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RESUMO

Ao assumirmos as disciplinas da área de Alfabetização do curso de Pedagogia, 
nossa intenção tem sido a de trabalhar a alfabetização, a leitura e a escrita como 
processos vivos, como práticas sociais inseridas na história, continuadoras da 
subjetividade, feitas na cultura e produtoras de cultura. A importância do curso de 
Pedagogia na formação de professores é indiscutível; porém a nossa meta é 
destacar, neste trabalho, o papel desse curso na formação do professor 
alfabetizador, enquanto mediador do processo de alfabetização com uma visão 
inclusiva. Nesse caminhar, nos surgiu a seguinte questão: quais as contribuições e 
as lacunas teórico-práticas – de cursos de graduação em Pedagogia – 
experimentadas pelos egressos desse curso, no trabalho pedagógico específico de 
alfabetizar crianças, jovens e/ou adultos? Nosso estudo objetiva investigar, sob a 
perspectiva de professores alfabetizadores licenciados em cursos de Pedagogia, as 
contribuições e as lacunas teórico-práticas desses cursos, na formação do pedagogo 
alfabetizador. Neste sentido, nosso trabalho se baseia nos pressupostos da 
investigação qualitativa que parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 
entre o mundo real e subjetivo, uma interdependência viva entre sujeito e objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e o subjetivo (CHIZZOTTI, 1998, p.79). 
A pesquisa se caracteriza como um estudo descritivo e interpretativo e para a coleta 
de dados, foram utilizados o questionário, a entrevista semi-estruturada e a análise 
documental. Tomamos as seguintes providências para a escolha do Lócus e dos 
sujeitos da pesquisa: visita às escolas; compatibilização dos critérios previamente 
definidos para escolha do Lócus e dos Sujeitos. Para a escolha dessas escolas, 
definimos os seguintes critérios: que, na sua individualidade/ totalidade, estivessem 
localizadas em bairros integrantes de, pelo menos três das quatro regiões 
administrativas da cidade do Natal; que, na sua individualidade/ totalidade, 
contemplassem as esferas pública e privada de atendimento; que, no ano de 
realização da pesquisa – 2004 – estivessem oferecendo educação infantil e/ou 
ensino fundamental; este último voltado para as crianças dos anos iniciais e/ou para 
o jovem e adulto dos primeiros níveis da modalidade de EJA; e que possibilitassem o 
acesso da pesquisadora. Frente às particularidades do nosso objeto de estudo e 
considerando os critérios de escolha do lócus, foram selecionadas quatro escolas 
públicas e três escolas particulares. Assim sendo, naquelas escolas, buscaríamos os 
sujeitos do nosso trabalho que deveriam: 1) estar trabalhando, em 2004, com 
alfabetização de crianças, jovens ou adultos: quer como professor (a), quer como 
coordenador (a) que orienta professores alfabetizadores, em escolas públicas ou 
particulares da cidade do Natal-RN; 2) ser egresso (a) do curso de graduação em 
Pedagogia, ministrado por instituições de nível superior (públicas ou particulares) da 
cidade do Natal-RN; 3) ter concluído o seu curso de Pedagogia no período de 1990-
2004; 4) ter, no mínimo, 01(um) ano de experiência em salas de alfabetização 
(TARDIF, 2002). Os sujeitos entrevistados concluíram seus cursos de Pedagogia, no 
período de 1990 a 2004, em instituições distintas da cidade do Natal/RN, sendo 
cinco ao todo: duas IES públicas e três IES privadas. Da análise dos dados, emergiu 
o tema, ‘Formação Docente do professor Alfabetizador em Cursos de Pedagogia’, 
com as seguintes categorias: Contribuições dos cursos de Pedagogia; Disciplinas 
mais relevantes na formação docente; Áreas / Aspectos lacunares dos cursos de 
Pedagogia. A prática pedagógica do professor alfabetizador exige dele uma 
formação alicerçada em saberes docentes, requeridos na alfabetização de crianças, 
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jovens e adultos. Nesse trabalho, defendemos a tese de que o curso de Pedagogia é 
o lócus, por excelência, para essa formação, a despeito de possíveis limitações 
estruturais e curriculares do referido curso. Apesar das inúmeras contribuições do 
curso de pedagogia para a formação do professor alfabetizador, os nossos dados 
apontam para a necessidade de uma revisão das propostas curriculares desse 
curso, chamando a atenção para a importância de uma proposta curricular de 
formação mais voltada para o processo de alfabetização/ letramento e para a 
inclusão social. Pensamos que, embora insuficiente, a formação do professor nessa 
perspectiva é uma condição fundamental para que se promova uma prática 
pedagógica alfabetizadora, de fato, inclusiva e promotora do sucesso escolar. 

