e da aprendizagem e da organização 

do trabalho pedagógico (UFERSA, 2016), desmembra-se em quatro eixos temáticos. O 

primeiro: Leitura, Literatura e Letramento — Composto de cinco componentes todos 

relacionados à formação para o trabalho com linguagem.  

O segundo, intitulado Conhecimento, Cultura e Identidade contemplam dois 

componentes e apenas um relacionado ao objeto em questão nesta pesquisa.  

O terceiro eixo temático nomeado, Tecnologia e Educação contêm dois 

componentes sendo apenas um relacionado para o trabalho com linguagem.  

Último eixo temático, Organização do ensino e do trabalho escolar, constituído 

de oito componentes, porém quatro deles relaciona-se com o objeto de estudo. 

Quanto ao eixo estruturante 4, trata da Pesquisa e Práticas Educacionais. Amplia-

se para dois eixos temáticos: Pesquisa Educacional com cinco componentes e Prática de 

Ensino e Formação profissional, com sete componentes. Destacamos, no entanto como 

relevante a temática desta dissertação, os componentes: Práticas Pedagógicas Integrativas 

II e V, Estágio Supervisionado II- Ensino fundamental.  

No Eixo estruturantes 5, Educação, Meio ambiente e Inclusão social que se 

subdivide em três eixos temáticos: Direitos humanos, diversidade e educação, Educação, 

política e práticas sociais e Meio ambiente e sociedade. Dentre os componentes que 

integram este eixo estruturante, não observamos relação com os aspectos formativos para 

o ensino da linguagem.  

A análise da organização da estrutura curricular realizada nos permitiu identificar 

a intencionalidade destinada a cada conjunto de componentes, percebemos que existem 

componentes considerados indispensáveis, outros que objetivam a aprofundar/ ou 

preparar para atuação docente e ainda outro grupo de componentes de caráter integrador. 

Esta caracterização nos levou a pensar como os componentes destinados ao trabalho com 
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a linguagem estão organizados na estrutura curricular? O que estes componentes, a partir 

do seu objetivo de formação, nos dizem acerca do trabalho com a linguagem?  

Buscando responder a tais questionamentos, analisamos a localização dos 

componentes curriculares, nos referidos núcleos, buscando identificar pertinência com o 

trabalho com a linguagem. Conforme apresentamos no quadro a seguir:  

 

Quadro 10 - Distribuição dos componentes curriculares nos núcleos de estudos PPPC/UFERSA 

NEFORG 
Fundamentos Psicológicos da educação 

Fundamentos teóricos e metodológicos da concepção Freiriana de 

Educação 

Psicologia da aprendizagem 

Leitura e Produção de Textos 

Linguagem, Alfabetização e Letramento 

Literatura e Educação 

Língua Brasileira de Sinais – Libras  

NADE 
Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Português 

Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Matemática 

Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Ciências 

Desenvolvimento Cognitivo e Aquisição da Leitura e da Escrita em 

EJA 

NEI 
Práticas Pedagógicas Integrativas II e V 

Estágio Supervisionado II 

Fonte: elaborado pela autora a partir do PPPC UFERSA, 2016. 

 

Ao observarmos o quadro acima, percebemos que no NEFORG encontra-se a 

relação dos componentes considerados imprescindíveis à formação do pedagogo para o 

trabalho com a linguagem por abordarem seus fundamentos e princípios teóricos. Tais 

componentes oferecem contribuições importantes principalmente advindas das áreas da 

psicologia e dos estudos da linguagem. No NADE, núcleo voltado para o aprofundamento 

dos conceitos e atuação do docente, encontramos no conjunto de componentes 

curriculares o aparato teórico metodológico que embasará o desenvolvimento das 

metodologias do trabalho com a linguagem. Na busca de integrar teoria e prática, o NEI 

apresenta nos componentes desse núcleo a oportunidade do aluno experiência, vivências 

e situações da realidade do ambiente escolar, colocando em prática o que foi aprendido.   
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Após analisarmos cada núcleo eixo estruturante e eixo temático, percebemos a 

recorrência de alguns componentes e seus respectivos objetivos de formação em indicar 

aproximações com a formação para ensino da linguagem. 

Aplicados os critérios de seleção dos componentes curriculares durante a análise, 

observamos a partir da classificação dos saberes docentes Tardif (2014, p.38), que a 

depender do seu objetivo de formação eram organizados seus conteúdos, metodologias, 

recursos, etc. Cada componente apresentava uma tendência para um aspecto da 

linguagem. Alguns destinavam ao aprendizado de concepções e fundamentos da 

linguagem, outros pretendiam subsidiar o desenvolvimento de metodologias de ensino 

para trabalho com a linguagem; enquanto outros ainda objetivavam a articulação entre os 

conhecimentos por meio da atuação docente, em que as vivências são consideradas 

instrumentos de aprendizagem.  

  Para fins de identificação e classificação, destacamos em cores diferentes cada 

conjunto de componentes curriculares e suas respectivas dimensões formativas. Em azul, 

os componentes que contemplam a dimensão formativa conceitual, em vermelho, os 

referentes à dimensão atitudinal e em amarelo, os que compreendem a dimensão 

formativa vivencial. Dessa maneira, classificamos em três grupos os componentes 

curriculares, de acordo com a ênfase dada a um determinado aspecto da formação para o 

trabalho com a linguagem, que nomeamos de Dimensões formativas. Apresentamos no 

quadro a seguir, cada uma delas: 

Quadro 11 - Sistematização das categorias emergentes do PPPC/UFERSA (2016) para a formação do 

pedagogo para o ensino da linguagem 

CATEGORIA   DEFINIÇÃO MATERIALIZAÇÃO 

NO PPC  

Dimensões formativas 

conceituais  

Compreendem a ênfase na 

fundamentação teórica do 

pedagogo para o ensino da 

linguagem. Estas, 

integralizam as bases 

teóricas que 

fundamentarão as 

concepções, afiliações e o 

posicionamento e que o 

pedagogo adotará/ 

assumirá em seu fazer 

pedagógico para o ensino 

da linguagem. 

Componentes: 

Fundamentos psicológicos 

da Educação, 

Fundamentos teóricos 

metodológicos da 

concepção Freireana de 

educação e Psicologia da 

aprendizagem e do 

desenvolvimento humano; 

Linguagem, alfabetização 

e letramento, Literatura e 

educação, Língua 

brasileira de sinais- 
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LIBRAS;Desenvolviment

o cognitivo e aquisição da 

leitura e da escrita em 

educação de jovens e 

adultos(EJA), e 

Tecnologias aplicadas à 

educação. 

Dimensões formativas 

atitudinais  

Compreendem a ênfase nos 

conhecimentos teórico-

metodológicos 

orientadores da prática 

pedagógica de ensino com 

a linguagem. 

Constituídas no documento 

analisado, pelos 

componentes:  Leitura e 

Produção de textos, 

Fundamentos teóricos 

metodológicos dos ensinos 

do português, da 

matemática e de ciências,  

Dimensões formativas 

vivenciais  

Compreendidas como o 

caráter vivencial e prático 

da formação, o exercício 

articulador entre os saberes 

teóricos e práticos. A 

atuação efetiva. 

 

Nesta perspectiva, 

apresentadas nos 

componentes: 

Corporeidade, Ludicidade 

e Educação; Estágio 

supervisionado II- Ensino 

fundamental e Práticas 

Integrativas II e IV. 
Fonte: dados sistematizados pela autora para a pesquisa.   
 

Ao pensarmos que os aspectos formativos para o trabalho com a linguagem são 

constituídos por dimensões, consideramos a interligação e complementaridade dos 

diversos elementos que perpassam o processo de formação do pedagogo. 

É importante ressaltar que este processo não ocorre de forma fragmentada, nem 

tão pouco puramente sequencial, onde a ordenação de determinada aprendizagem deva 

obrigatoriamente preceder a outra. Pelo contrário, entendemos que a formação ocorre 

como processo, como um continuum que perdura em todas as etapas de sua vida. 

Portanto, a partir dos estudos que realizamos e dos resultados obtidos das análises 

podemos inferir que, na perspectiva dimensional de formação, o preparo do pedagogo, 

para o trabalho com as diferentes linguagens, ocorre em níveis. Concebemos que em um 

dado momento do processo formativo uma dimensão é enfatizada, tendo em vista 

corresponder aos objetivos de formação pretendidos.   

Consideramos que neste documento curricular, estas dimensões se materializam 

nos componentes curriculares; visto que ao analisarmos seus ementários, planos de cursos 

e os objetivos de ensino, percebemos que alguns estavam direcionados para 
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aprendizagens mais teóricas, outros focam nas aprendizagens vivenciadas e outros ainda, 

apresentam-se como aportes metodológicos de formação.  

Sendo assim, classificamos os componentes curriculares conforme o quadro 

supracitado, nomeamos em três dimensões. Observamos ainda, o percentual de 

componentes destinado a cada uma destas dimensões, o qual apresentaremos 

sistematicamente no gráfico abaixo:  

Gráfico 4- Classificação dos componentes curriculares do UFERSA de acordo com as dimensões 

formativas para o trabalho com a linguagem  

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir do PPPC UFERSA, 2016. 

 

Através do gráfico acima, podemos visualizar o quantitativo de componentes 

curriculares contemplados em cada uma das dimensões formativas.  

Nomeamos de Dimensões formativas conceituais, por apontarem para as 

aprendizagens das concepções e fundamentos que embasam o trabalho com a linguagem. 

A saber, constituída pelo conjunto de componentes curriculares: Fundamentos 

psicológicos da Educação, Fundamentos teórico-metodológicos da concepção Freireana 

de educação e Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento humano. O que 

corresponde a (50%) dos componentes relacionados a formação para o trabalho com a 

linguagem.   

50%

25%

25%

Classificação dos componentes curriculares do UFERSA de acordo com as 
dimensões formativas para o trabalho com a linguagem 

Dimensão formativa Conceitual

Dimensão formativa atitudinal

Dimensão formativa vivencial
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No entanto, é importante ressaltar que mesmo com esta quantidade significativa 

de componentes contemplados pela dimensão formativa conceitual, observamos a 

inexistência de componentes que subsidiem o aporte teórico do pedagogo no campo 

específico dos estudos da linguagem.    

As Dimensões formativas atitudinais: compreendem a ênfase das aprendizagens 

dos conhecimentos teórico-metodológicos da prática pedagógica de ensino com a 

linguagem. Tais aprendizagens têm o intuito de, por meio da articulação teoria e prática, 

assegurar ao graduando a oportunidade de refletir sobre sua prática, para pensar e criar 

possibilidades de atuação didáticas e pedagógicas, mediante sua reflexão crítica.    

Estas dimensões estão constituídas no documento analisado, pelos componentes: 

Leitura e Produção de textos, Linguagem, alfabetização e letramento, Literatura e 

educação, Língua brasileira de sinais — LIBRAS, Fundamentos teóricos metodológicos 

dos ensinos do português, da matemática e de ciências, Desenvolvimento cognitivo e 

aquisição da leitura e da escrita em educação de jovens e adultos (EJA), Corporeidade, 

Ludicidade e Educação e tecnologias aplicadas à educação. Contabilizando, conforme o 

gráfico acima, (25%) do total dos componentes destinados ao trabalho com a linguagem.  

Quanto ao trabalho com a linguagem, especificamente, acreditamos que esta 

dimensão formativa oferece subsídios ao pedagogo por meio de uma abordagem 

metodológica dos conteúdos, conseguir vislumbrar seu caráter prático, na medida em que 

busca refletir e desenvolver métodos de inovar suas ações pedagógicas.  

Já as dimensões formativas vivenciais receberam esta nomenclatura, por 

considerarmos os saberes adquiridos no exercício docente, no contato com os colegas de 

curso, e de profissão, nas experiências bem ou mal sucedidas, na necessidade de “repensar 

o trajeto” ou de “recalcular a rota” no caminho do ensino e da aprendizagem. Estes 

“percalços” são permeados de valiosos ensinamentos e possibilitam o aprimoramento da 

formação e da prática docente. Tais vivências, compreendidas aqui como exercício 

articulador entre os saberes teóricos e práticos vivenciados a princípio durante a formação 

inicial e posteriormente ao longo de toda a vida.  

Neste documento curricular, estão contemplados na dimensão vivencial os 

componentes: Estágio supervisionado II - Ensino fundamental e Práticas Integrativas II e 

IV. Em que os graduandos se inserem no contexto em que irão atuar colocando em prática 
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os saberes construídos em suas vivências acadêmicas para exercitar o fazer pedagógico. 

Este conjunto representa (25%) do total de componentes analisados.  

Relacionamos estes componentes aos aspectos da formação para o trabalho com 

a linguagem, especificamente com base nos seus objetivos de ensino, que propõem um 

olhar integrado entre os conteúdos dos diferentes componentes curriculares estudados no 

semestre, permitindo pensar uma atuação pedagógica numa perspectiva multireferencial, 

considerando as diversas formas de linguagem.  

Sendo assim, compreendemos no decorrer do processo formativo a todo o 

momento as dimensões se articulam e se integram para que ocorra um processo efetivo 

de formação docente no campo da linguagem.  

Acreditamos, portanto, que uma formação consistente é aquela que equilibra e 

articula os diferentes aspectos que perpassam o processo. A este respeito, é notória a 

grande quantidade de componentes curriculares voltados para a formação teórico-

metodológica; questionamos, portanto, a efetividade formativa, considerando a 

fragilidade teórica observada.  

Por fim, cremos que por meio da integração das referidas dimensões durante o 

processo de formação inicial, o futuro professor aprende determinado conhecimento de 

ordem conceitual, inserido no processo tem a possibilidade de teorizar sobre o que 

aprendeu. À luz deste novo conhecimento reflete sobre o fazer pedagógico e lança a mão 

dos aportes teóricos e metodológicos, aproveitando o terreno fértil da diversidade de 

saberes, abordagens e ciências que são inerentes ao ensino nos anos iniciais, orienta e 

ressignifica sua prática.  

Acreditamos que, por meio da observação e análise dos elementos estruturantes 

do projeto político pedagógico do curso de pedagogia da UFERSA, supracitados e 

destacados no texto tivemos um desenho, um delineamento de como é pensada a 

formação do pedagogo para o trabalho com a linguagem na referida IES. E, além disso, 

foi possível formular as categorias para analisar os outros projetos de curso. Passaremos, 

portanto, a seção seguinte, em descrevemos a análise dos demais PPPCs constituem o 

corpus desta pesquisa.  

Para realizar a análises dos demais projetos de curso a que nos propomos, fizemos 

uso dos procedimentos de análise já validados na análise inicial realizada no PPPC da 
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UFERSA e ocorreram em diversas etapas. Iniciamos pela leitura geral destes documentos. 

Em uma segunda leitura procuramos identificar e destacar a trechos, expressões ou 

fragmentos, diretamente ou indiretamente relacionados à linguagem enquanto objeto de 

formação.  

 

3.3.3 Análise do PPPC de Pedagogia do  IFESP- Natal/RN  

  

O Instituto de educação superior Presidente Kennedy IFESP, contribui 

significativamente com a Educação do Estado do Rio Grande do Norte especificamente 

no campo de formação de professores de 1994. O referido curso teve sua autorização de 

2009 e seu reconhecimento em 2014. Esta Instituição apresenta a demanda, de atuação 

do profissional, voltada para a formação de professores rede pública de ensino. Investe 

no preparo de profissionais que já atuam ou visam atuar na educação básica dos anos 

iniciais do Estado do Rio Grande do Norte. Neste sentido o referido curso ocupa um lugar 

de extrema relevância para a formação de professores do Rio Grande do Norte.  

Quanto ao objetivo geral do curso pretende   

 
Formar professores para exercer funções de Magistério na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental ensino médio na 

modalidade normal de educação profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. (PPPC IFESP, 2018, p.12).  

 

Dentre os objetivos específicos, destacamos propiciar uma sólida formação e 

domínio os específicos na área de formação, por este excerto, nos levam a pensar em uma 

formação teórica consistente para o trabalho com a linguagem nos anos iniciais.  

A concepção de Formação docente adotada neste documento rompe a simples 

transmissão de conhecimentos específicos, há uma área de atuação. Está para além da 

instrumentalização da prática pedagógica volta-se, na verdade, para uma educação 

emancipadora. (IFESP, 2018). 

Sendo assim, almeja oferecer uma  
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Formação que possa subsidiar a reflexão e a problematização por parte 

licenciando que buscam essa formação garantindo, assim, apropriação do 

conhecimento didático-pedagógico imprescindíveis para uma atuação 

docente contextualizada e comprometida com a diversidade e a 

emancipação social. (PPPC IFESP, p. 11) 

 

Os princípios filosóficos e pedagógicos deste PPC, são orientados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e pelos Pareceres CNE/CP n.º 5/ 2006 e n.º 3/2006 e, segundo as 

DCNs, a formação deve 

Propiciar, por meio de investigação, reflexão crítica e experiência no 

planejamento, execução, avaliação de atividades educativas, aplicação de 

contribuições de campos de conhecimentos, como o filosófico, o histórico, 

o antropológico, o ambiental ecológico, o psicológico, o linguístico, o 

sociológico, o político, o econômico e cultural. (PPPC IFESP, p.13). (grifo 

nosso).  

 

Destacamos o campo do conhecimento linguístico citado nas DCN’s e adotado 

por este projeto de curso, com intenção de reiterarmos a importância destes saberes na 

formação docente, visto que, o fenômeno da linguagem transita por todos os outros 

campos do conhecimento.   

Mediante a análise deste documento, percebemos que o processo formativo se 

baseia na seguinte Tríade: conhecimentos teóricos, práticos e sua consolidação por meio 

do exercício profissional.  

Conforme discutimos anteriormente, os saberes docentes emergem de diversas 

fontes, e se consolidam no fazer pedagógico. No tocante a formação para o trabalho com 

linguagem, não é diferente, pois a articulação deste conjunto de diferentes saberes 

favorece a ampliação das possibilidades da atuação.  

Assim consideramos que no momento da formação inicial, estes saberes devem 

ser desenvolvidos para que no exercício docente, sejam aprimorados e agregados a novos. 

Sendo assim, torna-se pertinente compreender como é pensada esta preparação do futuro 

professor para trabalhar no campo da linguagem e como esta formação está prescrita/ 

formalizada nos projetos de cursos.  

Para tanto, ao analisarmos o documento curricular do IFESP/ Natal, selecionamos, 

a partir dos critérios de inclusão preestabelecidos na análise piloto, os componentes 

relacionados ao trabalho com a linguagem, que serão apresentaremos no quadro abaixo:  
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Quadro 12 - Componentes curriculares do Curso de Pedagogia (IFESP) que mencionam o trabalho com a 

linguagem: 

PERÍODO COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO C 

H 

1º Tópicos linguísticos TL 40 

Psicologia do desenvolvimento PSIDE 40 

2º Leitura e produção de textos I LPT 60 

Psicologia da educação I PSIEDUI 60 

3º Psicologia da educação II PSIEDU 

II 

60 

Corporeidade e educação  CORPE 40 

Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da língua portuguesa 

I 

FTMEEL

P 

50 

4º Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da matemática I FTMEEM 

I 

50 

Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da arte I FTMEA I 50 

5º Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da matemática II FTMEEM 

II 

50 

Alfabetização e letramento I ALF I 45 

6º Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da língua portuguesa 

II 

FTMEEL

P II 

50 

Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da arte II FTMEA II 50 

Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da educação física II FTMEEF 

II 

50 

Estatística aplicada à educação EAE 40 

Alfabetização e letramento II ALF II 45 

7º Tecnologia da informação e comunicação TIC 60 

Ateliê de estudos culturais I AEC I 30 

8º Noções de libras II NLIBRAS 

II 

40 

Ateliê de estudos culturais II AEC II 30 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC IFESP, 2018.  
 

Inicialmente, selecionamos para análise, vinte componentes curriculares 

distribuídos ao longo dos oito semestres letivos e pertencentes às diferentes áreas do 

conhecimento. É importante ressaltar que ao observar o conjunto de componentes 

curriculares, como também sua organização e distribuição ao longo do curso, percebemos 

a importância destinada aos aspectos da linguagem desde o início do curso. Além da 

valorização destinada aos componentes e conteúdos específicos da área da linguagem, 

como é o caso do componente tópicos linguísticos.  
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Buscando aprofundar nosso entendimento, observamos também a organização 

destes componentes na estrutura curricular do curso, quanto à: seus núcleos de origem, 

carga horária destinada a cada componente e por fim calculamos o percentual de 

componentes curriculares, relacionados ao trabalho com a linguagem, presentes no 

documento curricular e suas respectivas cargas horárias em relação à carga horária total 

do curso. Demonstraremos tais resultados, de maneira sistemática no quadro a seguir: 

Quadro 13 - Percentual de componentes curriculares, relacionados ao trabalho com a linguagem, presentes 

no PPPC IFESP/ Natal- RN (2018): 

NÚCLEO DE ESTUDOS  

 

 

CARGA 

HORÁRIA 

DE CADA 

NÚCLEO / 

% 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

RELATIVOS AO 

TRAB. COM A 

LINGUAGEM 

CH  % 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de formação Geral 

 

 

 

 

 

2.11

0 

 

 

 

 

 

67,8

4 

Tópicos linguísticos  

Psicologia do 

desenvolvimento 

Leitura e produção de 

texto 

Psicologia da 

educação I 

Fund. Teóricos e met. 

do Ens. de Português I 

Fund. Teóricos e met. 

da Ed. Infantil  

Corporeidade e 

educação  

Fund. Teóricos e met. 

do ens. da matemática 

I 

Fund. Teóricos e met. 

do ens. da arte I  

Fund. Teóricos e met. 

do Ens. de português II 

Fund. Teóricos e met. 

do ens. da matemática 

II 

Fund. Teóricos e met. 

do ens. da arte II  

Fund. Teóricos e met. 

do ens. de Ed. Fis. II  

Fund. Teóricos e met. 

do ens. de ciências II 

Alfabetização e 

letramento I 

Alfabetização e 

letramento II  

Estatística aplicada à 

educação  

40 

40 

60 

60 

50 

50 

40 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

45 

40 

40 

60 

40 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,8

5 
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Tecnologia digital e da 

informação   

LIBRAS II

  

Subtotal  955 

Núcleo de Aprofundamento dos 

estudos 
920 29,5

8 

                            _    _   _ 

Núcleos de estudos Integradores 280 8,4 Ateliê de estudos 

integradores I 

Ateliê de estudos 

integradores II 

30 

40 

2,11 

Tota

l  

3.31

0 

10

0 

% 

 1.02

5 

30,96 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC IFESP, 2018.  
 

Analisando o quadro acima observamos que os conteúdos se organizam em três 

núcleos de estudos. A saber- núcleo de Formação geral, núcleo de fundamento dos 

estudos e o núcleo de estudos integradores. No núcleo de formação geral estão os 

componentes curriculares da ordem dos fundamentos teórico e metodológicos (PPC, 

p.30). Contempla 2.110 horas e estatisticamente representa 67, 84% das 3.310 horas totais 

do curso.  

É relevante dizer que, a grande maioria dos componentes relacionados ao trabalho 

com a linguagem encontra-se no núcleo de Formação geral o que resulta em 955 horas 

destinadas a este conjunto de componentes.  

Quanto ao núcleo de aprofundamento dos estudos que compreende 920h / 29,58% 

da carga horária total do curso. Conforme documento curricular em questão, os 
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componentes deste núcleo estão voltados às áreas de atuação profissional, em que estão 

incluídos os conteúdos específicos e pedagógicos priorizados neste Projeto de curso.  

Os componentes curriculares que compõem este núcleo são  

 
Pesquisa e Práticas Pedagógicas, TCC e Estágio Supervisionado. Pesquisa 

e Prática Pedagógica num total de 400 horas, distribuídas ao longo do 

curso a partir do 1º período e os Estágios que se realizam a partir do 5º 

período letivo. Integra também este núcleo o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), atividade acadêmica a ser realizado nos dois últimos 

períodos do curso, com uma carga horária total de 120 horas. (PPPC 

IFESP, 2018, p.30).  

 

Esses conteúdos objetivam possibilitar:  

a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão 

na área educacional; b) avaliação, criação e uso de textos, materiais 

didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que contemplem a 

diversidade social e cultural da sociedade brasileira;c) pesquisa e estudo 

dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação, didáticas e 

práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional, políticas 

de financiamento, avaliação e currículo. d) Aplicação ao campo da 

educação de contribuições e conhecimentos, como o pedagógico, o 

filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o 

psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o 

cultural; (PPPC IFESP,2018, p.31).(grifo nosso).  

 

Apesar de estar prescrito no documento que os componentes organizados neste 

núcleo objetivam a aplicação dos conhecimentos linguísticos adquiridos, durante a 

análise, não identificamos nenhum componente que estivesse relacionado com aspectos 

formativos para atuação no campo da linguagem. Ao analisarmos atentamente cada um 

dos componentes constituintes deste núcleo observamos que a maioria deste se destina ao 

preparo para trabalho final de conclusão de curso.  

Este fato, provocou nossos questionamos, tendo em vista que o momento da 

prática é oportuno para aplicar os conhecimentos adquiridos. Os estágios supervisionados 

disciplina de práticas integrativas ou pedagógicas, constituem um terreno fértil para os 

conhecimentos teóricos serem materializados. Isso nos leva a pensar se tal circunstância 

não representa uma lacuna formativa. Visto que, poderia ser oferecida ao professor (a) 

em formação, a oportunidade de trabalhar com as diferentes linguagens.  

Já o núcleo de estudos integradores ocupa 280 horas, em nossas análises vimos 

apenas dois componentes curriculares que acreditamos contribuir para o processo 
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formativo do pedagogo no campo específico da linguagem. São eles: Atelier de estudos 

culturais I e II. Tais componentes apresentam 30 e 40 horas, respectivamente, o que 

representa 11% da carga horária do núcleo destinada à formação para o ensino da 

linguagem.  

Nossa justificativa de escolha baseia-se nas proposições constantes nos 

ementários, que apontam para uma formação que possibilita “Vivências e análises de 

temas correlacionados a cultura para ampliação do universo cultural, na perspectiva de 

diversificação da formação profissional” (PPPC IFESP, 2018, p.71). Tudo isso, por meio 

da abordagem de aspectos da cultura local, valorizando nossas raízes e ampliando o 

repertório linguístico e cultural do professor em formação. Frente a isto, compreendemos 

que por meio destes componentes o graduando consegue apreciar diferentes linguagens e 

concebê-las como instrumentos metodológicos enriquecedores de suas ações 

pedagógicas. 

Sendo assim, com base nos valores acima, podemos afirmar que das 3.310 horas 

que constitui a carga horária total do curso, 1.025 horas, ou seja, 30,96% apontam para a 

formação no campo da linguagem. Mesmo com do significativo percentual, é importante 

dizer que se faz necessário a implementação de componentes curriculares que propiciem 

ao formando vivenciar momentos de atuação docente, para que possa pôr em prática o 

que foi aprendido durante o curso, pois ao vivenciar momentos de exercício profissional 

o futuro/a professor/a aprender a  solucionar problemas do cotidiano escolar.      

Após esta análise inicial, procedemos para análise dos ementários e em alguns 

casos dos planos de curso cada componente curricular. Com esta análise, objetivamos 

identificar elementos que validem nossas hipóteses no direcionamento formativo para o 

trabalho com a linguagem. Para tanto, usamos os mesmos critérios estabelecidos e 

utilizados na análise piloto- a saber: selecionamos os componentes curriculares que 

apresentasse expressões ou palavras referentes ao campo semântico de linguagem/ 

linguística/língua, demonstrasse  relação com os processos de aquisição, 

desenvolvimento ou ensino da linguagem; tivessem como objetivo amparar teórica, 

metodológica  e/ou orientassem a atuação o trabalho com a linguagem. 

Quanto aos procedimentos de análise a partir da leitura atenta, dos nomes dos 

componentes, ementas e planos de curso fomos identificando termos/ expressões que 

citassem ou nos permitissem inferir, a partir do contexto em que estivessem inseridos, 
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que se tratava de uma proposta de formação direcionada ao campo específico da 

linguagem. Decorrida a identificação dos termos ou expressões, realizamos o 

agrupamento dos componentes por similaridade quanto ao seu objetivo de aprendizagem.  

Este procedimento resultou em três conjuntos de componentes, de acordo com a 

seguinte ordem de contribuição: destacamos em azul, os componentes que contribuem 

para o embasamento teórico, em vermelho, destacamos os componentes que orientam 

aspectos metodológicos do trabalho com a linguagem, e, finalmente em amarelo, estão 

agrupados os componentes que consideramos contribuírem para a formação do pedagogo 

na área da linguagem, por meio das experiências vivenciadas, principalmente no tocante 

às reflexões respeito da corporeidade e da análise de temas correlacionados a criação do 

universo cultural local, por meio do entendimento das diversas linguagens artísticas como 

instrumento metodológico.  

Apresentaremos no quadro a seguir, a síntese da análise de cada um dos 

componentes selecionados e mencionados anteriormente.  

Quadro 14 - Indicações para uma formação no campo da linguagem presentes no PPPC/IFESP12: 

COMPONENTE CURRICULAR

  

 INDICAÇÕES PARA UMA FORMAÇÃO NO CAMPO DA 

LINGUAGEM 

Tópicos linguísticos Introdução aos estudos linguísticos; variação linguística. 

Língua falada e língua escrita. 

Psicologia do desenvolvimento Conceitos fundamentais do desenvolvimento humano. 

Aspectos básicos relativos ao processo de desenvolvimento 

da criança, do jovem, do adulto e do idoso nas perspectivas 

comportamentais, cognitivas, psicanalíticas, humanistas e 

psicossociais para o desenvolvimento. 
Leitura e produção de textos I Promoção da leitura, da produção de texto e de 

conhecimentos linguísticos; estudo dos conceitos da leitura e 

de significado do ato de ler; processos de comunicação; a 

norma culta e o texto; a linguagem inclusiva e as suas 

interfaces 

Psicologia da educação I Estudo dos fundamentos básicos do desenvolvimento e da 

aprendizagem, enfatizando o papel social e pedagógico da 

escola no processo de ensino-aprendizagem, assim como a 

relação entre o pensamento, a linguagem e o lúdico no 

desenvolvimento do educando, tendo em vista o 

aprimoramento da ação educacional e a construção do perfil 

do professor numa abordagem progressista da educação. 

Psicologia da educação II Compreender o processo ensino-aprendizagem a partir das 

inovações e avanços na relação entre a Psicologia e a 

 
12 Os componentes curriculares foram destacados obedecendo a classificação das dimensões 

formativas preestabelecidas no quadro 11: em azul (dimensão conceitual), vermelho(atitudinal) e em 

amarelo (vivencial).  Este padrão de cores será aplicado em todo o documento.  
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Pedagogia na formação do professor, enfatizando uma 

abordagem progressista de educação. 

Corporeidade e educação  O ser corporalizado como foco irradiante do processo 

educativo; Os saberes da corporeidade na formação 

humanescente; A pedagogia vivencial e a formação integral 

do ser em suas múltiplas dimensões. 

Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino da língua 

portuguesa I 

Estudo dos fundamentos teóricos-metodológicos e 

instrumentalização para o ensino de língua materna na 

educação infantil. 
Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino da 

matemática I 

O ensino da Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental: aspectos teóricos e metodológicos. 

A BNCC no contexto da Educação Infantil e anos Iniciais do 

Ensino Fundamental na área de Matemática: Unidades 

Temáticas, Objetivos de Conhecimento, e Habilidades. 

Pensamento numérico. Pensamento algébrico. 
Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino da arte I 
Introdução ao Ensino da Arte na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental: concepções pedagógicas e 

ação docente numa perspectiva de expressão da 

sensibilidade, articulando-se teoria e prática em diferentes 

linguagens artísticas: artes visuais, dança, música e teatro. 

Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino da 

matemática II 

Jogos e recursos tecnológicos para o Ensino da Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Análise, proporção 

e produção de materiais didáticos. Metodologias e 

instrumentos de avaliação. Práticas interdisciplinares: 

projetos e estudo de situações-problema. 

Alfabetização e letramento I História da alfabetização. Métodos de Alfabetização. 

Decifração da escrita. Conhecimentos necessários para a 

aquisição da leitura e da escrita. Concepção de Letramento. 

Diferença entre letramento e alfabetização. 

Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino da língua 

portuguesa II 

Estudo dos fundamentos teóricos-metodológicos e 

instrumentalização para o ensino de língua materna nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino da arte II 
Metodologias e métodos aplicáveis aos estudos sobre arte e 

educação. Análise da ação de ensino e pesquisa da arte. 

Análise e construção de materiais didáticos em arte-

educação. A construção dos saberes artísticos na escola. 
Fundamentos teóricos e 

metodológicos do ensino da 

educação física II 

A importância do movimento humano na aprendizagem e no 

desenvolvimento, A ludicidade como elemento dinamizador 

da prática educativa e como essência do lazer; A educação 

física e os quatro pilares da educação (UNESCO 
Estatística aplicada à educação Linguagem estatística; Tabelas e gráficos; Medidas de 

tendência central; Medidas de dispersão; Distribuição 

normal; probabilidade estatística. 

Alfabetização e letramento II Conceito de alfabetização. Conceito de letramento. 

Diferença entre alfabetização e letramento. As práticas 

discursivas como constitutivas do conhecimento. A escola e 

a inserção do sujeito nas práticas letradas 

Tecnologia da informação e 

comunicação 
Tecnologias digitais da comunicação e informação; políticas 

públicas em tecnologias digitais; mídia digital e cultura 

aprendizagem mediada pela TICs.   

Ateliê de estudos culturais I Vivências e análises de temas correlacionados a cultura para 

ampliação do universo cultural, na perspectiva de 
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diversificação da formação profissional. - Expressões 

artísticas da cultura do RN. 

Noções de libras II Cultura e identidades surdas. Libras como segunda língua e 

Formação de professores. Vocabulário da Libras em 

contextos diversos. Aspectos Linguísticos da Libras e 

desenvolvimento linguístico no surdo. Noções básicas de 

léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos 

audio-visuais. Gramática básica, internalização de 

vocabulário básico geral e específico da área da 

Educação/Pedagogia. Situações de comunicação, para 

desenvolvimento básico do vocabulário. Matemática: 

operações fundamentais (noções básicas). 
Ateliê de estudos culturais II Vivências e análises de temas correlacionados a cultura para 

ampliação do universo cultural, na perspectiva de 

diversificação da formação profissional. - museus e 

Antologia do Folclore Brasileiro. 
Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC IFESP, 2018.  
 

A partir da análise de cada componente curricular selecionado, procuramos 

observar suas contribuições para uma formação no campo da linguagem. Assim, ao 

percebermos que, alguns componentes apresentam contribuições específicas na formação 

do pedagogo, buscamos identificar de que maneira estas embasam o trabalho com a 

linguagem.  

Para tanto, observamos que o primeiro grupo de componentes (destacados em 

azul), apresenta objetivos de aprendizagem de ordem conceitual, permitindo o futuro 

professor construir uma base teórica a respeito dos aspectos importantes no campo da 

linguagem como: os estudos linguísticos, psicológicos e do desenvolvimento humano; 

métodos de alfabetização e letramento; o uso das diferentes linguagens entre elas 

linguagem estatística, das tecnologias digitais de comunicação. Além dos estudos dos 

aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais - LIBRAS. Estes componentes 

receberam destaque com cor azul. 

Destacamos o componente intitulado, Tópicos linguísticos, constante no primeiro 

período do curso, que compreende 40 horas. Pois, apresenta abordagem acerca dos 

aspectos introdutórios da linguística, ciência que se dedica ao estudo do funcionamento 

da linguagem. Consideramos este componente curricular de extrema relevância no 

sentido formativo, tendo em vista a necessidade de se conhecer as especificidades das 

ciências da linguagem como: conceituar linguagem, língua, língua falada e escrita, 

variação linguística entre outras. Todos esses saberes perpassam a ação docente do 
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pedagogo, tendo em vista que lidará com diferentes sujeitos e consequentemente 

diferentes linguagens.  

Sendo assim, reconhecer a importância da variação linguística, por exemplo, 

possibilitará ao futuro professor a elaboração de estratégias para resolução de possíveis 

conflitos. Além disso, possibilitará a valorização das culturas e diversidade linguística do 

Brasil. 

Especificamente nas etapas da educação infantil e nos anos iniciais, seara do 

pedagogo, em que ocorrem as primeiras experiências linguísticas fora do seio familiar, 

ou seja, na sociedade escolarizada, se faz  necessário conhecer as especificidades da 

linguagem para traçar estratégias de trabalho que o permita aproveitar ao máximo o 

desenvolvimento dos saberes linguísticos que neste período são extremamente 

importantes para o bom desenvolvimento da fala, leitura, escrita entre outros aspectos da 

formação linguística da criança. 