 
Palavras-chave: Alfabetização; Pedagogia; Formação Docente 
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SUMMARY
 

   
To the we assume the disciplines of the area of Literacy of the course of Pedagogy, 
our intention has been the one of working the literacy, the reading and the writing as 
alive processes, as social practices inserted in the history, continuators of the 
subjectivity, done in the culture and producing of culture. The importance of the 
course of Pedagogy in the teachers' formation is unquestionable; however our goal is 
to highlight, in this work, the paper of that course in the formation of the teacher 
alphabetized, while mediator of the literacy process with an inclusive vision. In that to 
walk, it appeared us the following subject: which the contributions and the gaps 
theoretical-practices - of degree courses in Pedagogy - experienced for the exits of 
that course, in the specific pedagogic work of alphabetizing children, young adult 
and/or our study aims at to investigate, under the perspective of teachers 
alphabetizer licensed in courses of Pedagogy, the contributions and the theoretical-
practical gaps of those courses, in the formation of the educator alphabetizer. In this 
sense, our work if it bases on the presuppositions of the qualitative investigation that 
leaves of the foundation that there is a dynamic relationship among the real and 
subjective world, an alive interdependence between subject and object, an entail 
indissoluble between the objective world and the subjective (CHIZZOTTI, 1998, 
p.79). The research is characterized as a descriptive and interpretative study and for 
the collection of data; the questionnaire, the semi-structured interview and the 
documental analysis were used. We took the following providences for the choice of 
Locus and of the subject of the research: it visits to the schools; compatibility of the 
criteria previously defined for choice of Locus and of the Subjects. For the choice of 
those schools, we defined the following criteria: that, in your individuality / totality, 
they were located in integral neighborhoods of, at least three of the four 
administrative areas of the city of Natal; that, in your individuality / totality, they 
contemplated the public spheres and private of attendance; that, in the year of 
accomplishment of the research - 2004 - they were offering infantile education and/or 
fundamental teaching; this last one gone back to the children of the initial years 
and/or for the youth and adult of the first levels of the modality of EJA; and that made 
possible the researcher's access. Front to the particularities of our study object and 
considering the criteria of choice of the locus, four public schools and three private 
schools were selected. Like this being, in those schools, we would look for the 
subject of our work that they would owe: 1) to be working, in 2004, with children's 
literacy, youths or adults: they   as teacher (the), it as coordinator (the) that guides 
teachers alphabetizer, in public schools or peculiar of the city of the Natal-RN; 2) to 
be exit (the) of the degree course in Pedagogy, supplied by institutions of superior 
level (public or matters) of the city of the Natal-RN; 3) to have concluded your course 
of Pedagogy in the period of 1990-2004; 4) to have, at least, 01(one) year of 
experience in literacy rooms (TARDIF, 2002). The subjects interviewees concluded 
your courses of Pedagogy, in the period from 1990 to 2004, in institutions different 
from the city of Natal/RN, being five to the whole: two public IES and three deprived 
IES. Of the analysis of the data, the theme emerged, ' teacher's Alphabetizer 
Educational Formation in Courses of Pedagogy', with the following categories: 
contributions of the courses of Pedagogy; More important disciplines in the 
educational formation; Areas / Aspects lacunars of the courses of Pedagogy. The 
pedagogic practice of the teacher alphabetizer demands a formation from him found 
in you know educational, requested in the children's literacy, youths and adults. In 
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that work, we defended the thesis that the course of Pedagogy is the locus, par 
excellence, for that formation, in spite of possible structural limitations and curricular 
of the referred course. In spite of the countless contributions of the pedagogy course 
for the formation of the teacher alphabetizer, our data appear for the need of a 
revision of the proposals curricular of that course, getting the attention for the 
importance of a proposal formation curricular more gone back to the literacy process 
/ literate and for the social inclusion. We thought that, although insufficient, the 
teacher's formation in that perspective is a fundamental condition for a practice 
pedagogic alphabetizer to be promoted, in fact, inclusive and promoter of the school 
success.   
 
Word-key: Literacy; Pedagogy; Educational formation 
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RESUMO