Observamos ainda, a bibliografia sugerida neste componente curricular 

apresentada abaixo, e identificamos um consistente suporte teórico para o crescimento e 

a discussão de temas inerentes a aspectos introdutórios e basilares da linguística:  

  
Componente curricular: Tópicos Linguísticos                                                             CH: 40 horas 

Ementa  

Introdução aos estudos linguísticos; variação linguística. Língua falada e língua escrita. 

Bibliografia Básica: 

 

BAGNO, M. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. 10 ed. São Paulo: Scipione, 2000. 

PRETI, Dino. Estudos da Língua Oral e Escrita. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 

NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? São Paulo: Contexto, 2003. 

______. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. 

 Bibliografia Complementar: 

 

FIORIN,  José Luiz (org.). Introdução à lingüística I: objetivos teóricos. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 

ORLANDI, E. P. O que é linguística. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática no 1º e 2º graus. 4 

ed. São Paulo: Cortez, 1998, p. 41-66. 

XAVIER, A. C.; CORTEZ, S. (Orgs.) Conversa com linguistas: virtudes e controvérsias da linguística. São Paulo: 

Parábola Editorial. 

SIGNORINI, Inês; CAVALCANTE, Marilda C. (orgs.). Lingüística Aplicada e transdisciplinaridade. São Paulo: 

Mercado de Letras, 2004. 

WEEWOOD, B. História concisa da lingüística São Paulo: Parábola, 2002. 

XAVIER, A. C.; CORTEZ, S. (Orgs.). Conversa com lingüistas: virtudes e controvérsias da lingüística. São Paulo: 

Parábola Editorial. 
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Fonte: PPPC IFESP, 2018, p.42. 

Sendo assim, ressaltamos a importância deste projeto de curso apresentar um 

componente teórico tão importante para a formação do professor no campo na 

linguagem.  

O segundo conjunto de componentes, destacados em rosa, contribui para uma 

formação no campo da linguagem oferecendo um aparato teórico-metodológico que 

auxiliam o(a)  futuro(a) professor(a) na organização do seu “fazer docente”. Tais 

componentes contribuem principalmente por meio da instrumentalização de ordem 

metodológica nas áreas dos ensinos de língua portuguesa, matemática, artes e da educação 

física.  

Por fim, o terceiro conjunto de componentes, em amarelo, aponta para as 

aprendizagens a partir das experiências vivenciadas durante o período de formação inicial 

e prescrito na organização curricular do curso.  

A partir da análise minuciosa, observamos o quantitativo de componentes 

destinados a cada uma das dimensões formativas para o trabalho com linguagem, que 

sistematicamente apresentaremos no gráfico abaixo:  

Gráfico 5- Classificação dos componentes curriculares do IFESP de acordo com as dimensões formativas 

para o trabalho com a linguagem  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC IFESP, 2018.  

 

Ao analisarmos o gráfico acima, percebemos que os componentes curriculares 

destinados as dimensões formativas conceitual e atitudinal apresentam percentuais 

aproximados (40% e 45%), respectivamente. Estes resultados apontam para um equilíbrio 

40%

45%

15%

Classificação dos componentes curriculares do IFESP de acordo com 
as dimensões formativas para o trabalho com a linguagem

Dimensão formativa Conceitual

Dimensão formativa Atitudinal

Dimensão formativa Vivencial
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entre os aspectos teóricos e metodológicos do currículo do curso. Quanto aos 

componentes relativos à dimensão vivencial para o trabalho com linguagem, o percentual 

de (15%), justifica-se a nosso ver, devido ao perfil do aluno de pedagogia destas IES, em 

sua maioria profissionais que já exercem a docência e tem assim no próprio local de 

trabalho o lócus para validação dos saberes construídos na academia.     

Deste modo, foi possível constatar que a formação do pedagogo para linguagem 

nesta IES, é pensada em seu currículo e proposta na organização dos componentes, por 

meio destes três grandes momentos formativos, que identificamos na análise piloto e 

nomeamos de dimensões formativas.  

Sendo assim, prosseguimos para análise das demais instituições de ensino 

superior.  

 

 

3.3.4 Análise do PPPC de Pedagogia da UERN/ Mossoró/ RN.  

 

Criada em 1968, porém apenas em 1997 adquiriu a nomenclatura de Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Com berço mossoroense, atingiu uma 

significativa expansão, e contempla por meio de seus campi avançados e núcleos de 

educação superior, 17 cidades do Rio Grande do Norte.  

Desempenha um papel importantíssimo na educação do Estado, tendo vista sua 

extensa área de abrangência educacional. O curso de pedagogia desta instituição teve 

origem em 1967, um ano antes da criação da instituição. Era ofertado na Faculdade de 

Educação (FE/UERN). (UERN, 2012). 

Ao longo do tempo, fez necessário repensar o projeto de curso, reformulando-o a 

luz da nova configuração do contexto educativo do país. A saber, o referido documento 

de reformulação curricular13 é o que nos propomos a analisar. 

Quanto à organização curricular desta IES encontra-se  

 

 
13  O Referido PPC da UERN (2012) consiste no texto apresentado para Renovação de Reconhecimento. 
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Baseada na finalidade de garantir ao aluno, não somente a inscrição em 

ofertas de Componentes curriculares, mas uma formação onde as 

atividades curriculares estejam sustentadas por determinados princípios 

formativos, como: interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade, 

relação teoria e prática, democratização e articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. (PPPC UERN/Mossoró, 2012, p.35). 

 

Sendo assim, observamos a disposição dos componentes curriculares e 

percebemos que estão organizados por núcleos de estudos, definidos neste documento 

como  

Os núcleos de estudos são compreendidos como parte constitutiva de 

todo o currículo, cuja função consiste em nortear o processo acadêmico 

de formação, sem perder de vista seu caráter de unidade articulado em 

função dos eixos e princípios formativos.  (PPPC UERN, 2012, p.39). 

 

Mediante a esta definição, organizamos o quadro a seguir, para sistematizar a 

proposta de estrutura curricular. Nele, apresentamos ainda, o percentual de componente 

que consideramos contribuir para o trabalho com a linguagem, considerando a carga 

horária destinada a cada disciplina.  

Quadro 15 - Percentual de componentes curriculares relacionados, ao trabalho com a linguagem, presentes 

no PPPC/UERN Mossoró (2012): 

Núcleo de 

estudos  

Composição  

De 

disciplinas   

Carga 

horária 

% Componentes curriculares 

relativos ao trab. com a 

linguagem  

Carga 

horári

a  

 

% 

Básico Introdutórias  165 

 

 

5,14 

 

 

Estudos acadêmicos 

introdutórios II 

15 

 

 

9,09 

Fundamentos 600 

 

 

18,7

2 

 

 

Psicologia da educação II 60 

 

10 

 

 

Especializaç

ão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,5

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorias Linguísticas e 

Alfabetização 

Alfabetização e Letramento 

Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 

Ensino de Língua Portuguesa 

Ensino da Matemática 

Ensino de Ciências  

 Língua Brasileira de Sinais 

 Literatura e Infância 

Corpo, Movimento e 

Ludicidade 

 Ensino de Arte 

60 

 

60 

60 

 

60 

60 

60 

60 

60 

 

37,03 
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Aplicações 

Tecnológicas 

60 1,87 

 

 

Tecnologias e mediação 

pedagógica 

60 100 

Aprofundamen

to e 

diversificação  

        _ 660                       _ - 0 

Integradores           _ 100                        _ - 0  

Total           _ 3.205 100                        _ 735 22,93 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC UERN MOSSORÓ, 2012.  
 

Conforme os dados do quadro acima, percebemos que a organização da estrutura 

curricular estão em consonância com a orientação geral para os cursos de pedagogia 

constante na Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006 e que as disciplinas são 

classificadas, quanto a sua ordem, em quatro categorias: Introdutórias, fundamentos, 

especialização e de aplicação tecnológica. Conforme define o projeto de curso:  

 
As disciplinas na categoria Introdutórias envolvem conhecimentos 

preparatórios de caráter científico, técnico e metodológico, necessários à 

inserção dos estudantes no campo da Pedagogia; na categoria de 

Fundamentos são vistas como conhecimentos imprescindíveis à 

formação de qualquer profissional que atua na educação, na medida em 

que oportunizam a intrínseca relação entre indivíduo, sociedade e 

educação; na categoria de Especialização compreendem conhecimentos 

específicos à formação do pedagogo e passíveis de mudanças mediante 

o(s) campo(s) de atuação profissional estabelecido(s) numa determinada 

época histórica ou programa formativo. Nesse projeto, centra-se na 

atuação do Ensino e na atuação da Gestão de Processos Educativos; na 

categoria de Aplicação Tecnológica envolvem conhecimentos 

curriculares que, por natureza, complementam a formação com um arsenal 

de técnicas formativas indispensáveis a elevar o nível de qualificação 

pedagógica do professor. (PPPC UERN, 2012, p.42). 

 

 

Segundo o documento da UERN, a referida classificação, não tem a intenção de 

apontar para a fragmentação do conhecimento, ao contrário, pretende integrar as diversas 

áreas do saber, pois 
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Embora organizado em três núcleos de estudos distintos (básicos, 

diversificação e aprofundamento, e integradores), o processo acadêmico 

de funcionamento do Curso aponta que a formação do pedagogo não 

ocorre por meio de núcleos separados entre si, mas em função de 

internúcleos, de modo a formar para o exercício integrado e indissociável 

da docência e da gestão em processos educativos escolares e não-escolares, 

bem como da produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico 

do campo educacional. (PPPC UERN, 2012, p.39). 

 

Esta afirmação se alinha ao nosso entendimento, na medida em que confirma 

nossas considerações feitas nas análises dos documentos curriculares que antecederam 

esta. Defendemos a importância de observar a ordem dos objetivos propostos em cada 

componente. O que torna possível a percepção de qual enfoque o componente curricular 

deseja dar.  

 Estas determinadas “ênfases” nomeamos de dimensões formativas. Sendo assim, 

a partir do objetivo do componente curricular, podemos determinar qual/quais dimensões 

formativas se sobressaem no processo de ensino-aprendizagem.  

Nesta perspectiva, após analisarmos fluxograma da estrutura curricular, as 

matrizes e ementários dos componentes curriculares do curso selecionamos os seguintes 

componentes curriculares e identificamos, conforme fizemos nas análises das IES 

anteriores, como cada um contribui para a formação docente no campo de linguagem. 

Mostraremos estes resultados, no quadro a seguir:   

Quadro 16 - Indicações para a formação no campo da linguagem PPPC/UERN- Mossoró: 

Componente curricular   Indicações para uma formação no campo da linguagem 

Alfabetização e letramento 
 

Aspectos históricos e sociais da alfabetização. Concepções 

do processo de alfabetização e as práticas que são por elas 

orientadas. A psicogênese da língua escrita. O processo de 

Letramento e os letramentos. A indissociabilidade entre a 

alfabetização e o letramento no acesso ao mundo da escrita. 

O desafio de alfabetizar letrando. 

Corpo, movimento e ludicidade 

 

O homem visto como ser biopsicosocial. A corporeidade 

como experiência. Estudo das diferentes concepções 

alternativas metodológicas dos jogos e brincadeiras. 

Atividades práticas que possibilitem vivenciar o corpo em 

todos os seus movimentos ou dimensões. 

Concepções e práticas de educação 

infantil 
As dimensões biológica, psicossocial, histórica e cultural do 

conceito de criança e de infância; a percepção de criança em 

sua realidade educativa. Práticas relacionadas com o educar 

e cuidar; abordagens sobre as diferentes linguagens (o 
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brinquedo, o desenho, a música, o corpo e o movimento); 

discussão e organização do ambiente e das rotinas 

pedagógicas na educação infantil que favorecem a ampliação 

do conhecimento de mundo e a construção da identidade e da 

autonomia. 

Ensino de artes  Produção em arte: o fazer artístico e o ato de criar. Arte como 

linguagem e construção de sentidos. Arte como produto da 

história e da multiplicidade de culturas. 

Ensino de língua portuguesa Linguagem, língua e prática social. Concepções de 

linguagem e língua. O ensino da língua materna: objetivos, 

conteúdos e aspectos metodológicos; texto como unidade 

básica de ensino; oralidade, escrita, leitura e análise 

linguística; sistemática de avaliação; planejamento e práticas 

de aula em língua materna. Competências e habilidades 

necessárias ao professor. 

Estudos acadêmicos introdutórios  

II 
Ampliação do repertório de leituras para além da leitura de 

textos. Compreensão do processo educativo, através de 

fontes literárias diversas (nas pessoas, na linguagem 

cinematográfica, na fotografia, na pintura, na escultura, na 

arquitetura, no cordel, na música, dentre outras). 

Língua brasileira de sinais 

LIBRAS 
Libras em contexto. Estudos das modalidades visual e gestual 

da comunidade das pessoas surdas. Gramática de uso. 

Literatura e infância  Literatura e Infância: conceitos e aspectos históricos. A 

diversidade dos gêneros literários numa perspectiva infantil. 

Literatura, leitura e formação de leitores. A presença da 

literatura no processo educativo: aspectos teóricos e 

metodológicos. A literatura como direito e prazer da criança. 

Psicologia da  Educação  II Principais perspectivas teóricas que norteiam a Psicologia do 

desenvolvimento. Papel do lúdico no processo de construção 

do conhecimento. A relação entre pensamento e linguagem e 

a formação de conceitos na prática educativa. O papel do 

professor na perspectiva construtivista-interacionista. 

Tecnologias e mediação 

pedagógica 
A sociedade contemporânea, a educação e o uso das 

tecnologias. O uso das tecnologias e os processos de exclusão 

e de emancipação social. As Tecnologias da Informação e da  

Comunicação (TICs) e os desafios na formação do pedagogo. 

A mediação pedagógica, compreensão e uso dos audiovisuais 

em sala de aula: fotografia, rádio, cinema, TV, vídeo, 

computador, softwares educativos, internet. Experiências de 

Educação à Distância e do uso de audiovisuais em sala de 

aula. 

Teorias linguísticas e alfabetização 
 

Os princípios básicos da linguística como a ciência da 

linguagem. Abordagens 
linguísticas sobre o ensino da língua e suas implicações 

pedagógicas no processo de alfabetização: fonética, 

fonológica, sociolinguística, textual e enunciativa. Relação 

entre oralidade e escrita. 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC UERN- Mossoró, 2012.  
 

Assim, discorreremos mais detalhadamente, acerca das principais contribuições 

que cada componente curricular oferece no campo formativo da linguagem.  

Ao analisarmos o componente curricular, Estudos acadêmicos introdutórios II: 

repertório de leituras acadêmicas constatamos por meio da Leitura atenta do documento, 

tanto no tocante a ementa, quanto nos objetivos, a intencionalidade de formar o pedagogo 

para o trabalho com as diferentes linguagens, para além linguagem escrita.  

Estimula a leitura e a expressão do pensamento por meio das diferentes linguagens 

como, por exemplo, cinematográfica artística literária e musical. Na dinâmica de trabalho 

enfatiza como instrumento metodológico o exercício de leitura e expressão oral e corporal 

das diversas linguagens trabalhadas.  

Com isso, as experiências os futuros pedagogos serão capazes estimular todos os 

alunos o trabalho com a linguagem favorecendo o trabalho pedagógico (ensino e 

aprendizagem).  

Para o componente, Teorias linguísticas e alfabetização, notamos a abordagem 

dos principais fundamentos teóricos da linguística, enquanto ciência da linguagem, 

aborda implicações pedagógicas no processo de alfabetização. Observamos por meio dos 

objetivos do componente curricular supracitado, a intenção de formar o(a) pedagogo (a 

)para o trabalho com a linguagem tendo em vista o resgate histórico oferecido por meio 

desta disciplina.  

Organizada nas três unidades temáticas, dá conta dos aportes conceituais das 

diferentes concepções de linguagem e da linguística. A segunda trata desenvolvimento da 

linguagem a partir das diferentes perspectivas dos principais teóricos estudiosos Bakhtin, 

Thomsk, Piaget e Vygotski. E a última unidade, dedica-se aos aspectos linguísticos, sua 

relação e repercussão alfabetização.  

Observamos ainda um referencial teórico constante utilizado nesta disciplina, 

favorece aprendizagem dos alunos. Ressaltamos assim, a importância de conhecer as 

teorias que fundamentam o processo de aquisição da linguagem escrita imprescindíveis, 

para o futuro alfabetizador. 

Quanto ao componente psicologia da educação II, com 60 horas/ aula, 

observamos o que o componente curricular objetiva entendimento e a reflexão do 
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desenvolvimento humano em suas diferentes fases; pontuando especificamente aspectos 

relacionados à linguagem como: desenvolvimento linguístico, relação entre pensamento 

e linguagem, desenvolvimento da linguagem lúdica. Tais conhecimentos imprescindíveis 

para o pedagogo em sua formação para o trabalho com a linguagem.  

Quanto componente alfabetização e letramento, observamos a pertinência objeto 

de estudo desta dissertação, tendo em vista um dos aspectos históricos e sociais da 

alfabetização. Subsidiando o entendimento teórico e processual, indissociáveis da 

alfabetização e do letramento. Estes saberes favorecem a formação do pedagogo para o 

trabalho com a linguagem escrita, ofício inerente aos primeiros anos do ensino 

fundamental e imprescindíveis ao desenvolvimento linguístico do aluno nos anos 

posteriores.  

Ao analisarmos a ementa deste componente, constatamos que a organização do 

conteúdo se dá por meio de 4 (quatro) unidades temáticas, tratando das concepções de 

linguagem, alfabetização e letramento; ensino de língua materna e suas inter-relações. 

Apresenta em seu referencial teórico, uma diversidade de autores dedicados ao estudo 

linguístico, dos processos de alfabetização e letramento. Consideramos assim, este 

componente de suma importância formação teórico-prática do licenciado em pedagogia.  

No componente: concepções e práticas de educação infantil observamos a 

pertinência da nossa discussão nesta dissertação, por tratar do entendimento das diferentes 

linguagens existentes na educação infantil como, por exemplo, de como um desenho, uma 

música, o corpo e o movimento e a psicomotricidade influenciam na construção da 

identidade infantil. Na distribuição de seus conteúdos dedica-se a temática as linguagens 

na educação infantil: desenvolvimento, currículo e organização escolar.   