Al asumirmos las disciplinas del área de la alfabetización de la carrera de 
Pedagogía, nuestra intención ha sido trabajar con la alfabetización, la lectura y la 
escritura como procesos de vida, como prácticas sociales incorporadas en la 
historia, continuadoras de la subjetividad, hechas en la cultura y la producción de 
cultura. La importancia de la carrera de Pedagogía en la formación de profesores es 
indiscutible; pero nuestro objetivo es destacar, en este trabajo, el papel del profesor 
alfabetizador, como mediador del proceso de alfabetización con una visión 
incluyente. De esta forma, nos ha surgido la siguiente cuestión: ¿cuáles son las 
contribuciones y las fallas teóricas y prácticas - de cursos de Pedagogía – probadas 
por los egresos de este curso, en el trabajo específico de la alfabetizar a los niños, 
los jóvenes y / o adultos? Nuestro estudio tiene como objetivo investigar, desde la 
perspectiva de los docentes alfabetizadotes licenciados en carrera de Pedagogía, 
las contribuciones y las deficiencias teóricas y prácticas de estos cursos en la 
formación de personal docente alfabetizador. En este sentido, nuestro trabajo se 
basa en los presupuestos de la investigación cualitativa como parte del fundamento 
de que hay una relación dinámica entre el mundo real y el sujeto, una fuerte 
interdependencia entre sujeto y objeto, un vínculo inseparable entre el objetivo y 
subjetivo (CHIZZOTTI, 1998, P.79). La investigación se caracteriza por ser un 
estudio descriptivo e interpretativo y para recopilar datos se utilizaron el cuestionario, 
la entrevista semi-estructurada y análisis documental. Tomamos las siguientes 
providencias para la elección del Lócus y de los sujetos de la investigación: visita a 
las escuelas; compatibilidad de criterios predefinidos para la elección del Lócus y de 
los sujetos. Para la elección de esas escuelas, definimos los siguientes criterios: que 
en su individualidad / totalidad, estén ubicadas en los barrios integrantes de, al 
menos tres de las cuatro regiones administrativas de la ciudad de Natal que en su 
individualidad / totalidad, contemplasen las esferas pública y privada de atención; 
que en año de realización de esta investigación - 2004 – estuvieran ofreciendo 
educación de niños y / o educación básica; este último convertido a los niños de 
primeros años y / o para los jóvenes y adultos de los primeros niveles de la 
modalidad EJA (Educación de Jóvenes y adultos); y permitieran el acceso de la 
investigadora. Frente a las particularidades de nuestro objeto de estudio y teniendo 
en cuenta los criterios para la elección del locus, se seleccionaron cuatro escuelas 
públicas y tres escuelas privadas. Por lo tanto, en esas escuelas, buscaríamos los 
sujetos de nuestro trabajo deberían: 1) estar trabajando en 2004, con la 
alfabetización para niños, jóvenes o adultos: ya sea como un maestro(a), o como un 
coordinador(a) que orienta profesores alfabetizadotes, en escuelas públicas o 
particulares en la ciudad de Natal-RN, 2) ser egresso (a) del curso de licenciatura en 
Pedagogía, impartido por instituciones de nivel superior públicas o privadas) de la 
ciudad de Natal-RN, 3) tener concluido su curso de Pedagogía en el período de 
1990-2004; 4) tener por lo menos 01 (un) año de experiencia en las salas de 
alfabetización (Tardif, 2002). Los sujetos entrevistados han concluido sus cursos de 
Pedagogía, de 1990 a 2004, en diferentes instituciones de la ciudad de Natal / RN, 
con cinco en total: dos públicas y tres instituciones. En el análisis de los datos 
emergió el tema ‘Formación docente del profesor alfabetizador en Cursos de 
Pedagogía’, con las siguientes categorías: Contribuciones de los cursos de 
pedagogía; Disciplinas más relevantes en Formación Docente; Áreas / Aspectos 
fallos de los cursos de Pedagogía. La práctica pedagógica del docente alfabetizador 
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requiere de él una formación basada en saberes docentes, exigidos en la 
alfabetización niños, jóvenes y adultos. En este trabajo, defendemos la tesis de que 
el curso de Pedagogía es el locus, por excelencia, para esa formación, mismo con 
las posibles limitaciones estructurales y curriculares del referido curso. Mismo 
presentando muchas contribuciones del curso de Pedagogía para la formación del 
profesor alfabetizador, nuestros datos apuntan para la necesidad de una revisión 
urgente de las propuestas curriculares de los cursos de Pedagogía, llamando la 
atención sobre la necesidad y la importancia  de un curso de Pedagogía con 
propuesta curricular de formación más centrada en el proceso de alfabetización / 
alfabetización y la inclusión social. Creemos que, aunque insuficiente, la 
capacitación de los docentes en este contexto es una condición básica para 
promover una práctica pedagógica alfabetizadora, de hecho, incluyente y promotora 
del éxito educativo. 
 

 

Palavras clave: Alfabetización; Pedagogía; Formación Docente 
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1 INTRODUÇÃO

 Como professora das disciplinas da área de Alfabetização do curso de 

Pedagogia nossa intenção tem sido a de trabalhar a alfabetização, a leitura e a 

escrita como processos vivos, como práticas sociais inseridas na história, 

continuadoras da subjetividade, feitas na cultura e produtoras de cultura. Nesse 

caminhar, algumas preocupações têm nos acompanhado:  

pode-se aprender a alfabetizar num curso acadêmico? Como ensinar aos meus 

alunos para ensinarem aos seus alunos a lerem e a escreverem? Será que o curso 

de Pedagogia forma, de fato, o professor para alfabetizar crianças, jovens e/ou 

adultos? Há possibilidades de nós – formadores e professores – conseguirmos todas 

essas ambições? Como os egressos da graduação em Pedagogia avaliam o curso 

quanto à formação do professor alfabetizador?  

 Com preocupações também relacionadas às nossas, Kramer (2000, p.15) 

nos chama a atenção para condições imprescindíveis, embora insuficientes, na 

superação das marcas do analfabetismo – uma das maiores dívidas sociais do 

nosso país: 
Sem condições materiais objetivas para nossos professores e sem 
possibilidades concretas de que se tornem intelectuais críticos de 
seu tempo, da sociedade em que vivem e dos contextos específicos 
em que atuam como leitores do mundo e de textos, não me parece 
ser possível superar as marcas do analfabetismo. Certamente não 
será com prédios, aparelhos de tevê, kits multimídia ou novas 
alternativas metodológicas de ensino que se conseguirá esse feito: 
os tijolos, o coração e o cérebro das nossas ações escolares foram, 
são e continuarão a ser os professores e as professoras que, ano 
após ano, convivem com crianças, jovens e adultos nas escolas 
concretas existentes nas esquinas das cidades, nas fazendas do 
campo, nos bairros pobres e sofridos das periferias. 