Nos componentes do quinto período, observamos que se constitui dos ensinos das 

disciplinas específicas: história, geografia e ciências. Observamos seus planos de curso 

e percebemos que apenas a disciplina o ensino de geografia ressalta a importância da 

alfabetização cartográfica e apresenta como instrumentos metodológicos de 

aprendizagem o uso da música de poemas e materiais jornais e revistas alimentos rótulos 

e outros objetos.  

Desta maneira, fica clara a relevância deste componente curricular para o preparo 

do pedagogo no trabalho com as diferentes linguagens, tendo em vista diversidade de 

gêneros textuais e materiais utilizados.   
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Já para os ensinos de ciências, observamos que no decorrer do curso apresenta-se 

alfabetização científica como conteúdo a ser abordado. Porém, não identificamos recursos 

metodológicos e nem referencial teórico específico para o referido conteúdo.  

No ensino de história, observamos em relação à formação para o trabalho com a 

linguagem, apenas a referência feita ao uso didático de documentos como foto e mapas. 

Não identificamos referência aos gêneros textuais, inerentes ao ensino de história como, 

por exemplo, linha do tempo, dentre outros.   

Dando continuidade aos ensinos, o componente Ensino de língua portuguesa, 

organiza as discussões a respeito dos principais aspectos do ensino de língua portuguesa 

nos anos iniciais principalmente nos processos de oralidade, leitura e produção de textos 

escritos e análise linguística. Possibilita a reflexão e compreensão da linguagem enquanto 

interação das possíveis relações do ensino de língua portuguesa e os sujeitos.  

Consideramos a importância deste componente curricular para a formação do 

pedagogo no campo da linguagem, tendo em vista ainda a proposição da reflexão sobre a 

linguagem e a língua nas diversas práticas sociais, concepções, seus usos e articulação da 

linguagem e da língua na perspectiva histórica social e cultural. Além disso, apresenta 

suporte teórico e metodológico o trabalho com a linguagem escrita oral e literária, ou seja, 

inerentes o ensino de língua materna.   

No componente ensino da matemática, destacamos o objetivo de "compreender a 

matemática como uma linguagem é um sistema de representação uma ferramenta de 

pensamento um conhecimento social historicamente construído", presente em seu plano 

de curso. Demonstra com isto, toda a intencionalidade em voltar-se para o conhecimento 

das concepções matemáticas, seu ensino na educação infantil e nos anos iniciais. Porém, 

esta assertiva não está explicitada na ementa da disciplina, só a encontramos quando 

consultamos seu plano de curso.  

No componente língua brasileira de sinais-LIBRAS, observamos o interesse pelo 

contexto histórico desta modalidade e aspectos gramaticais de uso da língua, ressaltamos, 

porém, a importância deste trabalho para a formação no campo da linguagem consiste em 

ampliar seus conhecimentos e formas de comunicação, facilitando ação pedagógica com 

possíveis alunos portadores de necessidades auditivas.  
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No componente curricular literatura e infância, identificamos elementos 

pertinentes à formação para o trabalho com a linguagem, constantes na ementa. Na 

medida em que enfatiza a diversidade de gêneros literários, a Literatura Infantil e a 

formação de leitores; bem como, seus aspectos teóricos e metodológicos. Em seus 

objetivos destacamos “refletir sobre a leitura como um processo de compreensão crítica 

da linguagem”, não somente como decodificador de signos. Enfatiza ainda, a importância 

da Literatura Infantil para o desenvolvimento da criança.  

Destacamos aqui o papel da formação literária do futuro professor constatado 

então sua importância na formação para o trabalho com a linguagem.    

Na disciplina corpo, movimento e ludicidade, identificamos importância de 

conhecer as experiências de educação corporal e de reconhecer a atividade lúdica como 

elemento propiciador de interdisciplinaridade. Observamos ainda, na distribuição dos 

conteúdos, as contribuições das atividades lúdicas, aprendizagem e a presença do lúdico 

nas diferentes linguagens artísticas como: teatro dança música e entre outras. 

No componente Ensino da arte, observamos o principal objetivo “concepção da 

arte como linguagem construção de sentidos”. Vemos ainda, na descrição dos 

componentes a relevância dada ao conteúdo das diferentes linguagens artísticas 

especificamente da Educação Infantil e dos anos iniciais. A saber: desenho, pintura, 

colagem, modelagem, instalação de fotografia das artes visuais.  

Por meio do componente curricular, tecnologias e mediação pedagógica, 

identificamos a pretensão deste em contribuir para formar o pedagogo no processo de 

conscientização e o manuseio a diferentes tecnologias atreladas educação como forma de 

mediação pedagógica.  

Aos analisarmos o conjunto de componentes que contribuem para a formação para 

o trabalho com a linguagem, organizamos o gráfico abaixo para demonstrar o percentual 

de componentes destinados a cada dimensão formativa.  

Gráfico 6- Classificação dos componentes curriculares da UERN de acordo com as dimensões formativas 

para o trabalho com a linguagem 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC UERN- Mossoró, 2012.  
 

Ao analisarmos o gráfico, constatamos que a maioria (64%) dos componentes 

curriculares destinados a formação para trabalho com a linguagem desta IES, contemplam 

a dimensão formativa conceitual. Enquanto às dimensões atitudinal e vivencial são 

destinados (18%) cada uma. Esse percentual demonstra a importância dada aos aspectos 

teórico-conceituais relacionados à formação do/ professor/a para o trabalho com a 

linguagem.  

É importante ressaltar que o pequeno quantitativo de componentes que 

contemplam as dimensões atitudinal e vivencial, pode caracterizar uma lacuna formativa, 

visto que, o/a futuro/a professor/a conclui o curso de graduação com uma excelente 

formação teórica, porém sem dispor de muitas oportunidades de validar os saberes 

teóricos.        

Deste modo, percebemos que as contribuições para a formação no campo da 

linguagem advêm de diversos campos do conhecimento e que, componentes curriculares 

de dimensão conceitual, atitudinal e vivenciais se articulam para favorecer uma formação 

mais consistente. 

 

64%

18%

18%

Classificação dos componentes curriculares da UERN de acordo com as 
dimensões formativas para o trabalho com a linguagem

Dimensão Formativa Conceitual

Dimensão Formativa atitudinal

Dimensão Formativa Viencial
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3.3.5 Análise da PPPC de Pedagogia  da UFRN- Natal/RN.  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) teve sua criação em 25 

de junho de 1958 com a missão de educar, produzir e disseminar o saber universal. E 

ainda, contribuir para o desenvolvimento humano com compromisso com a justiça social, 

a democracia e a cidadania. (UFRN, 2018). 

Apresenta relevante contribuição com a educação do Rio Grande do Norte, tendo 

em vista sua extensão de atuação. Quanto aos aspectos históricos, o curso de pedagogia 

presencial do campus central, passou por diversas mudanças desde a sua criação em 

1955.   

A maioria delas advindas de modificações no contexto político local e nacional; e 

devido ao surgimento dos novos documentos legislativos. A saber, Diretrizes curriculares 

nacionais de pedagogia de (2006), a formação de professores de (2015) e o regulamento 

dos cursos regulares de graduação desta universidade (2013). Frente a novas demandas 

formativas surge a necessidade de repensar um novo projeto político pedagógico para o 

curso. O referido documento entrou em vigor em 2018.   

Sendo assim, apresentaremos um conjunto de componentes que selecionamos 

para análise por apontarem para a formação do pedagogo no campo da linguagem.   

Quadro 17 - Componentes curriculares que contemplam o trabalho com a linguagem na estrutura  curricular 

do curso de pedagogia presencial da UFRN. 

Período Componente Carga. Horária 

1º Leitura e produção de texto 

Educação e tecnologias  

LIBRAS  

Ateliê de articulação de saberes I 

52 

52 

52 

               40 

2º Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem.  

Pedagogia do movimento  

Psicologia da educação I 

Ateliê de articulação de saberes II 

Arte e Educação 

52 

52 

52 

40 

52 

3º Educação Infantil I 

 

52 

 

4º Alfabetização e Letramento I 

Educação Infantil II 

Tecnologias e materiais didáticos  

52 

52 

               26 

5º Alfabetização e Letramento II  

Teoria e Prática da literatura 

60 

60  

6º Ensino da matemática I 60 

7º Ensino da Língua Portuguesa I  60 
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Ensino da geografia I 60  

8º Ensino da Língua Portuguesa II  

 

60  

9º Estágio Curricular III anos iniciais 

 

100 

10º Estágio curricular IV contextos não escolares  100 

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir de PPPC UFRN, 2018.   
 

A partir da referida análise, buscamos identificar nas propostas de ensino destes 

componentes contribuições quanto aos aspectos formativos para trabalhar com a 

linguagem. Para tanto, procedemos com as análises das ementas de cada um dos 

componentes selecionados e de seus referidos planos de curso buscando identificar os 

objetivos de formação e nos conteúdos descritos nos planos de curso, indicações para o 

trabalho com a linguagem. Sistematicamente, no quadro a seguir, estão os componentes 

e suas respectivas contribuições para a formação do pedagogo.  

 
Quadro 18 - Indicações para a formação no campo da linguagem presentes na estrutura curricular UFRN- 

Campus Central: 

COMPONENTE CURRICULAR INDICAÇÕES PARA UMA FORMAÇÃO NO CAMPO 

DA LINGUAGEM 

Leitura e produção de texto Linguagem gêneros e tipos textuais abordagem 

sociocognitiva, sócio-interacionistas e discursivas de leitura 

e de escrita.  Análise produção de atividade de leitura e de 

escrita, (esquema resumo e resenha entre outros). 

Educação e tecnologias  As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 

contexto contemporâneo. Emergência de novos cenários, 

problemáticas e práticas sociais. Relações dos meios de 

comunicação e informação com a educação. Suportes e 

linguagens das mídias. Usos das TIC nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Língua Brasileira de sinais - LIBRAS Conteúdos gerais para a comunicação básica com surdos 

falantes da Língua Brasileira de Sinais – Libras, voltados 

para a prática docente inclusiva em um contexto bilíngue. 

Fundamentos histórico-filosóficos da educação de surdos 

com base nos Estudos Surdos e na concepção 

socioantropológica. Aspectos linguísticos e culturais da 

comunidade surda e seus reflexos na atuação do professor 

da educação básica. Legislação relacionada às 

especificidades da escolarização de surdos. Noções básicas 

da gramática da Língua de Sinais. 

Ateliê de articulação de saberes I A práxis educativa na sociedade; múltiplas linguagens e a 

emergência de novos cenários educacionais. 
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Aprendizagem e desenvolvimento da 

linguagem 
Concepções de linguagem e das relações: linguagem e 

desenvolvimento cognitivo, linguagem e interação social. 
Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem - papel do 

meio social; aprendizagem e desenvolvimento da linguagem 

oral, escrita e corporal na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Desenvolvimento de 

conceitos na infância e implicações para a prática 

pedagógica na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Pedagogia do movimento  O corpo como lugar de aprendizagem e linguagem. Relação 

entre corpo, motricidade, afetividade, expressão e 
aprendizagem, considerando o espaço escolar e sua 

diversidade. 

Psicologia da educação II 

 

Compreensão dos processos de ensino e aprendizagem à luz 

das teorias psicogenéticas. Estudo das relações 

desenvolvimento-aprendizagem, afetividade-cognição e 

pensamento-linguagem nos diferentes ciclos de vida: 

infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. 

Relações da Psicologia Educacional com as práticas 

pedagógicas nos campos de atuação do Pedagogo.  

Educação infantil I Abordagem histórica das concepções de criança, infância e 

educação infantil. Evolução das políticas e práticas de 
Educação Infantil no Brasil e no Rio Grande do Norte. 

Dimensões da Qualidade na Educação Infantil e Princípios 

do 
trabalho pedagógico na Educação Infantil, de acordo com os 

documentos orientadores e ordenamento legal. 
Aprendizagem e Desenvolvimento da criança de 3 a 5 anos 

de idade em suas dimensões física, cognitiva, 
linguística, sócio-afetiva, lúdica e implicações pedagógicas. 

Formação de profissionais da/para Educação Infantil: o 
ser professor ou professora. 

Ateliê de articulação de saberes II Aproximação das práticas culturais e expressivas nos 

contextos educacionais, por meio de um exercício 

investigativo colaborativo. Problematização do processo e 

dos resultados construídos, em articulação com os itinerários 

e memória dos alunos 

Alfabetização e Letramento I Concepções de alfabetização e Letramento: seus 

condicionantes e suas implicações para a prática 

pedagógica; aspectos sociais, políticos, linguísticos e 

educacionais dos processos de alfabetização e letramento. 

Situação do Brasil e do RN em relação à alfabetização de 

crianças, jovens e adultos. Dimensões dos processos de 

alfabetização e de letramento e a prática pedagógica. 

Aprendizado da língua escrita - abordagens teóricas e 

implicações pedagógicas. 

Educação infantil II Aprendizagem e desenvolvimento das crianças de 0 a 2 anos 

de idade em suas dimensões física, cognitiva, linguística, 
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sócio-afetiva, lúdica e implicações pedagógicas. O processo 

de inserção da criança na instituição educativa ou em uma 

nova turma. A relação adulto/criança, criança/criança e 

escola/família/comunidade. A indissociabilidade entre o 

educar e o cuidar nas práticas pedagógicas na Educação 

Infantil.  

Tecnologias e materiais didáticos  Tecnologias e Materiais Didáticos. Acervos, repositórios e 

bibliotecas digitais. Tipologias e modelos de materiais. 

Planejamento. Produção e Avaliação de Materiais. 

Alfabetização e Letramento II Especificidades do processo de alfabetização numa 

perspectiva de letramento e implicações para a prática 

pedagógica. Práticas escolares de ensino da língua escrita: 

condicionantes e resultados. Aprendizagens básicas à 

apropriação da língua escrita (conhecimento e valorização 

da cultura escrita, apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabético - SEA, leitura, produção de textos, reflexão sobre 

a língua e oralidade). Aspectos teórico-práticos da 

organização do trabalho pedagógico para a alfabetização de 

crianças, jovens e adultos: objetivos, conteúdos, 

procedimentos de ensino e avaliação da aprendizagem, 

atividades, materiais, espaço e tempo. 

Teoria e Prática da literatura I Conceito de Literatura. Conceito de Literatura infantil. 

Literatura e Educação. Oralidade e Escrita. Função do leitor. 

Transdisciplinaridade. Diversidade cultural. Inclusão social. 

Livro e ilustração. Narrativa. Poesia. Quadrinhos. 

Andaimagem. 

     Ensino da matemática I Metodologias e recursos auxiliares ao planejamento, 

avaliação, ensino e aprendizagem da Matemática na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

com crianças, jovens e adultos. Linguagem matemática e seu 

emprego em diferentes práticas sociais. Sistemas de 

numeração, números e operações no campo dos números 

naturais. Tratamento da Informação: coleta, organização, 

comunicação e interpretação de dados. Planejamento e 

práticas pedagógicas na Educação Infantil, na Educação de 

Jovens e Adultos e em contextos não escolares.  

 Ensino de língua portuguesa I  Concepções e conceitos de linguagem, língua, texto e gênero 

discursivo/textual. Aspectos teórico-metodológicos e 

didáticos das práticas de Ensino da Língua Portuguesa em 

seus diferentes eixos na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Organização do trabalho didático-

pedagógico numa perspectiva interacionista e 

interdisciplinar.  

Ensino da geografia I Introdução à Ciência Geográfica: fundamentos filosóficos, 

teóricos, metodológicos e históricos da Geografia e do 

Ensino de Geografia. Paradigmas da Geografia clássica e 

contemporânea e as correntes do pensamento geográfico. As 

categorias geográficas (espaço, paisagem, região, lugar, 
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território) e sua relação com a aprendizagem da criança. 

Ensino de Geografia na Educação Infantil: espaço e tempo 

na formação da criança; noções elementares de letramento 

cartográfico e geoespacial; aprendizagem ambiental e 

observação/interação com a natureza física e social. 

Múltiplas linguagens no Ensino de Geografia e suas relações 

interdisciplinares com literatura, música, cinema, ciências, 

astronomia, mitologia e saber popular. 

Ensino da Língua Portuguesa II  Aspectos teórico-metodológicos e didáticos para o ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa: alfabetização, 

letramentos, múltiplos letramentos, letramento escolar nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental com crianças, jovens e 

adultos. Políticas públicas e políticas linguísticas no ensino 

de Língua Portuguesa. Organização do trabalho didático-

pedagógico em uma perspectiva interacionista e 

interdisciplinar. 

Estágio Curricular III - anos iniciais Estudo e análise da instituição escolar pública de Ensino 

Fundamental anos iniciais com crianças ou jovens e adultos. 

Observação participante, análise documental, planejamento 

didático-pedagógico. Prática e avaliação da docência nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Estágio em Contextos não Escolares Identificação e reconhecimento da instituição educativa, sua 

forma de organização, suas intencionalidades, objetivos e 

modos de atuação. Caracterização e Funções do Educador 

Social. A Educação Não-Formal, suas especificidades e 

linguagens no diálogo com as diversas dimensões sociais 

que constituem os sujeitos. Projeto de 
Intervenção Pedagógica no contexto da educação não-

formal, especificidades da instituição e comunidade em que 
se insere a ação educativa. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de PPPC UFRN, 2018.   
 

Assim sendo, discorreremos mais detalhadamente, acerca das principais 

contribuições que cada componente curricular oferece no campo formativo da 

linguagem.  

Ao analisarmos o componente Leitura e produção de texto, constatamos no 

ementário da disciplina, que as leituras sugeridas na bibliografia básica, favorecem a 

reflexão crítica a respeito dos pressupostos relevantes no campo dos estudos da linguística 

geral e em diversos aspectos da linguagem oral e escrita. Estes aprendizados, garante ao 

futuro professor embasamento no tocante a ciência da linguagem, para compreender os 

fenômenos a partir desta ótica.    
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No componente curricular de LIBRAS, constatamos a contribuição para o campo 

da linguagem estudo da língua brasileira de sinais tão importante no processo de 

comunicação imprescindível a fazer pedagógico do pedagogo.  

Quanto ao componente de educação e tecnologias reiteramos a importância do 

futuro professor conhecer e operacionalizar com as diferentes linguagens, utilizando-as 

como instrumentos mediadores de aprendizagem.  