 

 Sabemos que os professores não podem tudo, como podemos observar na 

fala da autora; todavia, é evidente que nenhuma mudança na prática pedagógica de 

uma escola – na alfabetização ou fora dela – se fará sem o professor. A baixa 

sintonia entre as propostas curriculares das agências formadoras e as demandas 

socioculturais do sistema escolar têm se constituído não apenas em conteúdo de 

nossas reflexões, mas e sobretudo, em grandes preocupações nossas, enquanto 

professora formadora. 
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 De acordo com os Referenciais para Formação de Professores – (BRASIL, 

1999), não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, a preparação para 

o exercício do magistério tem características muito similares: inexistência de um 

sistema articulado de formação inicial e continuada, o que ocasiona falta de 

coordenação das instâncias formadoras; ineficácia dos cursos de formação inicial, o 

que tem levado às práticas compensatórias de formação em serviço; grande 

heterogeneidade na oferta e qualidade da formação continuada; descontinuidade 

das ações de formação em serviço, entre outras. 

 A formação docente precisa intencionalmente possibilitar o desenvolvimento 

do professor como profissional, contribuindo também na sua formação como pessoa 

e como cidadão, o que deverá se refletir nos objetivos dessa formação, na eleição 

de seus conteúdos, na opção metodológica, na organização institucional e na 

criação de diferentes tempos e espaços de vivências para os professores. 

 Nesse sentido, a formação é aqui entendida como processo contínuo e 

permanente de desenvolvimento profissional, o que pede do professor – 

disponibilidade para a aprendizagem; da formação – que o ensine a aprender; e do 

sistema escolar no qual ele se insere como profissional  – condições para continuar 

aprendendo, porque ser profissional implica ser capaz de aprender sempre.  

 De acordo com Freire (1996), um dos principais saberes a ser cultivado pelo 

professor é a consciência da sua incompletude. Nós, professores, seres históricos e 

culturais, devemos ser conscientes de nossa condição inacabada, o que cria a 

necessidade de uma formação continuada e permanente.  

 Neste sentido, “a própria adjetivação ‘inacabado’ supõe que, enquanto 

sujeito social e singular, ao nascer, o homem já é, mesmo que... inacabado!”

(CAMPELO, 2001, p.61).  

 O conjunto de conhecimentos, atitudes, valores de que se apropriam os 

futuros professores constitui a competência com que eles iniciam sua carreira e a 

base sobre a qual (re)construirão seus conhecimentos no decorrer do exercício da 

profissão. 

 A mudança nos cursos de formação inicial de professores terá que 

corresponder, em extensão e em profundidade, aos princípios que orientam a 

reforma da educação básica, mantendo com esta e com as demandas do contexto 

social uma sintonia fina. Não se trata de criar modismos, mas de buscar 

modalidades de organização pedagógica e espaços institucionais que favoreçam a 
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constituição, nos futuros professores, das competências docentes que são 

requeridas para ensinar e fazer com que os alunos aprendam, de acordo com os 

objetivos e diretrizes pedagógicas traçadas para o nível da educação onde irão atuar 

(MELLO, 2000). 

 Mas, em que se constitui a formação inicial de professores? “Por formação 

inicial compreendemos a instância primeira de formação, ao nível universitário, para 

o exercício da profissão, na qual se certifica a preparação do professor como 

profissional” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p.97). 

 É importante, então, que a instituição de formação inicial se empenhe numa 

reflexão contínua, tanto sobre os conteúdos como sobre o tratamento metodológico 

com que estes são trabalhados, em função das competências que se propõe a 

desenvolver, já que as relações pedagógicas que se estabelecem, ao longo da 

formação, podem atuar também como currículo oculto. As relações pedagógicas 

vivenciadas no processo de aprendizagem dos futuros professores funcionam como 

modelos para o exercício da profissão, pois, ainda que de maneira involuntária, se 

convertem em referências para a sua atuação.  

 Neste aspecto, 

 
 

Entender a formação na perspectiva social é entendê-la e defendê-la 
como direito do professor. É superar o estágio de iniciativas 
individuais para aperfeiçoamento próprio e colocá-la no rol das 
políticas públicas para a educação. [...] É, portanto, um processo 
inicial e continuado que deve dar respostas aos desafios do cotidiano 
escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico. O professor 
é um dos profissionais que mais necessidade tem de se manter 
atualizado, aliando à tarefa de ensinar a tarefa de estudar. 
Transformar essa necessidade em direito é fundamental para o 
alcance da sua valorização profissional e desempenho em 
patamares de competência exigidos por sua própria função (MELO, 
1999, p.47). 

  

 
 A maioria das análises feitas acerca da formação de professores, 

principalmente no Brasil, indica deficiência no domínio de conteúdos das matérias 

específicas como Português, Matemática e outras disciplinas (FREITAS, 1999; 

CAMPELO, 2001; RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2003). No dizer de Freitas (1999, 

p.13), “a qualidade da formação teórica obtida pelos cursos é fraca. E isto é fatal para a 
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atuação profissional, pois força os alunos a esquemas, caricaturas e receitas 

predefinidas, já que não dominam seus fundamentos”. 

 Neste contexto, os professores enfrentam o desafio de trabalharem num país 

onde não se cultivam os saberes necessários à prática docente, o que é bastante 

grave porque “O que a sociedade espera dos professores depende em grande parte do 

que ela pretende da educação” (DELORS et al., 1999, p.152). 