Nos Ateliês articulador de saberes I e II, percebemos que estes componentes 

apontam para dimensão vivencial de formação, pois oportunizam o aluno a colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos durante o semestre letivo. E por meio de vivências 

trabalhar com diferentes linguagens contextos educacionais.  

Já no componente Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem, o próprio 

título já nos indica importância dada os saberes linguísticos. Este componente tece 

considerações de ordem teórica conceito sobre a linguagem, o desenvolvimento 

cognitivo, o desenvolvimento da linguagem nas etapas específicas dos anos iniciais e 

educação infantil. 

Quando analisamos o componente curricular Pedagogia do movimento, 

observamos que este componente contribui para a formação no campo da linguagem, a 

partir dos ensinamentos acerca das diferentes linguagens corporais e sua relação 

aprendizagem. 

O componente Psicologia da Educação II contribui para o campo da linguagem 

na medida em que apresenta discussões a respeito das temáticas do campo da psicologia 

educacional, elucidando concepções acerca de suas relações entre sujeito, cultura e a 

linguagem nas  diferentes etapas do desenvolvimento.  

Na análise dos componentes Educação infantil I e II, elencamos as 

principais  contribuições são de ordem conceitual. A saber, a partir da aprendizagem da 

concepção de criança, sua relação com a linguagem e suas imbricadas na aprendizagem 

e desenvolvimento de 0 a 5 anos.   

Nos componentes Estágio Curricular III (anos iniciais) e Estágio em contextos 

não escolares, constatamos que tais componentes favorecem a formação no que tange a 

propiciar o professor em formação a sistematização dos conhecimentos adquiridos e 

consequentemente à construção de novos, por meio das experiências vivenciadas.  
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Após analisarmos detalhadamente cada componente e identificarmos suas 

determinadas ênfases formativas, consideramos importante identificar o quantitativo de 

componentes curriculares que se destina a cada dimensão formativa. Para fins de 

sistematização apresentamos os resultados no gráfico abaixo: 

Gráfico 7- Classificação dos componentes curriculares da UFRN de acordo com as dimensões formativas 

para o trabalho com a linguagem 

 

Fonte: dados sistematizados pela pesquisadora a partir do PPPC UFRN, 2018. 

 Conforme o gráfico acima, contatamos que a maior parte dos componentes 

destinados a formação do professor para o trabalho com a linguagem, são de ordem 

conceitual (45%), tendo (30%) voltados para as questões metodológicas (dimensão 

atitudinal) e (25%) valorizam os aspectos vivenciados durante o curso.  Os dados mostram 

o equilíbrio na distribuição dos componentes curriculares, o que oportuniza uma 

formação que valoriza as diversas fontes de saberes.  

Assim sendo, fica claro que a contribuição para formação do pedagogo para o 

trabalho com a linguagem, pensada por meio das dimensões formativas é um caminho 

possível.  

Aliás, ressaltamos que tanto o professor formador quanto o professor em formação 

ao identificar sob qual dimensão formativa determinado componente se apresenta, tem a 

possibilidade de mobilizar mecanismos para potencializar o processo de ensino-

aprendizagem.  

45%

30%

25%

Classificação dos componentes curriculares da UFRN de acordo 
com as dimensões formativas para o trabalho com a linguagem

Dimensão formativa conceitual

Dimensão formativa Atitudinal

Dimensão formativa Vivencial
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4  PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E A 

FORMAÇÃO PARA O ENSINO DA LINGUAGEM 

 
“O mais importante e bonito do mundo é isto; 

que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas, mas que elas vão sempre mudando. 

Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou.” 
João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas 

 

A organização deste capítulo se deu a partir da compreensão do projeto político 

pedagógico dos cursos de pedagogia enquanto instrumento norteador e orientador da 

formação docente para o ensino da linguagem nos anos iniciais. Deste modo, 

compreendemos que para delinear a formação do pedagogo no campo da linguagem, é 

imprescindível observar o que está prescrito, ou seja, o discurso oficial de cada IES.  

Para tanto, partimos da reflexão acerca dos aspectos identificados nos projetos de 

cursos, desde seus pressupostos teórico-metodológicos até a organização curricular, que 

a nosso ver, esboça a proposta de formação para o trabalho com a linguagem. 

 

4.1 As dimensões formativas e suas implicações na formação para a linguagem. 

As análises dos dados nos permitiram considerar que a formação do pedagogo 

para o trabalho com linguagem, prescrita nos PPPCs, se constituía a partir das dimensões 

formativas, as quais compreendem a ênfase dada aos diversos objetivos de formação do/a 

pedagogo/as para o ensino da linguagem em cada etapa da sua formação. 

No tocante ao período de formação inicial, tais objetivos de formação orientam a 

organização dos componentes curriculares, os aportes teórico-metodológicos 

orientadores da prática pedagógica de ensino com a linguagem. Por serem dimensões 

formativas, estas se articulam e se sobressaem em um dado momento da formação, como 

uma espiral. Em um determinado momento de aprendizagem, o/a pedagogo/a faz uso das 

três dimensões formativas ou uma delas especificamente, a depender dos objetivos de 

ensino e aprendizagem pretendidos e das necessidades formativas de cada sujeito. 

Assim, compreendemos a articulação entre estas dimensões no momento da 

formação inicial do pedagogo (a), como uma espiral, na qual podemos observar 



134 

 

movimentos contínuos e recursivos, como ocorre no processo de aprendizagem, em que 

recorremos a diferentes fontes de saberes, em diferentes momentos de formação, para 

consolidarmos as aprendizagens. Portanto, ao transitar entre as dimensões formativas, o 

graduando consolida os saberes ao mesmo tempo, em que desperta para a construção de 

novos.  

Destacamos ainda, a articulação e plasticidade destas dimensões. Uma não 

apresenta maior valoração do que outra, nem está sobreposta uma a outra. Ao contrário, 

cada uma representa o elemento essencial e imprescindível para a formação do 

pedagogo(a) no campo da linguagem. 

Esta articulação pode ser constatada ao observarmos, por exemplo, o componente: 

Teoria e Prática da literatura I, que se volta para a dimensão formativa conceitual, sem, 

portanto deixar de embasar metodologicamente o/a pedagogo/a. Pois, ao apresentar ao 

futuro/a professor/a o universo literário, consequentemente amplia seu campo de saberes 

para atuar no ambiente escolar.  

Da mesma maneira, nos componentes de caráter metodológico como: os ensinos 

de língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, artes e educação física, os 

alunos recorrem, a todo o momento, aos saberes teóricos para construir e reconstruir sua 

prática pedagógica.   

Sendo assim, ao término das análises dos ementários e planos de curso dos 

componentes selecionados em todos os PPPCs, percebemos a recorrência de alguns 

componentes, o que resultou em conjunto de componentes comum a todos os Projetos de 

curso analisados. Nesse conjunto, representado no quadro abaixo, foi possível identificar 

além da ênfase formativa a que se destinam cada componente14, a referida articulação das 

diferentes dimensões formativas, ficando clara a contribuição de cada componente para a 

formação docente acerca do trabalho com a linguagem. Estas contribuições serão 

apresentadas no quadro a seguir:  

 

 

 

 
14 Para fins de identificar a ênfase dada a cada componente em suas dimensões formativas. Destacamos em 

azul, vermelho e amarelo, os componentes de ordem: conceitual, atitudinal e vivencial, respectivamente. 
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Quadro 19 - Componentes curriculares comuns aos PPPCS analisados que orientam o trabalho com a 

linguagem e suas respectivas contribuições a partir das dimensões formativas 

 COMPONENTE  DIMENSÃO FORMATIVA 
 

 CONCEITUAL  ATITUDINAL  VIVENCIAL 

Alfabetização e 

Letramento  
Concepções de alfabetização e 

Letramento: seus condicionantes 

e suas implicações para a prática 

pedagógica; 

Função social da 

leitura e da escrita. 

Múltiplas facetas e 

concepções de 

alfabetização e 

letramento no ensino. 

A escola e a 

inserção do 

sujeito nas 

práticas letradas 

Aprendizagem e 

desenvolvimento da 

linguagem  

Concepções de linguagem e das 

relações: linguagem e 

desenvolvimento cognitivo, 

linguagem e interação social. 
Aprendizagem e 

desenvolvimento da linguagem - 

papel do meio social; e das 

diferentes linguagens: oral, 

escrita e corporal na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

Desenvolvimento de 

conceitos na infância e 

implicações para a 

prática pedagógica na 

Educação Infantil e 

nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Experiência com 

o ensino da 

linguagem nas 

diversas etapas da 

Educação Básica.   

Ateliê articulador de 

saberes  
A práxis educativa na sociedade; 

múltiplas linguagens e a 

emergência de novos cenários 

educacionais. 

Aproximação das 

práticas culturais e 

expressivas nos 

contextos 

educacionais, por meio 

de um exercício 

investigativo 

colaborativo. 

Problematização do 

processo e dos 

resultados construídos, 

em articulação com os 

itinerários e memória 

dos alunos. 

Experimentar 

situações de 

docências de 

abordagem 

interdisciplinar, 

reconhecendo e 

valorizando as 

diferentes 

linguagens com 

instrumento 

pedagógico.  

Ateliê de Estudos 

Culturais 
Análises de temas 

correlacionados a cultura para 

ampliação do universo cultural, 

na perspectiva de diversificação 

da formação profissional 

Ampliação do 

universo cultural do 

futuro professor.   

Vivências das 

principais 

expressões 

artísticas do RN e 

da Antologia do 

Folclore 

Brasileiro. 

Corpo, Movimento e 

Ludicidade 
Diferentes concepções de 

corporeidade ao longo da história. 

O corpo e subjetividade. A 

expressão corporal como 

dimensão da linguagem na 

Educação. 

O corpo como lugar de 

aprendizagem e 

linguagem. Relação 

entre corpo, 

motricidade, 

afetividade, expressão 

e aprendizagem, 

considerando o espaço 

A mediação 

pedagógica, 

compreensão e 

uso do corpo 

como forma de 

expressão e de 

interação. 

Articuladas a 
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escolar e sua 

diversidade. 
Ludicidade e ao 

movimento.  

Educação Infantil  Abordagem histórica das 

concepções de criança, infância e 

educação infantil. Evolução das 

políticas e práticas de Educação 

Infantil no Brasil e no Rio Grande 

do Norte 

Desenvolvimento de 

metodologias de 

ensino inerentes a 

educação da criança de 

0 a 5 anos de idade em 

suas dimensões física, 

cognitiva, linguística, 

sócio-afetiva, lúdica e 

implicações 

pedagógicas. 

Experiências 

docentes na 

referida etapa da 

educação básica.   

Ensino da arte Produção em arte: o fazer 

artístico e o ato de criar. Arte 

como linguagem e construção de 

sentidos. Arte como produto da 

história e da multiplicidade de 

culturas. 

Conhecer e 

experienciar 

conteúdos do ensino 

de arte para a educação 

infantil e anos iniciais 

do ensino 

fundamental; Criar, ler 

e contextualizar obras 

nas diferentes 

linguagens artísticas 

(Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro); 

Conhecer 

experiências de 

ensino de arte em 

espaços de 

educação não-

formal; 
Planejar, 

desenvolver e 

avaliar processos 

de ensino-

aprendizagem em 

arte. 
Ensino da geografia  Introdução à Ciência Geográfica: 

fundamentos filosóficos, 

teóricos, metodológicos e 

históricos da Geografia e do 

Ensino de Geografia. As 

categorias geográficas (espaço, 

paisagem, região, lugar, 

território) e sua relação com a 

aprendizagem da criança. Ensino 

de Geografia na Educação 

Infantil: espaço e tempo na 

formação da criança; noções 

elementares de letramento 

cartográfico e geoespacial; 

múltiplas linguagens no Ensino 

de Geografia e suas relações 

interdisciplinares com literatura, 

música, cinema, ciências, 

astronomia, mitologia e saber 

popular.  

Desenvolvimento de 

metodologias de 

ensino de geografia 

articulando as 

diferentes linguagens 

ao conteúdo 

geográfico.  

Aplicação e 

verificação das 

metodologias do 

ensino de 

geografia 

articuladas as 

diferentes 

linguagens.  

Ensino da Língua 

Portuguesa  
Linguagem, língua e prática 

social. Concepções de linguagem 

e língua. O ensino da língua 

materna: objetivos, conteúdos e 

aspectos metodológicos; texto 

como unidade básica de ensino; 

oralidade, escrita, leitura e análise 

linguística; sistemática de 

avaliação; planejamento e 

Estudo dos 

fundamentos teórico-

metodológicos e 

instrumentalização 

para o ensino de língua 

materna nos anos 

iniciais da educação 

básica. Organização 

do trabalho didático-

Prática de ensino 

e estratégias de 

avaliação do 

ensino da língua 

portuguesa. 
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práticas de aula em língua 

materna 
pedagógico numa 

perspectiva 

interacionista e 

interdisciplinar. 
Ensino da matemática  Linguagem matemática e seu 

emprego em diferentes práticas 

sociais. Sistemas de numeração, 

números e operações no campo 

dos números naturais. 

Tratamento da Informação: 

coleta, organização, comunicação 

e interpretação de dados. 

Metodologias e 

recursos auxiliares ao 

planejamento, 

avaliação, ensino e 

aprendizagem da 

Matemática na 

Educação Infantil e 

nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

com crianças, jovens e 

adultos. 

Planejamento e 

práticas 

pedagógicas na 

Educação 

Infantil, na 

Educação de 

Jovens e Adultos 

e em contextos 

não escolares. 

Ensino de ciências  Concepção de Ciência. A história 

da ciência como eixo disciplinar. 

A relação entre ciência, 

tecnologia e sociedade. O ensino 

de ciências nas séries iniciais – a 

alfabetização científica. 

Educação científica e 

interdisciplinaridade. 

Contextualização do ensino de 

Ciências.   

Técnicas e recursos 

didáticos para o ensino 

de Ciências Naturais e 

reflexões críticas. 

Planejamento de 

atividades e recursos 

didáticos no ensino de 

Ciências (atividades, 

experimentais).   

Análise da 

proposta das 

Diretrizes 

Nacionais para o 

ensino de 

Ciências (Ensino 

Fundamental).  

Avaliação do 

processo de 

ensino-

aprendizagem em 

Ciências 

Naturais. 
Estágios Curriculares  Estudo e análise da instituição 

escolar pública de Ensino 

Fundamental na educação infantil 

e anos iniciais com crianças ou 

jovens e adultos. 

Observação 

participante, análise 

documental, 

planejamento didático-

pedagógico. 

Vivenciar a 

Prática docente e 

avaliação na 

educação infantil 

e  anos iniciais do 

Ensino 

Fundamental. 
Estudos acadêmicos 

introdutórios  
Ampliação do repertório de 

leituras para além da leitura de 

textos. Compreensão do processo 

educativo, através de fontes 

literárias diversas (nas pessoas, 

na linguagem cinematográfica, na 

fotografia, na pintura, na 

escultura, na arquitetura, no 

cordel, na música, dentre outras). 

Possibilitar os 

processos de seleção, 

utilização e 

interpretação das 

diversas linguagens 

existentes, além da 

escrita, aproximando o 

mesmo das linguagens 

do cinema, da 

fotografia, da pintura, 

da escultura, do cordel, 

da poesia, da música, 

no que tange à 

mediação simbólica 

relevante para o 

processo ensino-

aprendizagem. 

Encontros que 

terão em sua 

dinâmica um 

trabalho que 

privilegie os 

relacionamentos 

interpessoais no 

universo dos 

espaços escolares 

e não escolares. 

Alunos e 

professores, 

como 

experimentadores 

de si mesmos, 

agirão sobre os 

objetos, fotos, 

pinturas, poesias, 

cordéis, filmes, 
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individualmente 

e em grupos, com 

atividades que 

despertarão seu 

corpo-mente. 
Leitura e produção de 

texto 
Concepções de linguagem, 

abordagens sociocognitivas, 

sociointeracionista e discursiva 

de leitura e escrita 

Promoção da leitura, 

da produção de texto e 

de conhecimentos 

linguísticos; 

Análise produção 

de atividade de 

leitura e de 

escrita, (esquema 

resumo e resenha 

entre outros). 
LIBRAS  Fundamentos histórico-

filosóficos da educação de surdos 

com base nos Estudos Surdos e na 

concepção socioantropológica. 

Aspectos linguísticos e culturais 

da comunidade surda e seus 

reflexos na atuação do professor 

da educação básica. 

Conteúdos gerais para 

a comunicação básica 

com surdos falantes da 

Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS. 

Comunicação 

básica com 

surdos falantes da 

Língua Brasileira 

de Sinais – 

Libras, voltados 

para a prática 

docente inclusiva 

em um contexto 

bilíngue. 
Literatura e educação Literatura, educação e sociedade. 

Literatura e tradição oral: a arte 

de contar histórias. Literatura 

infantil e juvenil: a formação do 

leitor, contextos de produção, 

recepção e consumo 

Literatura e ensino: 

metodológicas.  

Resgate da memória 

teórica sobre literatura 

e gêneros literários 

com vistas a melhor 

avaliação e 

compreensão das 

práticas atuais e 

passadas de produção 

textual. 

Prática de leitura 

e interpretação de 

textos de e sobre 

literatura, com 

vistas também à 

formação do 

futuro docente. 

Práticas Pedagógicas 

Integrativas 
Desenvolvimento de atividades 

que articulem o conhecimento 

teórico à prática educativa em 

diferentes contextos educativos. 

Momentos de 

conversa, de histórias, 

de diferentes modos de 

brincar e realizar 

experiências lúdicas 

com as linguagens. 

Jogo, brinquedo e 

brincadeira.  Higiene 

das crianças.  Criação e 

organização dos 

espaços para 

brincadeiras 

Elaboração, 

organização e 

manutenção dos 

materiais e dos 

equipamentos.  

Alimentação, 

horário de 

descanso, 

segurança e 

prevenção de 

acidentes.  

Psicologia da 

educação  
Estudo dos fundamentos básicos 

do desenvolvimento e da 

aprendizagem, enfatizando o 

papel social e pedagógico da 

escola no processo de ensino-

aprendizagem, assim como a 

relação entre o pensamento, a 

linguagem e o lúdico no 

desenvolvimento do educando 

Utilizar metodologias 

de ensino valorizando 

o processo de 

desenvolvimento da 

criança, do jovem, do 

adulto e do idoso. 

Experimentar 

situações de 

docências nos 

diferentes níveis 

e modalidades de 

ensino.  
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Tecnologias e 

materiais didáticos  
Conceito de Tecnologia.  