 De acordo com Souza Júnior (1998, p.38), ao analisar o histórico do projeto da 

LDB – Lei 9.394/96 – e a sua aprovação, particularmente o capítulo sobre os 

Profissionais da Educação, quanto à formação e profissionalização docente, o que se 

constata é a contradição entre a necessidade de dotar a escola de profissionais 

competentes, com formação sólida, e em condições profissionais adequadas e a 

legislação, impotente para responder a esta exigência. Porém, “[...] se uma Lei tem 

força nova para criar condições formais de mudança ou de atraso, não a tem, todavia 

para impedir que, apesar dele, se mude a realidade” (ROMANELLI, 1990, p.180). 

 Neste sentido, é importante destacar com Rios (1995) que é no cotidiano de 

nossas práticas que estamos construindo a educação, que estamos fazendo a história 

da educação brasileira. Porquanto, é a partir do educador que temos que chegaremos 

ao educador que queremos, uma vez que 

 

 

[...] a passagem que se propõe como ideal, aquilo que ainda não 
temos, para o que é necessário e desejado, se faz somente pelo 
possível. Onde encontrar as condições da possibilidade? No único 
espaço onde ela já existe, exatamente como possibilidade: o real, o já 
existente. [...] A nova escola só pode nascer desta que aí está. O novo 
educador, a nova educadora, já estão aí, naqueles que estão 
trabalhando ou se preparam para trabalhar na escola brasileira. O 
desafio está na necessidade de se superarem os problemas e se 
encontrarem/criarem recursos para a transformação. Isso se concretiza 
na elaboração de projetos de ação (RIOS, 1995, p.73). 
 

 Nessa mesma perspectiva, ressalta Snyders (1989, p.91-93) que, numa 

sociedade não-democrática, não se pode falar de escola democratizada; todavia, 

mesmo nesse contexto adverso, a escola é, apesar de tudo, um dos meios – que não 

se pode absolutamente negligenciar – de democratização desta mesma sociedade. 

 Considerando as lições ensinadas por Snyders (1989), é importante que, no 

desenvolvimento de sua prática pedagógica, o professor atente para uma complexa 

questão que o autor também esclarece. Assim, diz Snyders (1989, p. 93): “Uma 
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pedagogia progressista é [...] um ideal que não é realizável em uma sociedade 

dividida em classes, mas é também, ao mesmo tempo, o que se deve fazer todos os 

dias, o que se deve introduzir na escola, do jeito que ela é, com os alunos que se 

tem. [...]”. 

  Isto posto, reforça a nossa compreensão de que a dimensão da problemática da 

profissão docente está indissociavelmente interligada aos saberes que portam os 

professores, quer sejam os saberes disciplinares, nas definições de Lessard e Tardif 

(1999), quer sejam os saberes transversais e específicos do professor alfabetizador, na 

explicação de Campelo (2001), quer sejam os saberes curriculares, disciplinares ou da 

experiência, na perspectiva de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003). 

 Para Lessard e Tardif (1999), o saber docente é um saber plural, composto por 

diferentes saberes, que servem de base aos professores no exercício de sua atividade 

profissional. Assim sendo, os professores se apóiam nos programas curriculares ao 

desenvolvê-los, contam com o saber disciplinar e profissional adquiridos durante a sua 

formação, e ainda se utilizam da própria experiência, ou seja, dos seus saberes 

experienciais, aos quais estão mais ligados e do qual extraem argumentações para 

respaldarem o seu fazer. Sobre essa “tipologia dos saberes docentes”, Lessard e 

Tardif (1999) apresentam as seguintes considerações: 

� Saberes Disciplinares –  são aqueles que, emergindo da tradição 

cultural e dos grupos sociais produtores de saberes, constituem os 

diversos campos do conhecimento e estão hoje integrados à 

Universidade, sob a forma de disciplinas. 

� Saberes Curriculares –  correspondem aos programas (objetivos, 

conteúdos e métodos) escolhidos pela instituição escolar para 

apresentarem os saberes sociais por ela definidos e selecionados 

como modelo de cultura erudita, constituindo as bases da cultura 

escolar. 

� Saberes Profissionais –  são aqueles transmitidos pelas instituições 

de formação de professores (Escolas Normais e Faculdades e 

Departamentos de Educação), e dizem respeito às Ciências da 

Educação e às ideologias pedagógicas. 

� Saberes da Experiência –  são aqueles adquiridos ao longo da prática 

profissional dos professores; estão fundados no trabalho cotidiano e 

no conhecimento do meio onde tais professores atuam. 
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 Como assinala Freitas (1999), as deficiências dos cursos de formação docente 

já são amplamente conhecidas. O que falta hoje – além de efetivas políticas públicas 

de valorização dos profissionais de educação –  é a implementação de conseqüentes 

mudanças de caráter teórico-prático, tanto no que diz respeito à formação inicial 

quanto à formação continuada, que devem ensejar “a reflexão sobre a própria prática 

[que] é, em si mesma, um motor essencial de inovações.” (PERRENOUD,1993, p. 

186). 

 No caso da formação do professor alfabetizador, é imprescindível a construção 

do conhecimento acerca do ensinar/aprender a língua escrita (CARVALHO,1999). 

 Para compreendermos esse sujeito epistêmico, é preciso entendermos as 

hipóteses cognitivas que ele vai construindo ao longo do processo, à medida em que 

interage com a língua escrita, enquanto objeto de conhecimento. 

 Nessa discussão, cumpre-nos destacar a explicação de Emília Ferreiro, Ana 

Teberosky e colaboradores acerca da construção psicogenética da língua escrita, uma 

vez que essa construção, respeitada em âmbito nacional e internacional, constitui-se 

como “o paradigma predominante sobre esse objeto de conhecimento – a língua 

escrita.” (OLIVEIRA, 1997, p.5). 

 Ressaltam pois, Ferreiro e Teberosky (1985), que o processo de 

conceitualização da escrita se inicia quando a criança é capaz de estabelecer a 

diferença entre as marcas gráficas figurativas (desenho) e as marcas gráficas não-

figurativas (escrita). Nesse sentido, as autoras põem em relevo que as primeiras 

conceitualizações do alfabetizando – das sociedades grafocêntricas –  sobre a 

natureza da escrita começam muito antes da intervenção do ensino sistemático, uma 

vez que, ali, ele tem oportunidade de interação com o objeto de conhecimento através 

de inúmeros portadores de texto: jornais, revistas, letreiros, rótulos de alimentos etc. 

 Considerando que a construção do conhecimento se caracteriza como um 

processo de invenção e descoberta, cabe ao professor alfabetizador criar situações 

problematizadoras que permitam avanços conceituais na aquisição da leitura/escrita, 

uma vez que o seu papel é de mediador entre o sujeito epistêmico e o objeto de 

conhecimento. 

 Entendemos que uma das mais relevantes contribuições que o construtivismo 

propiciou à alfabetização foi permitir aos professores alfabetizadores a compreensão 

de como se aprende a ler e a escrever, entendendo as produções dos sujeitos como 
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construções indicadoras de avanços conceituais, em diferentes níveis, e não, 

simplesmente, de erros ou incapacidades de aprendizagem. 

 A proposta de Ferreiro está fundamentada em princípios da teoria de Piaget: 

atividade e construção do conhecimento a partir da interação ‘sujeito/objeto de 

conhecimento’. 

 Para Ferreiro (1991, p. 66-67 e 102): 
 
 
[...] a aprendizagem da leitura e escrita é muito mais que aprender a 
conduzir-se de modo apropriado com este tipo de objeto cultural 
(inclusive, quando se define culturalmente o termo “apropriado”, ou 
seja, quando o relativizamos).  É muito mais do que isto, exatamente 
porque envolve a construção de um novo objeto de conhecimento que, 
como tal, não pode ser diretamente observado de fora.  [...] É 
necessário entender que a aprendizagem da linguagem escrita é muito 
mais que a aprendizagem de um código de transcrição: é a construção 
de um sistema de representação. 
 
 

Apreendemos dessa colocação que, para se trabalhar a alfabetização numa 

perspectiva de construção, é necessário compreender tanto o sujeito do conhecimento 

quanto o objeto a ser conhecido, no caso, a língua escrita. 

 Consideramos, portanto, que a construção do conhecimento sobre a escrita 

(na escola e fora dela) tem múltiplas determinações e se processa no jogo das trocas 

simbólicas, dos interesses circunstanciais e políticos, ressaltando-se que tal aquisição 

é permeada pelos usos, funções e experiências sociais de linguagem, em situações de 

interação verbal. Nesse processo, o papel do “outro” como constitutivo do 

conhecimento é da maior relevância e significado, uma vez que 

 
[...] Para além da concepção inovadora de aprendizagem como 
construção do conhecimento [...] é fundamental considerar a 
concepção transformadora da linguagem, uma vez que não se pode 
pensar a elaboração cognitiva da escrita independentemente da sua 
função, do seu funcionamento, da sua constituição e da sua 
constitutividade na interação social. (SMOLKA, 1991, p. 60). 

 

Nesse sentido, consideramos a alfabetização como o processo de construção 

e domínio da leitura e escrita, em termos da decodificação, codificação, 

compreensão/expressão de significados, autonomia com relação aos usos e funções 

sociais da leitura/escrita, destacando-se o papel desse conhecimento na 

comunicação e interação social (SOARES, 1985). 
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Entendemos como Braggio (1992, p.83,84), que a linguagem como produto 

da interação entre os homens, ou seja, da atividade social,  
[...] atualiza-se na enunciação dialógica, completa, num contexto de 
produção concreto, heterogêneo, multifacetado e contraditório, sendo 
sua natureza, portanto, intrinsecamente sócio-histórica e ideológica. 
Por não se tratar de um produto acabado mas em permanente 
construção, num processo evolutivo ininterrupto qualitativamente 
caracterizado, não pode ser reduzida a uma norma imutável, e nem a 
fala possuir caráter desviante. 
 

Desse modo, o grande desafio a ser enfrentado pelos professores é formar 

sujeitos capazes de se informarem, de se situarem e de se moverem no mundo do 

trabalho, dentro de um viver ético, onde as responsabilidades devem ser partilhadas. 

Isto exige que o professor transcenda as tarefas especializadas de mediador da 

construção de conhecimentos, na perspectiva de (trans)formar o outro (aluno) em 

agente capaz de interagir, de produzir, de criar alternativas para as novas formas de 

relação na produção da sobrevivência social e cultural. 