Evolução tecnológica na 

educação. Influências das 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC's) no ensino 

brasileiro.    

As Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação (TICs) e 

os desafios na 

formação do 

pedagogo. 

A mediação 

pedagógica, 

compreensão e 

uso dos 

audiovisuais em 

sala de aula: 

fotografia, rádio, 

cinema, TV, 

vídeo, 

computador, 

softwares 

educativos, 

internet em sala 

de aula. 
Teorias Linguísticas e 

Alfabetização 
Os princípios básicos da 

linguística como a ciência da 

linguagem. Abordagens 

linguísticas sobre o ensino da 

língua e suas implicações 

pedagógicas no processo de 

alfabetização: fonética, 

fonológica, sociolinguística, 

textual e enunciativa. Relação 

entre oralidade e escrita. 

Compreensão e das 

especificidades 

linguísticas 

relacionadas ao 

processo de aquisição 

da leitura e escrita.  
 

Práticas de 

ensino, 

intervenções e 

estratégias de 

avaliação do 

processo de 

alfabetização.  

Fonte: elaborado pela autora para a pesquisa com base nos PPPC analisados.   
  

A partir da análise do quadro acima, percebemos que as contribuições para a 

formação no campo da linguagem advindas dos componentes curriculares comuns aos 

projetos de cursos analisados, constituem-se basicamente de saberes relativos às bases 

conceituais da linguagem, do reconhecimento e valorização das diferentes linguagens 

(oral, escrita, corporal, artística, midiática literária matemática, científica, geográfica, 

histórica, entre outras), no desenvolvimento de metodologias de ensino.  

Assim ao identificar a dimensão formativa a que se destina o componente, esta 

deve ser vista como o ponto de partida, um caminho possível. Em que tanto o professor 

formador, quanto o professor em formação, têm a possibilidade de mobilizar os 

mecanismos das diversas linguagens para potencializar o processo de ensino-

aprendizagem.  

É importante ressaltar que destacamos aqui as contribuições percebidas, no 

tocante às dimensões formativas do período de formação inicial dos(as) pedagogos(as) 

observadas nos PPPCs analisados. Vale salientar, que entre essas dimensões, nos demais 

períodos de formação, pode haver ainda outros fatores que a complementem. 
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Sendo assim, discorremos a seguir, mais detalhadamente, acerca das 

especificidades de cada dimensão formativa como também de suas possíveis 

contribuições para a formação docente e para o ensino da linguagem.   

  

4.2 Dimensão formativa conceitual para o ensino da linguagem 

 

A dimensão formativa conceitual contempla as bases teóricas para o efetivo 

exercício da linguagem, ampara as bases epistemológicas dos saberes sobre a linguagem 

e o seu uso. Neste contexto, consideramos a dimensão formativa conceitual 

impulsionadora, pois a partir de seus pressupostos teóricos, o pedagogo poderá fazer suas 

próprias escolhas didático-pedagógicas.  

Neste tópico, apresentamos as contribuições provenientes dos componentes 

contemplados na dimensão formativa conceitual. Estas, por sua vez, materializadas na 

escolha, organização e distribuição os componentes curriculares presentes em cada 

documento analisado. Assim, esta dimensão embasa teoricamente o trabalho com a 

linguagem em suas especificidades filosóficas e psicológicas, sociológicas e linguísticas. 

Buscamos, portanto, elencar essas contribuições de cada campo do saber, 

especificamente voltadas para o campo da linguagem. De maneira sistemática, 

apresentamos no quadro a seguir, os componentes comuns aos PPPCs analisados que 

contemplam dimensão formativa conceitual e as suas respectivas contribuições à 

formação inicial do Pedagogo/a.   

 

Quadro 20 - Contribuições da dimensão formativa conceitual para o ensino da linguagem. 

DIMENSÃO FORMATIVA CONCEITUAL 

COMPONENTE  CONTRIBUIÇÃO  

Alfabetização e Letramento Concepções de alfabetização e Letramento: seus 

condicionantes e suas implicações para a prática 

pedagógica 

Aprendizagem e desenvolvimento 

da linguagem  

Concepções de linguagem e das relações: 

linguagem e desenvolvimento cognitivo, 

linguagem e interação social. 

Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem - 

papel do meio social; e das diferentes linguagens: 
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oral, escrita e corporal na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental 

Educação Infantil  Abordagem histórica das concepções de criança, 

infância e educação infantil. Evolução das 

políticas e práticas de Educação Infantil no Brasil 

e no Rio Grande do Norte 

Literatura e educação Literatura, educação e sociedade. Literatura e 

tradição oral: a arte de contar histórias. Literatura 

infantil e juvenil: a formação do leitor, contextos 

de produção, recepção e consumo 

Psicologia da educação  Estudo dos fundamentos básicos do 

desenvolvimento e da aprendizagem, enfatizando 

o papel social e pedagógico da escola no processo 

de ensino-aprendizagem, assim como a relação 

entre o pensamento, a linguagem e o lúdico no 

desenvolvimento do educando. 

 

Teorias Linguísticas e 

Alfabetização 

   

Os princípios básicos da linguística como a 

ciência da linguagem. Abordagens linguísticas 

sobre o ensino da língua e suas implicações 

pedagógicas no processo de alfabetização: 

fonética, fonológica, sociolinguística, textual e 

enunciativa. Relação entre oralidade e escrita. 

LIBRAS Conteúdos gerais para a comunicação básica com 

surdos falantes da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS. 

Tecnologias e materiais didáticos  Conceito de Tecnologia.  Evolução tecnológica na 

educação. Influências das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC's) no ensino 

brasileiro.    
Fonte: elaborado pela autora para a pesquisa com base nos PPPC analisados. 
 

No quadro acima, identificamos, no âmbito da dimensão formativa conceitual, o 

conjunto de componentes que representam as grandes bases teóricas da formação do/da 

pedagogo/a, referente ao campo da linguagem.      

Quanto aos saberes filosóficos: é imprescindível ao pedagogo conhecer as 

concepções filosóficas que embasam o conhecimento sobre as concepções de linguagem, 

língua, texto e como estas repercutem e justificam a opção didático-pedagógica do 

professor. 

Conforme apresentamos detalhadamente no segundo capítulo deste estudo, 

observamos que, as principais concepções teóricas apresentadas, apontam para a 

concepção sociointeracionista da linguagem. Estes pressupostos são apresentados aos 
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alunos, por meio dos componentes curriculares: aprendizagem e desenvolvimento da 

linguagem, leitura e produção de texto. 

Quanto aos aspectos psicológicos, o conhecimento do desenvolvimento humano 

e das especificidades cada fase, de como a linguagem se desenvolve no ser humano, em 

etapas específicas como a alfabetização, é de extrema importância para formação do 

futuro professor, para o pedagogo especialmente, para que se possa compreender este 

processo a luz da psicologia. Nos projetos de curso analisados, estes saberes são 

contemplados por meio dos componentes: Psicologia da educação e Psicologia do 

desenvolvimento.  

No tocante à linguística, enquanto ciência da linguagem destacamos, a 

importância do aprendizado a respeito da estrutura e das especificidades deste campo de 

estudo. Este embasamento deve estar previsto no currículo de pedagogia, no entanto, 

dentre os documentos que foram analisados, percebemos constante apenas nos 

componentes curriculares Tópicos linguísticos (IFESP) e Teorias Linguísticas e 

Alfabetização (UERN)15. Nas demais propostas, não apresentaram em seus ementários, 

referências específicas para o campo da linguística.    

Defendemos a importância de componentes desta ordem no currículo de 

Pedagogia, pois apresentam as bases acerca da linguística aplicada e do conhecimento da 

fonética, fonologia e da estrutura da língua portuguesa, elementos imprescindíveis para o 

manejo para o uso e para o ensino da língua portuguesa pelo pedagogo. 

Quanto ao aspecto sociológico do trabalho com a linguagem destacamos o 

entendimento da língua como um construto social, e a importância do uso efetivo da 

linguagem, as relações sociais. Observamos que estes aspectos estão previstos apenas, no 

componente: Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem (UFRN).  

Assim, deixa a clara a importância da dimensão formativa conceitual na formação 

do pedagogo, para o ensino da linguagem. Tendo em vista a diversidade de fatores que 

ancoram os saberes do pedagogo neste campo específico de saber.  

Ressaltamos, ainda, que a dimensão formativa conceitual não se limita ao 

conhecimento adquirido no momento de formação inicial, tendo em vista que esta se soma 

 
15 Por apresentarem ementas equivalentes, utilizamos no quadro apenas Teorias Linguísticas e 

Alfabetização (UERN). 
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aos conhecimentos prévios do sujeito, as suas concepções, aos seus conceitos e a sua 

forma de entender e enxergar o mundo.  

Assim, a formação assume o seu caráter transformador, na qual permite ampliar 

os saberes e ressignificar a prática pedagógica. Por este viés da formação, são 

desenvolvidas inúmeras outras habilidades, como a formação política do sujeito, sua 

postura ética e cidadã. Assim, consideramos que nossas posições teóricas justificarão 

nossas atitudes frente às demandas contemporâneas. A este aspecto da formação também 

desenvolvido e aprimorado especificamente no momento da formação inicial trataremos 

a seguir. 

 

4.3 Dimensão formativa atitudinal (política) para o ensino da linguagem 

 

Ao falar sobre atitudes nos recorre seu caráter político. Pois, quando agimos ou 

reagimos de determinada maneira, sempre o fazemos mediante nossas posições teóricas, 

as quais assumimos ao longo da vida. No processo de formação docente, na medida em 

que nos deparamos com os mais diversos conhecimentos, validamos nossos antigos 

posicionamentos ou assumimos novos. Diante disso, reafirmamos a importância do futuro 

professor assumir os pressupostos teóricos que orientarão seu percurso formativo e 

consequentemente, sua atuação docente.  

Para tanto, buscaremos elencar as contribuições dos PPPCs analisados para a 

formação da atitude política do(a) futuro(a) professor(a) frente e por meio das práticas de 

linguagem. Neste momento, consideramos os elementos dos projetos de cursos (mais 

especificamente os componentes curriculares), que auxiliam na formação política, na 

postura ética do sujeito no campo da linguagem e nos seus desdobramentos, contribuindo 

para elaboração de metodologias para trabalhar com a linguagem nos anos iniciais.   

Elencamos, portanto, no quadro a seguir, o conjunto de componentes curriculares 

que a nosso ver, apontam para as orientações metodológicas do trabalho com a linguagem 

e, por conseguinte, destacamos as contribuições específicas notadas a partir dos objetivos 

de ensino e aprendizagem presentes nos projetos de cursos e nos planos de cursos 

analisados.  
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Quadro 21 - Contribuições da dimensão formativa atitudinal para o ensino da linguagem 

DIMENSÃO FORMATIVA ATITUDINAL 

COMPONENTE CONTRIBUIÇÃO 

Ensino da arte Conhecer e experienciar conteúdos do ensino de arte para a 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; Criar, 

ler e contextualizar obras nas diferentes linguagens artísticas 

(Artes Visuais, Dança, Música e Teatro); 

Ensino da geografia Desenvolvimento de metodologias de ensino de geografia 

articulando as diferentes linguagens ao conteúdo geográfico.  

Ensino da Língua Portuguesa Estudo dos fundamentos teórico-metodológicos e 

instrumentalização para o ensino de língua materna nos anos 

iniciais da educação básica. Organização do trabalho didático-

pedagógico numa perspectiva interacionista e interdisciplinar. 

Ensino da matemática Metodologias e recursos auxiliares ao planejamento, avaliação, 

ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental com crianças, jovens 

e adultos. 

Ensino de ciências Técnicas e recursos didáticos para o ensino de Ciências 

Naturais e reflexões críticas. Planejamento de atividades e 

recursos didáticos no ensino de Ciências (atividades, 

experimentais).   

Leitura e produção de texto Concepções de linguagem, abordagens sociocognitivas, 

sociointeracionista e discursiva de leitura e escrita. 

Fonte: elaborado pela autora para a pesquisa com base nos PPPC analisados. 

 

Assim, demonstramos que a dimensão formativa atitudinal, contribui de maneira 

pragmática na formação docente, levando o aluno a fazer uso dos saberes adquiridos nas 

situações práticas, da resolução de problemas e de conflitos inerentes ao fazer 

pedagógico.  

Com isto, podemos perceber a importância da formação no aspecto metodológico, 

do “ensinar a fazer’’ no desenvolvimento de metodologias para que se alcancem os 

objetivos de ensino e aprendizagem, principalmente no fazer pedagógico, tão 

diferenciado, quanto o do pedagogo. Pois as demandas contemporâneas exigem um 

pedagogo com ações metodológicas diferenciadas, que acompanhem as mudanças 

tecnológicas e que aproveitem as tecnologias como meio viável para alcançar o êxito do 

ensino e da aprendizagem.  

Os “Ensinos” representam a maior parte dos componentes curriculares 

considerados como base metodológica do trabalho com a linguagem. Tendo em vista, que 

objetiva aprendizagem e o desenvolvimento de metodologias de ensino nas diferentes 
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áreas. Assim concebemos que a linguagem perpassa todos os campos de saberes, e 

constitui-se  instrumento articulador entre eles.  

Deste modo, numa perspectiva de ensino interdisciplinar, é possível elaborar 

métodos que articulem as diferentes disciplinas, possibilitando por meio da linguagem, o 

aprendizado significativo. Se tomarmos, por exemplo, o ensino da produção textual, que 

comumente encontram-se limitado às aulas de língua portuguesa, observamos que, 

estudos mostram a infinidade de possibilidades para o ensino, se estiverem articulados os 

outros campos de saberes. Conforme Gomes, 2018: 

 

Sendo assim, a produção textual não é, ou não deveria ser, 

responsabilidade apenas da área de Língua Portuguesa, tendo em 

vista que, nas situações vivenciadas no cotidiano, utilizamos textos 

de diversas formas. Para a aprendizagem das várias áreas do 

currículo escolar oficial, não é diferente. Com a meta de aprender 

matemática, história, geografia, ciências, arte, ensino religioso, 

educação física, utiliza-se, em algum momento, os gêneros do 

discurso, seja para fins didáticos, na sala de aula, seja para o melhor 

entendimento de um conteúdo ou para, através das temáticas de cada 

componente curricular, poder aprender a elaborar um gênero 

discursivo. (GOMES, 2018, p.146).  

 

Nesta perspectiva, para que a prática pedagógica ocorra, é essencial que o futuro 

professor, tenha vivenciado em sua formação inicial (durante o curso dos componentes 

metodologias de ensinos) e continuada, experiências de trabalho com as diferentes 

linguagens articulando aos diferentes campos do saber.   

O conhecimento a respeito das diferentes linguagens e o respeito às diferenças, 

permite pensar de maneira holística o processo de ensino no campo da linguagem e 

aproveitar da diversidade de linguagens para este fim. Tal habilidade permitirá saber fazer 

uso dos eventos reais e transformar em momentos de aprendizagem. Estes aspectos serão 

aprofundados na sessão seguinte, em que trataremos da importância das vivências na 

formação do professor. 

4.4 Dimensão formativa vivencial para o ensino da linguagem 

 

As metodologias ativas apontam para uma da pedagogia humanescente e 

vivencial, que atendam às necessidades específicas de compreender o sujeito em seu 
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contexto, em suas vivências e de respeitar as memórias e o caráter histórico de cada um. 

É impossível se pensar no processo de ensino-aprendizagem desarticulado do aspecto 

cultural de cada sujeito. Assim, percebemos as contribuições das vivências decorridas em 

todo o processo de formação dos/as pedagogos/as. 

No momento de formação inicial, foco desta pesquisa, observamos a relevância 

dada aos aspectos vivenciais da formação e que estes se encontram materializados nos 

PPPCs analisados, por meio de componentes curriculares pensados para oportunizar aos 

formandos momentos de vivência da profissão. Tais vivências experimentadas durante o 

curso embasarão o futuro trabalho com a linguagem.  

Durante a análise dos projetos de curso percebemos a preocupação instituições em 

proporcionar momentos em que o licenciando vivencie efetivamente e exercite o fazer 

pedagógico frente ao contexto real da escola, com seus conflitos e limitações, fontes de 

riquíssimas de construção de saberes.  

Quanto à formação específica para o trabalho com a linguagem, identificamos um 

conjunto de componentes curriculares, distribuídos em momentos distintos do curso, 

contemplados na dimensão formativa vivencial, que contribuem para orientação da 

atuação pedagógica no campo das linguagens. Conforme apresentaremos no quadro a 

seguir:  

Quadro 22 - Contribuições da dimensão formativa vivencial  para o ensino da linguagem 

DIMENSÃO FORMATIVA VIVENCIAL 

COMPONENTE CONTRIBUIÇÃO 

Ateliê articulador de saberes  Experimentar situações de docências de abordagem 

interdisciplinar, reconhecendo e valorizando as 

diferentes linguagens com instrumento pedagógico.  

Ateliê de Estudos Culturais Vivências das principais expressões artísticas do RN e 

da Antologia do Folclore Brasileiro. 

Estágios Curriculares  Vivenciar a Prática docente e avaliação na educação 

infantil e  anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Estudos acadêmicos introdutórios  Encontros que terão em sua dinâmica um trabalho que 

privilegie os relacionamentos interpessoais no universo 

dos espaços escolares e não escolares. Alunos e 

professores, como experimentadores de si mesmos, 

agirão sobre os objetos, fotos, pinturas, poesias, cordéis, 

filmes, individualmente e em grupos, com atividades 

que despertarão seu corpo-mente. 

Práticas Pedagógicas Integrativas Momentos de conversa, de histórias, de diferentes 

modos de brincar e realizar experiências lúdicas com as 

linguagens. Jogo, brinquedo e brincadeira.  Higiene das 
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crianças.  Criação e organização dos espaços para 

brincadeiras. 

Corpo, Movimento e Ludicidade Diferentes concepções de corporeidade ao longo da 

história. O corpo e subjetividade. A expressão corporal 

como dimensão da linguagem na Educação. 

Fonte: elaborado pela autora para a pesquisa com base nos PPPC analisados. 
 

 

Ao analisarmos o quadro acima, percebemos que as vivências formativas ocorrem 

a partir de diferentes perspectivas: possibilitando ampliação do repertório artístico e 

cultural do aluno, situações de docência em diferentes contextos, da valorização das 

diferentes linguagens como instrumento pedagógico. Cada um desses momentos de 

formação, apresentados por meio do cumprimento desses créditos curriculares 

oportunizará ao aluno a experimentar por meio das vivências e da ressignificação dos 

conhecimentos apreendidos durante o curso.  

Os aspectos vivenciais de formação se entrelaçam com as demais dimensões 

formativas e sofrem repercussões de seus contextos específicos de formação do sujeito. 

Desta maneira, por meio da dimensão formativa vivencial, espera-se que futuro-

professor, durante a atuação pedagógica, consiga visualizar os conhecimentos teóricos e 

metodológicos apreendidos, praticados e validá-los ou refutá-los, a partir de uma postura 

crítica, das vivências com os pares e principalmente com os alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Refletir sobre as principais lacunas formativas no ensino da linguagem decorrente 

da formação inicial nos impulsionou ao desafio de provocar a discussão a respeito de um 

tema tão atual e necessário no campo da formação docente.  

Para iniciar o percurso, buscamos inventariar as pesquisas que se propunham a 

estudar esta temática, e compreender o que já havia sido pesquisado acerca da linguagem 

enquanto objeto de formação na formação do pedagogo.  E a partir desse levantamento 

constatamos que apesar da extensa produção científica voltada às áreas da formação 

docente, do currículo e da linguagem, poucos estudos se dedicavam a realizar pesquisa 

exploratória articulando as três temáticas. Escassez maior ainda de estudos, no tocante à 

formação do pedagogo para o ensino da linguagem.  

Tal constatação reforçou a necessidade de pesquisas voltadas para área específica 

da formação do pedagogo, uma vez que a maioria das pesquisas desenvolvidas até então 

se limita a tratar a formação docente no campo da linguagem, voltada para os anos finais 

do ensino fundamental. Ou seja, referente à formação específica para o profissional da 

área de letras.  

Desta maneira, levantamentos como estes, reafirmam a importância dedicada à 

linguagem na formação do/a professor/a que atua nos anos iniciais. Tendo em vista, o 

trabalho com a linguagem ser considerada uma demanda específica desta etapa de ensino, 

prevista nos documentos oficiais voltados à formação do pedagogo e ao ensino nos anos 

iniciais. Assim, na atuação desse profissional são ampliadas também as demandas 

formativas de áreas específicas, como é o caso trabalho com diferentes linguagens. 

Para tanto, buscamos analisar por meio do instrumento orientado e ao mesmo 

tempo, orientador da prática educativa, a saber, projeto político pedagógico dos cursos, o 

qual materializa as ações formativas de uma instituição. Ao relacionarmos a linguagem 

enquanto objeto de formação presente nos PPPC, buscamos os aprofundamentos teóricos 

nos campos de currículo, formação docente e o ensino da linguagem. Para, portanto 

responder a nossa indagação de pesquisa: como a linguagem enquanto instrumento de 

formação se apresenta nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de pedagogia? 
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No entanto, é importante ressaltar, para fins de resposta, que consideramos a 

linguagem como instrumento articulador entre os diferentes saberes, por isso, não nos 

restringimos a analisar os aspectos formativos da linguagem apenas no tocante ao ensino 

de língua portuguesa, mas buscamos identificar como a linguagem é pensada também nas 

diferentes áreas. Para tanto, analisamos as propostas curriculares buscando reconhecer a 

linguagem como instrumento que perpassa todos os componentes curriculares, 

articulando os conhecimentos e conferindo-lhes novos significados. 

Desta forma, tendo como objeto de pesquisa: a linguagem enquanto objeto de 

formação nos projetos políticos pedagógicos do curso de pedagogia, tomamos como 

objetivo central: analisar a linguagem como objeto formação nos projetos políticos 

pedagógicos dos cursos de pedagogia nas instituições, de ensino superior, públicas do 

RN.  Apoiamo-nos, portanto em uma abordagem qualitativa de pesquisa, e por meio de 

uma análise documental aprofundamos a nossa reflexão a respeito do objeto de estudo 

em questão. 

Nesta perspectiva, o referencial teórico-metodológico contribuiu para que a partir 

do corpus fossem construídos dados e estabelecidas as categorias, para que as questões 

propostas fossem respondidas. Vale a pena destacar a importância da realização da 

análise-piloto que nos permitiu perceber os limites, possibilidades, amplitude e 

viabilidade da pesquisa. Este instrumento metodológico nos permitiu ainda, formular as 

categorias que orientaram as análises das demais instituições.  

Assim, buscando compreender e valorizar as diferentes linguagens contempladas 

no projeto formativo de cada instituição procuramos identificar a identidade formativa 

própria de cada uma das instituições, suas demandas de atuação/formação e os contextos 

de formação nos quais se inserem. A partir de uma perspectiva interdisciplinar, 

observamos cada componente, para além da estrutura curricular, procurando contemplar 

os objetivos de formação, saberes e concepções que o embasaram, tendo em vista que 

estes aspectos embasam toda a organização curricular. 

Outro ponto a destacar trata-se da relevância do currículo formal, por meio das 

Diretrizes curriculares embasam a formação do/a pedagogo/a e propõe o modelo de 

formação a ser trilhado pelos professores e alunos. No tocante à organização curricular, 

por meio da distribuição dos componentes, identificamos a importância dada a cada 

aspecto da formação docente. Buscamos então identificar o discurso oficial sobre a 
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formação do professor para o trabalho com a linguagem nos anos iniciais, pois, ao 

identificar aspectos da formação específicos para este campo de ensino, é possível 

compreender como se delineia essa formação.  

Identificamos que durante a formação do pedagogo, se recorre constantemente às 

diferentes ordens para se constituir e se consolidar um projeto de formação. Sendo assim, 

um professor não inicia sua formação docente somente ao ingressar em um curso de 

licenciatura, nem tão pouco ao finalizá-lo. Mas torna-se professor ao longo de toda a sua 

vida (NÓVOA, 2009).  

Pudemos assim constatar nos projetos de cursos analisados, como é pensada a 

formação do/a pedagogo/a para o trabalho com a linguagem. Esta se dá no tocante à 

organização curricular, por meio de dimensões formativas, que representam a 

intencionalidade destinada a cada aspecto da formação para o trabalho com a linguagem. 

Por meio dessas dimensões formativas são contemplados os saberes imprescindíveis e 

específicos à formação do pedagogo no trato com a linguagem. São valorizados por meio 

desta classificação, saberes de caráter conceitual, atitudinal e vivencial.  

Desta maneira, constatamos que o currículo da UFERSA, devido ao seu contexto 

histórico, social e econômico apresenta uma grande demanda de formação de professores 

alfabetizadores, especialmente na modalidade EJA. Desta maneira, a formação para o 

trabalho com a linguagem, nessa instituição é pensado a partir das especificidades da EJA.  

É importante ressaltar que mesmo com metade dos componentes contemplados 

pela dimensão formativa conceitual, observamos a inexistência de componentes que 

subsidiem o aporte teórico do pedagogo no campo específico dos estudos da linguagem.  

Para o IFESP, os resultados apontam para um equilíbrio entre os aspectos teóricos 

e metodológicos do currículo do curso. Enquanto os componentes relativos à dimensão 

vivencial para o trabalho com linguagem, compreendem apenas quatro componentes, este 

resultado justifica-se a nosso ver, devido ao perfil do aluno de pedagogia destas IES, em 

sua maioria profissionais que já exercem a docência e tem assim no próprio local de 

trabalho o lócus para validação dos saberes construídos na academia. 

  Assim, a formação para o trabalho com a linguagem, se dá, em grande medida 

no confronto constante entre os saberes teóricos e as experiências vivenciadas na sala de 

aula.           
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Para a UERN, constatamos que a maioria (64%) dos componentes curriculares 

destinados à formação para trabalho com a linguagem desta IES, contemplam a dimensão 

formativa conceitual. Já para as dimensões atitudinal e vivencial são destinados (18%) 

cada uma. Esse percentual demonstra a importância dada aos aspectos teórico-conceituais 

relacionados à formação do/ professor/a para o trabalho com a linguagem.  

É importante ressaltar que o pequeno quantitativo de componentes que 

contemplam as dimensões atitudinal e vivencial, pode caracterizar uma lacuna formativa, 

visto que, o futuro professor conclui o curso de graduação com uma excelente formação 

teórica, porém sem dispor de muitas oportunidades de mobilizar os saberes teóricos.        

Deste modo, percebemos que as contribuições para a formação no campo da 

linguagem advêm de diversos campos do conhecimento e que, componentes curriculares 

de dimensão conceitual, atitudinal e vivenciais se articulam para favorecer uma formação 

mais consistente. 

No currículo de pedagogia da UFRN, contatamos que a maior parte dos 

componentes destinados à formação do professor para o trabalho com a linguagem, são 

de ordem conceitual (45%), tendo (30%) voltados para as questões metodológicas 

(dimensão atitudinal) e (25%) valorizam os aspectos vivenciados durante o curso.  Os 

dados mostram o equilíbrio na distribuição dos componentes curriculares, o que 

oportuniza uma formação que valoriza as diversas fontes de saberes.  

Assim sendo, fica claro que a contribuição para formação do pedagogo para o 

trabalho com a linguagem, pensado por meio das dimensões formativas é um caminho 

possível.  

Aliás, ressaltamos que tanto o/a professora/a formador/ra quanto o/a professor/a 

em formação ao identificar sob qual dimensão formativa determinado componente se 

apresenta, tem a possibilidade de mobilizar mecanismos para potencializar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Vale salientar que, para a formação do pedagogo se constituir de maneira 

consistente é necessário que atenda as três áreas, ou seja, propostas formativas centradas 

em apenas uma das dimensões são projetos de formação insuficientes e constituem uma 

lacuna formativa.  
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Deste modo, uma formação consistente para o trabalho com a linguagem é aquela 

que contempla e articula todos os aspectos que perpassam o processo de formação, que 

considera a importância dos fundamentos, das metodologias e da atuação profissional 

durante o processo de formação inicial e por toda a vida. Pensar uma formação docente 

no campo de linguagem sob esta ótica, possibilita ao professor/a aprender determinado 

conhecimento de ordem conceitual, teorizar o que aprendeu e, a luz desse novo 

conhecimento refletir sobre seu fazer pedagógico. E neste movimento, lançar mão dos 

aportes teóricos e metodológicos advindos da diversidade de saberes inerentes à sua 

formação, reorientar e ressignificar sua prática.  

Finalizamos esta pesquisa, mesmo tendo ciência do inacabado. Tendo em vista 

que a presente pesquisa pode ser impulsionadora para outros trabalhos que buscam o 

embasamento e a especificação das diferentes linguagens que perpassam e suas 

específicas contribuições. 

Destacamos aqui, as linguagens: musical, artística, geográfica, cartográfica, 

científica, midiática. Propondo ainda verificação da articulação dos saberes levantados 

específicos à linguagem nos PPPC, investigar como ocorre na prática a formação para o 

trabalho com a linguagem no contexto de formação continuada, da formação em serviço. 

Ou ainda estimular o estudo da formação docente acerca das políticas linguísticas 

específicas para o campo da pedagogia. Há muito a se descobrir!  

Encerramos considerando que a formação docente, no tocante ao trabalho com a 

linguagem, pode contribuir efetivamente para construção e efetivação das práticas 

discursivas desenvolvidas pelos professores em sua atuação docente. Permite aproveitar 

os momentos de vivências em suas salas de aula ou em outros ambientes escolares para 

dar sentido aos conteúdos por meio das práticas de linguagem. 
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APÊNDICE A16 - SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

NOS PPPCs DE PEDAGOGIA   

 

PPPC Concepção de Educação 

UFERSA [...] educação constitui o momento em que o homem se realiza como ser da 

práxis, capaz de refletir e agir de forma permanente no mundo, sendo que, 

pela ação, transforma-o e se transforma também, em um movimento 

dialético, desenvolvendo suas potencialidades e se libertando da opressão. 

(p.43)  

IFESP Numa compreensão mais ampla, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares, a democratização direciona-se para a formação de um 

profissional capaz de compreender a educação em sua dimensão 

formadora e transformadora, a qual resulta no acesso às possibilidades 

de desenvolvimento integral do homem, tendo em vista os aspectos 

individuais e sociais, que encontram na escola o locus de preparação do 

sujeito que a sociedade tecnológica requer, ou seja, um cidadão crítico, 

reflexivo e capaz de transformar a realidade. (p.21) 

UERN [...] educação constitui um processo social, complexo e histórico 

concreto, em que tem lugar a transmissão e a apropriação da herança 

cultural acumulada pelo ser humano. Nesse contexto, a aprendizagem 

representa o mecanismo através do qual o sujeito se apropria dos 

conteúdos e das formas da cultura que são transmitidas na interação com 

outras pessoas. Portanto, a educação, de um modo geral, pode ser descrita 

como uma prática cultural, haja vista cada sociedade desenvolver suas 

ações educativas de acordo com os elementos que, social e 

historicamente, lhe constituem e caracterizam. (p. 37) 

UFRN Na natureza do processo educativo está implicada a elaboração de uma 

relação consciente que rompe com as concepções de currículo como 

documento e de prática pedagógica como execução de tarefa, para 

incorporar o desenvolvimento de uma atividade construtora de educação e, 

por consequência, de identidades que se metamorfoseiam na medida em que 

aprendem. (p.38) 

 

 

PPPC Concepção de Formação docente 

UFERSA  Esta perspectiva coaduna-se com uma concepção de formação docente 

que, conforme Nóvoa (1995, p. 25), “[...] não se constrói por acumulação 

(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal”. Nesse sentido, a formação 

imbrica-se aos saberes experienciais que emanam das ações cotidianas, 

 
16 Os excertos retirados integralmente dos PPPCs e que são citações diretas estão indicados com 

a paginação do referido Projeto Político-Pedagógico.  
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os quais serão valorizados no curso a partir de uma compreensão 

reflexiva, crítica e autônoma. (p. 41) 

IFESP Assim, uma formação docente adequada não é a que simplesmente 

transmite para os futuros educadores os conhecimentos específicos da 

sua área de atuação, mas, também, aquela que, além de instrumentalizar 

a prática pedagógica em uma determinada área de conhecimento, aponta 

para o potencial emancipador da educação. Nesse sentido, ressalta-se a 

necessidade de que os cursos de formação docente oferecidos pelo IFESP 

capacitem os educadores para intervirem na realidade social em que 

atuam e para promoverem uma transformação qualitativa desta realidade. 

(p.17) 

UERN Assim, este Projeto concebe a formação do licenciado em Pedagogia 

como uma ação direcionada pelo trabalho pedagógico, realizado tanto 

nos espaços escolares como nos não escolares, tendo como referência a 

docência. (p.23) 

UFRN Para tanto, a formação da/o pedagoga/o requer a elaboração de 

conhecimentos que articulem o político e o tecnológico no seu fazer 

cotidiano, propiciando uma sólida fundamentação teórico-prática ao 

profissional pedagoga/o para atuar na docência, na gestão e na pesquisa. 

(p.39)  

 

 

PPPC Concepção de Linguagem17 

UFERSA A matriz curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia proporcionará 

vivências educativas aos (as) licenciandos(as) que deverão resultar em uma 

forte formação científica e na aquisição de habilidades e construção de 

competências que os permitam se expressar como seres reflexivos que têm 

no pensamento crítico, a inspiração para todas as suas formas de conduta e 

ação. PPPC, (p. 34)  

IFESP Segundo Azevedo e Andrade (2007), a prática da interdisciplinaridade 

tem como proposta promover uma nova forma de trabalhar o 

conhecimento, na qual haja interação entre sujeitos, sociedade e 

conhecimentos. Ela compreende a relação professor-aluno, professor-

professor e aluno-aluno, de maneira que o ambiente escolar seja 

dinâmico e vivo, e os conteúdos e/ou temas sejam conhecidos e 

problematizados com a cooperação, interação e compartilhamento de 

diferentes disciplinas. (p.20) 

UERN Contudo, para potencializar a apreensão e implantação desta proposta no 

cotidiano formativo do corpo docente, faz-se necessário que a Faculdade 

 
17 No que se refere às concepções de linguagem, não identificamos explicitamente seus 

embasamentos teóricos. No entanto, identificamos trechos relacionados aos postulados da concepção 

interacionista de linguagem.    
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de Educação desenvolva o acompanhamento e a avaliação num contínuo 

processo dialógico entre todos os sujeitos envolvidos. (p.7) 

UFRN Compreendendo a indissociabilidade entre aprender e ensinar, o ensino 

como mediação para a aprendizagem possibilita a transformação de 

processos interpsicológicos, interpessoais, em processos 

intrapsicológicos, intrapessoais (VYGOTSKY, 1991). A aprendizagem 

se efetiva na inter-relação com o outro, mediada pela linguagem, como 

elaboração compartilhada de significações. É, portanto, essencialmente 

social e dialógica, mas, ao mesmo tempo, se materializa individualmente 

à medida que ativa e consolida processos internos que, no curso do 

desenvolvimento humano, convertem-se em apropriações do indivíduo. 