Se a atualidade demanda aprofundamento intelectual, aperfeiçoamento 

permanente do professor, este só se concretiza para novas formas de utilização de 

saberes, com rompimento das barreiras na divisão das áreas estritas do 

conhecimento e do trabalho. Com estas condições, torna-se possível atender a 

complexidade do mundo do trabalho e da vida em geral, que estão demandando 

ampliação de competências e diferentes níveis de domínio.  

Sabemos que os professores, no seu fazer cotidiano, produzem saberes 

valiosos que não devem ser considerados de qualidade inferior ao conhecimento 

científico. Entretanto, é necessário ir além dos saberes da experiência, avançando 

no sentido de construir uma prática crítica e reflexiva (OLIVEIRA et al., 1998). 

Captar o sentido dessa relação significa apreender a necessária articulação 

de diferentes níveis de saber, sua importância para a qualificação profissional com 

repercussões na prática docente.  

Porquanto, convém destacar que o processo de formação não é externo ao 

sujeito, mas estruturante de sua subjetividade, de sua personalidade, de sua visão 

de mundo. Assim, este processo deve considerar, além da dimensão profissional, a 

formação global da pessoa. 

Em se tratando da alfabetização, entendemos que ler e escrever não devem 

se constituir num constrangimento, mas caminho de libertação: educação, 

alfabetização, leitura e escrita – como bem nos ensinava o mestre Paulo Freire, 
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ainda nos anos 1960 – devem ser trabalhadas como prática de liberdade (KRAMER, 

2000, p. 150). 

Nesta perspectiva, acreditamos que estas inquietações geraram a 

necessidade da relação docência-pesquisa, onde os momentos da aula e do 

acompanhamento da prática dos nossos alunos, normalmente no curso de 

Pedagogia, também têm se tornado momentos de investigação, haja vista que a 

ação e a reflexão teórica devem fazer parte do cotidiano de qualquer educador que 

se preocupa com o processo de aprendizagem dos seus alunos. (OLIVEIRA, 1995; 

1998) 

 Nessa discussão, ressalta-se que a importância do curso de Pedagogia na 

formação de professores é indiscutível. Neste trabalho, porém, a nossa meta é 

destacar o papel deste curso na formação do professor mediador do processo de 

alfabetização. Contudo, como professora formadora no curso de Pedagogia, 

inúmeras são as questões que temos nos feito sobre esse relevante papel que o 

curso deve desempenhar. Contudo, preocupada com a exeqüibilidade do nosso 

trabalho, delimitamos o nosso objeto de estudo no âmbito das contribuições e das 

lacunas teórico-práticas do curso na formação do pedagogo alfabetizador.  

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 
 

 Contribuições e lacunas teórico-práticas de cursos de Graduação em 

Pedagogia – experimentadas pelos egressos desses cursos, no trabalho pedagógico 

específico de alfabetizar crianças, jovens e/ou adultos. 

 

1.2 A TESE QUE ORIENTA O ESTUDO 

 

  A prática pedagógica do professor alfabetizador exige dele uma formação 

alicerçada em saberes docentes, requeridos na alfabetização de crianças, jovens e 

adultos. 

 Neste trabalho, defendemos a tese de que o curso de Pedagogia é o lócus, 

por excelência, para essa formação, a despeito de possíveis limitações estruturais e 

curriculares do referido curso. 
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1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 Para isto, nada mais pertinente do que convidar os egressos desse curso 

para construírem conosco possíveis alternativas de respostas para a nossa questão

de pesquisa que, assim, ficou delimitada: 

Quais as contribuições e as lacunas teórico-práticas – de cursos de 

Graduação em Pedagogia – experimentadas pelos egressos desses cursos, no 

trabalho pedagógico específico de alfabetizar crianças, jovens e/ou adultos? 

Definida a Questão, construímos o objetivo do trabalho: 

1.4 OBJETIVO 

 

� Investigar, sob a perspectiva de professores alfabetizadores licenciados em 

cursos de Pedagogia, as contribuições e as lacunas teórico-práticas desses 

cursos, na formação do pedagogo alfabetizador. 

 
 

 Delimitados esses elementos formais da pesquisa, traçamos nosso percurso 

investigativo, sobre o qual discorreremos no próximo item, onde justificamos também 

nossas opções metodológicas. 

 

1.5 PERCURSO INVESTIGATIVO 

 
 
 A evolução dos estudos na área das Ciências Humanas e Sociais tem 

demonstrado que a decomposição dos fenômenos em variáveis isoladas, 

quantificáveis e controláveis, mesmo quando possível, não é garantia para uma 

adequada compreensão da realidade. Ao contrário, cada vez ficam mais evidentes a 

mutabilidade e a variabilidade dos fenômenos dessa área.  

 Neste contexto, inclui-se a dinâmica da experiência humana, sobre a qual 

Lüdke e André (1986, p. 4) apresentam as seguintes considerações:  

 
Os fatos e os dados não se revelam gratuita e diretamente aos olhos 
do pesquisador. Nem este os enfrenta desarmado de todos os seus 
princípios e pressupostos. Ao contrário, é a partir da interrogação que 
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ele faz aos dados, baseado em tudo que ele conhece do assunto – 
portanto, em toda a teoria acumulada a respeito - que ele vai construir 
o conhecimento sobre o fato pesquisado. 