(p.25) 

 

 

PPPC Concepção de Currículo 

UFERSA O currículo é uma construção histórica que deve estar em contato e em 

interação com a história e a cultura em que está imerso o sujeito fundante 

que se pretende formar. Nessa concepção, o currículo deve ser 

organizado e transposto para a ação sem perder de vista a cultura, a 

história e as exigências sociais para as quais ele foi organizado. (p. 54) 

IFESP Assim sendo, procura-se o rompimento do pensamento tradicional que 

surge das disciplinas para definir os conteúdos de formação e substituí-

lo por outro que tem origem na análise da atuação profissional para 

delinear a contribuição a ser exigida pelos componentes curriculares. O 

que de acordo com Sacristán (2000), o currículo envolve uma seleção de 

conteúdos e metodologias, concretiza-se a partir de concepções políticas, 

administrativas e institucionais e está condicionado pelos valores, 

pressupostos e idéias presentes no contexto social o qual a escola 

encontra-se inserida. (p.27) 

UERN  [...] o currículo com base em uma ideia distante daquela em que o mundo 

está organizado pela certeza do conhecimento, pela medida e definição 

precisa das coisas, fugindo à experiência confusa, vaga e incerta do 

sujeito humano   (p.30) 

UFRN Para Gimeno Sacristán (2000, p. 15- 16), O currículo é uma práxis antes 

que um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a 

educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que 

tampouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização cultural 

nas escolas. É uma prática, expressão da função socializadora e cultural 

que determinada instituição tem, que reagrupa em tomo dele uma série 

de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática 

pedagógica desenvolvida em instituições escolares que comumente 

chamamos ensino. (p.38) 

 

 

PPPC Concepção de docência 
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UFERSA “[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional que [...] 

também compreende a participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino” (BRASIL, 2006, p.1). ( p. 18) 

IFESP Compreender o trabalho do professor como intelectual e não como 

técnico executor, possibilitando o desenvolvimento das habilidades de 

pensar, formar hábitos de pesquisa, de experimentação, de verificação, 

análise e problematização da própria prática. (p.77) 

UERN Desse modo, a docência será aqui considerada como o fundamento da 

formação e da identidade do Pedagogo, refletindo na e sobre a prática 

educativa – o seu sentido, ressaltando-se que a primeira não se restringe 

unicamente às ações em sala de aula no ambiente escolar. (p.22) 

UFRN [...] compreendida como um ato pedagógico intencional e sistemático 

permeado por múltiplas relações que orientam valores, princípios e 

objetivos formativos. Essas diretrizes indicam que a docência assume a 

integralidade do projeto formativo e não 9 apenas uma configuração de 

métodos e técnicas neutros de transmissão de conhecimentos. (p.8) 

 
 

PPPC REFERÊNCIAS AO TRABALHO COM LINGUAGEM  

UFERSA Aplicar ao campo da educação, as contribuições do conhecimento 

filosófico, histórico, antropológico, socioambiental, psicológico, 

linguístico, dentre outros, de forma articulada ao planejamento, à 

execução e à avaliação de atividades educativas; ( p.36)  

 

Ser capaz de compreender e educar crianças de zero a 5 (cinco) anos, de 

forma a contribuir para o seu desenvolvimento em outras etapas do 

processo formativo; (p.37) 

 

Alfabetizar jovens, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; (p.37) 

 

Dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens 

teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e 

adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; (p.37) 

 

Utilizar as metodologias do ensino da Língua Portuguesa, da 

Matemática, das Ciências, da História, da Geografia, de forma 

interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento 

humano, particularmente, nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 

(p.37) 
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Ensinar conteúdos curriculares básicos e diversificados, como Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e outros 

componentes, de modo a garantir às crianças o acesso ao conhecimento 

escolarizado; (p.37) 

 

Ser capaz de relacionar as linguagens dos meios de comunicação 

aplicadas à educação, nos processos didático-pedagógicos, 

demonstrando domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC's) adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

(p.37) 

 

 

PPPC 

 

REFERÊNCIAS AO  TRABALHO COM  LINGUAGEM  

IFESP V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 

informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem; (p.26) 

[...] decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos 

linguístico-sociais utilizadas pelos estudantes, além do trabalho didático 

sobre conteúdos pertinentes às etapas e modalidades de educação básica;( 

p.29) 

Atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação 

de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade 

estudada e criar conexões com a vida social. (p.31) 

 

 

PPPC 

 

REFERÊNCIAS AO TRABALHO COM LINGUAGEM  

UERN Aplicar modos de ensinar diferentes linguagens – Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma 

interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, 

particularmente de crianças; (p.25) 

Relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, 

nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias 

de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas; (p.25) 

Na sociedade contemporânea, a formação acadêmica precisa articular uma 

competência científica, proporcionada através da apropriação dos 

conhecimentos que fundamentam uma dada ciência, processo que requer 

domínio da evolução histórica da respectiva ciência, domínio dos métodos e 

linguagens, em cuja base de fundamentos pode-se construir o aprender a 
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aprender, condição para o exercício profissional criativo e busca permanente 

à atualização. (p.35) 

Dentre esses saberes, destacam-se, inicialmente, aqueles que lhe darão 

condições de realizar uma leitura do mundo nos múltiplos olhares que a 

ciência desenvolve, tais como os saberes que estão situados na confluência 

da teoria da Educação e da Pedagogia, bem como das demais ciências: 

sociologia, psicologia, antropologia, filosofia, história, política, da 

linguagem, ciências exatas e da natureza, ciências da saúde, etc. (p.37)  

A intenção é ir além da leitura, análise e interpretação de textos e/ou livros 

científico-acadêmicos, para buscar nas pessoas, na linguagem 

cinematográfica, na fotografia, na pintura, na escultura, na arquitetura, no 

cordel, na música, dentre outras, possibilidades de fontes literárias capazes 

de ajudar na compreensão do processo educativo e, por conseguinte, sua 

mediação simbólica para o ensino-aprendizagem. (p.41)  

V- aplicar modos de ensinar diferentes linguagens de forma interdisciplinar; 

VI- relacionar as linguagens e tecnologias dos meios de comunicação 

aplicadas à educação; (p.131) 

 

 

 

PPPC 

 

REFERÊNCIAS AO TRABALHO COM LINGUAGEM  

UFRN A aprendizagem se efetiva na inter-relação com o outro, mediada pela 

linguagem, como elaboração compartilhada de significações. É, portanto, 

essencialmente social e dialógica, mas, ao mesmo tempo, se materializa 

individualmente à medida que ativa e consolida processos internos que, no curso 

do desenvolvimento humano, convertem-se em apropriações do indivíduo. 

(p.25) 

Os referidos Núcleos são os seguintes: Educação Especial Inclusiva; Educação 

Infantil; Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular; Fundamentos da 

Educação; Gestão e Coordenação Pedagógica; Linguagem e Alfabetização; 

Tecnologias da Educação. (p.32) 

 

 

 

  Componentes curriculares que objetivam: concepções de linguagem - 

UFERSA18 

 

 Estudo das diferentes concepções da psicogênese da 

linguagem. O processo de construção e aquisição da 

 
18 Os objetivos aqui apresentados constam nos planos de curso ou nos ementários das referidas IES.  
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Linguagem, alfabetização e 

letramento 

leitura e da escrita. Evolução histórica da Alfabetização. 

História da construção da escrita. Níveis da evolução da 

escrita. Função social da leitura e da escrita. Múltiplas 

facetas e concepções de alfabetização e letramento no  

ensino. A sociedade letrada e o desenvolvimento da 

linguagem e da comunicação. Os processos educativos e 

o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. 

Letramento e alfabetização na Educação Infantil e na 

Educação de Jovens e Adultos. Processos de alfabetização 

escolar: fundamentos epistemológicos, métodos de 

alfabetização, características, limites, possibilidades e 

condições de aprendizagem. 

 

 

  

 Componentes curriculares que objetivam: concepções de linguagem – IFESP 

 

Psicologia da Educação I                 Estudo dos fundamentos básicos do desenvolvimento e da 

aprendizagem, enfatizando o papel social e pedagógico da 

escola no processo de ensino-aprendizagem, assim como 

a relação entre o pensamento, a linguagem e o lúdico no 

desenvolvimento do educando, tendo me vista o 

aprimoramento da ação educacional e a construção do 

perfil do professor numa abordagem progressista da 

educação. 

 

 

  

 Componentes curriculares que objetivam: concepções de linguagem – UERN 

 

Teorias linguísticas e 

alfabetização 

Estabelecer uma relação entre concepções de linguagem 

e práticas de ensino da língua materna; 

Concepções e praticas da 

ed. infantil 

Estudar as concepções e os pressupostos teóricos que 

embasam a Educação Infantil; 

Analisar o papel das diferentes linguagens (linguagem 

escrita e oral, música, psicomotricidade, entre outras) na 

construção da identidade infantil; 

Ensino de língua 

portuguesa 

Refletir sobre as concepções de língua e linguagem 

subjacentes ao ensino da Língua Portuguesa. 

Compreender a linguagem como interação entre sujeitos. 
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Componentes curriculares que objetivam: concepções de linguagem – UFRN 

 

Leitura e Produção de textos Concepções de linguagem. Gêneros e tipos textuais. 

Abordagens sociointeracionista, sociocognitiva e 

discursiva de leitura e de escrita.  

Ensino de língua portuguesa 

I 

 

Concepções e conceitos de linguagem, língua, texto e 

gênero discursivo/textual. Aspectos teórico-

metodológicos e didáticos das práticas de Ensino da 

Língua Portuguesa em seus diferentes eixos na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Organização do trabalho didático-pedagógico numa 

perspectiva interacionista e interdisciplinar. 

Aprendizagem e 

desenvolvimento da 

linguagem 

Concepções de linguagem e das relações: linguagem e 

desenvolvimento cognitivo, linguagem e interação social. 

Aprendizagem e desenvolvimento da linguagem - papel do 

meio social; aprendizagem e desenvolvimento da linguagem 

oral, escrita e corporal na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Desenvolvimento de conceitos na 

infância e implicações para a prática pedagógica na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

 

Componentes curriculares que objetivam: metodologias trab. com a linguagem     

UFERSA 

 

PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

INTEGRATIVAS II 

Momentos de conversa, de histórias, de diferentes modos 

de brincar e realizar experiências lúdicas com as 

linguagens. Jogo, brinquedo e brincadeira. Higiene das 

crianças. Criação e organização dos espaços para 

brincadeiras. Elaboração, organização e manutenção dos 

materiais e dos equipamentos. Alimentação, horário de 

descanso, segurança e prevenção de acidentes. Prestação 

de primeiros socorros. Identificação dos mal-estares das 

crianças. 

Fundamentos teórico-

metodológicos do ensino de 

português  

Fundamentação teórico-metodológica do ensino do 

Português. Interação verbal - o discurso pedagógico em 

relação a outras práticas discursivas. Estratégias, 

condições de produção, formas de interação na 
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aprendizagem, organização sócio espacial: dimensão 

linguística, dimensão pedagógica e política (políticas de 

trabalho) dessas relações. Prática de ensino e estratégias 

de avaliação do ensino da língua portuguesa. Variação e 

diversidade do português do Brasil: estratégias de ensino 

voltadas para essas diferenças 

Literatura e Educação Literatura, educação e sociedade. Literatura e tradição 

oral: a arte de contar histórias. Literatura infantil e juvenil: 

a formação do leitor, contextos de produção, recepção e 

consumo. Literatura e ensino: alternativas metodológicas. 

Resgate da memória teórica sobre literatura e gêneros 

literários com vistas a melhor avaliação e compreensão 

das práticas atuais e passadas de produção textual. Prática 

de leitura e interpretação de textos de e sobre literatura, 

com vistas também à formação do futuro docente. 

 

 

 

Componentes curriculares que objetivam: metodologias trab. com a linguagem 

IFESP 

 

Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino 

da Língua Portuguesa I             

Estudo dos fundamentos teóricos-metodológicos e 

instrumentalização para o ensino de língua materna na 

educação infantil 

Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino 

da Língua Portuguesa II             

Estudo dos fundamentos teóricos-metodológicos e 

instrumentalização para o ensino de língua materna nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino 

da Arte I 

Introdução ao Ensino da Arte na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental: concepções 

pedagógicas e ação docente numa perspectiva de 

expressão da sensibilidade, articulando-se teoria e prática 

em diferentes linguagens artísticas: artes visuais, dança, 

música e teatro. 

Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino 

da Arte II 

Metodologias e métodos aplicáveis aos estudos sobre arte 

e educação. Análise da ação de ensino e pesquisa da arte. 

Análise e construção de materiais didáticos em arte-

educação. A construção dos saberes artísticos na escola. 

 

 

 

Componentes curriculares que objetivam: metodologias trab. com a linguagem   

UERN 
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Ensino da arte  Criar, ler e contextualizar obras nas diferentes linguagens 

artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro); 

Ensino de historia Conhecer possibilidades metodológicas de trabalho com a 

História na escola; 

Discutir procedimentos metodológicos em práticas 

interdisciplinares. (Jogos e a brincadeira nas aulas história).  

Estudos Introdutórios II Subsidiar a construção de leituras importantes à área formativa 

e à condição de desenvolvimento humano do estudante 

permitindo levá-lo aos processos de seleção, utilização e 

interpretação das diversas linguagens existentes, além da 

escrita, aproximando o mesmo das linguagens do cinema, da 

fotografia, da pintura, da escultura, do cordel, da poesia, da 

música, no que tange à mediação simbólica relevante para o 

processo ensino-aprendizagem. 

Literatura e infância Instrumentalizar o futuro educador na teoria e prática da 

literatura infantil para que a mesma se torne um meio para a 

formação de leitores que sintam prazer ao ler. 

Tecnologias e Mediação 

Pedagógica 

Entender as tecnologias digitais e suas implicações educativas 

Compreender as implicações do uso de tecnologias no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Discutir a formação do professor para o uso das tecnologias. 

Caracterizar a mediação pedagógica no uso de tecnologias na 

educação. 

 

 

 

Componentes curriculares que objetivam: metodologias trab. com a linguagem 

UFRN 

 

Ensino de língua portuguesa 

II 

 

Aspectos teórico-metodológicos e didáticos para o ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa: alfabetização, 

letramentos, múltiplos letramentos, letramento escolar nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental com crianças, jovens e adultos. 

Políticas públicas e políticas linguísticas no ensino de Língua 

Portuguesa. Organização do trabalho didático-pedagógico em 

uma perspectiva interacionista e interdisciplinar. 

Teoria e Pratica da Literatura 

I 

Conceito de Literatura. Conceito de Literatura infantil. 

Literatura e Educação. Oralidade e Escrita. Função do leitor. 

Transdisciplinaridade. Diversidade cultural. Inclusão social. 

Livro e ilustração. Narrativa. Poesia. Quadrinhos. 

Andaimagem. 

 As categorias geográficas (espaço, paisagem, região, lugar, 

território) e sua relação com a aprendizagem da criança. Ensino 

de Geografia na Educação Infantil: espaço e tempo na formação 
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Ensino de geografia I  da criança; noções elementares de letramento cartográfico e 

geoespacial; aprendizagem ambiental e observação/interação 

com a natureza física e social. Múltiplas linguagens no Ensino 

de Geografia e suas relações interdisciplinares com literatura, 

música, cinema, ciências, astronomia, mitologia e saber 

popular. 

 

 

 

 

Aprendizagens para o trabalho com a linguagem previstas nos PPPCS 

analisados19 

 

• Ampliação do repertório de leituras para além da leitura de textos. 

• Compreensão do processo educativo, através de fontes literárias diversas (nas pessoas, 

na linguagem:  

• Conceitos de fala e escrita. 

• cinematográfica 

• na fotografia  

• pintura  

• na escultura 

• na arquitetura  

• no cordel 

• na música 

• Noções gerais sobre gramática: histórica e descritiva; gramática normativa e gramática  

universal. 

• Normas gramaticais da  língua  portuguesa: morfologia e sintaxe.  

• Novo Acordo Ortográfico.  

• O ato de ler (os níveis de leitura).  

• Compreensão e produção de textos literários e não  literários.   

• Gêneros textuais. 

• Estudo das diferentes concepções da psicogênese da linguagem 

• Função social da  leitura  e  da  escrita 

 
19 As aprendizagens aqui descritas constam no corpo dos textos dos PPPCs analisados. 
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• O ensino de ciências – a alfabetização científica. 

• Linguagem matemática  

• Letramento cartográfico  

• Brincadeiras 

• Desenho 

• Dança 

• Corporeidade 

• Artes plásticas/ visuais 

• Teatro 

• Tic 

• Prática de leitura e interpretação de textos; 

• Interação verbal - o  discurso  pedagógico  em  relação  a outras práticas discursivas. 

• Fundamentos, conteúdos básicos e metodologia do trabalho com a musicalização,  

artes  visuais,  dança,  teatro  e  jogos. 

• Resgate da memória teórica sobre literatura e gêneros literários 

 

 

 

APÊNDICE B20 - SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

NO LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DOS CURSOS  DE 

PEDAGOGIA  NO RN  
 

 

Instituição de Ensino superior (IES) Sigla Nome do Curso Grau 
N° de cursos 

ofertados  

Públicas 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

UERN PEDAGOGIA Licenciatura  

10 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
UFRN PEDAGOGIA Licenciatura  

2 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

SEMI-ÁRIDO 
UFERSA PEDAGOGIA Licenciatura        

1 

 
20 Os dados apresentados se referem ao levantamento do quantitativo de IES existentes no RN, 

realizado nos sistemas eletrônicos e-mec/ MEC e no Instituto nacional de estudos e pesquisa educacionais 

(INEP).  
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PRESIDENTE KENNEDY - CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO 

IFESP PEDAGOGIA Licenciatura  

 

1 
Privadas 

    

UNIVERSIDADE POTIGUAR UNP PEDAGOGIA Licenciatura  
2 

Centro Universitário FACEX UNIFACEX PEDAGOGIA Licenciatura  
1 

Faculdade de Ciências Educacionais do Rio 

Grande do Norte 
INAES PEDAGOGIA Licenciatura  

1      

Faculdade do Complexo Educacional Santo 

André 
FACESA PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
FACULDADE UNINASSAU NATAL - PEDAGOGIA Licenciatura  

2 
FACULDADE EVOLUÇÃO ALTO OESTE 

POTIGUAR 
FACEP PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
Total                        

   
 

22 
 

 

 

 

 
Tabela 1- Instituições de Ensino superior que ofertam curso de Pedagogia no Rio Grande do Norte -EAD 

Instituição de Ensino superior (IES) Sigla Nome do Curso Grau 
 

N° de cursos 

ofertados 
Públicas 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

UFRN PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
Privadas 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO 
CEUCLAR PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ UNESA PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO UCB PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR - PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA UNAMA PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE TIRADENTES UNIT PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL ULBRA PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA 

CATARINA 
UNISUL PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
UNIVERSIDADE ANHANGÜERA UNIDERP PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
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UNIVERSIDADE POTIGUAR UNP PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - 

UNICESUMAR 
UNICESUMAR PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA FAEL PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE 

ANDRADE 
UNIANDRADE PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE 

RIBEIRÃO PRETO 
ESTÁCIO RIBEIRÃO 

PRE 
PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
Centro Universitário das Américas FAM PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO 

DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN 
UNIPLAN PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA 

VINCI 
UNIASSELVI PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO UNIDOM - BOSCO PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE 

NASSAU DE MACEIÓ 
UNINASSAU MACEIÓ PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA UNINTA PEDAGOGIA Licenciatura  

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE 

NASSAU 
UNINASSAU PEDAGOGIA Licenciatura  

2 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST UNIFACVEST PEDAGOGIA Licenciatura - 

 
1 

FACULDADE FUTURA - PEDAGOGIA Licenciatura  
1 

Faculdade Católica Paulista FACAP PEDAGOGIA Licenciatura  
1 

Total  
   

 
28 

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC, 2018. 
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