 

Neste sentido, nosso trabalho se baseia nos pressupostos da investigação 

qualitativa  que parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito do conhecimento, uma interdependência viva entre sujeito e objeto, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo (CHIZZOTTI, 

1998, p.79).  
 
 

Em princípio, podemos afirmar que, em geral as investigações que 
se voltam para uma análise qualitativa têm como objeto situações 
complexas ou estritamente particulares. Os estudos que empregam 
uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos. [...] A pesquisa 
qualitativa pode ser caracterizada como tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características 
situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção 
de medidas quantitativas de características ou comportamentos. 
(RICHARDSON et all,1999, p.80 e 90), 
 
 

Esclarecendo o que ora discutimos, Bodgan e Biklen (1994, p. 47-51) 

apresentam cinco características da pesquisa qualitativa em educação: 

1- A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento. 

2- Os dados coletados são predominantemente descritivos. 

3- A preocupação com o processo é maior do que a preocupação com o produto. 

4- O significado que as pessoas atribuem à vida e aos fenômenos são focos de 

atenção especial pelo pesquisador. 

5- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 

 

1.5.1 Instrumentos para a construção dos dados

 Considerando nosso objeto de estudo, objetivo e pressupostos da 

abordagem qualitativa de pesquisa, definimos os procedimentos de 
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recolha/construção dos dados, opção importantíssima neste processo. Desse modo, 

foram utilizados os seguintes procedimentos: 

- Questionário;

- Entrevista semi-estruturada;

- Análise Documental.

De acordo com Marcelo Garcia (1995), o questionário é utilizado para 

conhecer aspectos descritivos da atividade docente, funcionando como um 

instrumento diagnóstico e orientador para o investigador. Destacamos, porém, que 

neste trabalho, o questionário foi utilizado, basicamente, para a caracterização dos 

sujeitos da pesquisa, conforme pode ser visto no Apêndice A. 

Na elaboração do questionário, devemos, ainda, considerar que esse 

instrumento 
 
É constituído por uma série de perguntas organizadas com o objetivo 
de levantar dados para uma pesquisa, cujas respostas são 
formuladas pelo informante ou pesquisadas sem a assistência direta 
ou orientação do investigador (GRESSLER, 1989, p. 72). 
 
 

 A entrevista é um outro instrumento utilizado no nosso trabalho; esse 

procedimento objetiva recolher dados, na linguagem do próprio sujeito, permitindo 

ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo. As entrevistas variam quanto ao grau de 

estruturação – diretiva, semi-diretiva e aberta; a sua escolha deve recair num tipo 

particular de entrevista, baseada no objetivo da investigação (BODGAN; BIKLEN, 

1994, p. 134-136). 

As nossas decisões teórico-metodológicas nos motivaram a optar pela 

entrevista semi-estruturada, uma vez que pretendemos captar a informação em toda 

a sua profundidade, atingindo não só o conteúdo cognitivo, mas e, sobretudo, a sua 

dimensão afetiva, uma vez que  

 
A diferença entre o questionário e as entrevistas semi-estruturadas e 
não diretivas reside na extensividade do primeiro (grande número de 
pessoas e fechamento das perguntas) e a intensividade das 
segundas (pequeno número de pessoas e grande abertura das 
perguntas para maior profundidade). A profundidade é, neste 
contexto, freqüentemente associada à captação de informações de 
caráter mais afetivo do que cognitivo. (THIOLLENT, 2000, p. 33).  
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Marcelo Garcia (1995) afirma que as entrevistas que são realizadas podem 

variar tanto pela estrutura como pela temática a que se referem. Em geral, as 

entrevistas são utilizadas junto a outros instrumentos, seguindo o princípio de 

triangulação metodológica.  É importante frisar que “Na entrevista, a relação que se 

cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.33). 

Porém, segundo Thiollent (2000, p.81), é necessário que o investigador 

tenha sempre uma problemática nas situações de entrevista. Por isso é importante o 

uso de um roteiro que oriente a sua realização. 

Com Yin (2005, p.118-119), ainda justificamos a nossa opção pela 

entrevista: 
Essas questões humanas [tratadas pelo entrevistador] deveriam ser 
registradas e interpretadas através dos olhos de entrevistadores 
específicos, e respondentes bem-informados podem dar 
interpretações importantes para uma determinada situação. Também 
podem apresentar atalhos para se chegar à história anterior da 
situação, ajudando-o a identificar outras fontes relevantes de 
evidência. 

 

Na realização da entrevista, utilizamos um roteiro previamente elaborado 

(vide Apêndice B), anotações e aparelho para áudio-gravação.  

A opção pela gravação se deu por possibilitar uma reavaliação das 

declarações dos sujeitos e uma melhor apreensão do que foi objetivado neste 

trabalho; já a anotação foi utilizada para complementação da entrevista, seguindo as 

orientações de Lüdke e André (1986).  

O outro procedimento que utilizamos foi a análise documental que busca 

identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 

interesse. 

Em termos de análise documental, convém esclarecer que 
 
São considerados documentos quaisquer materiais escritos que 
possam ser usados como fonte de informação sobre o 
comportamento humano. [...] Estes incluem desde leis e 
regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários 
pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de 
programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos 
escolares. [...] Não são apenas uma fonte de informação 
contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 
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informações sobre esse mesmo contexto. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 
p.38 - 39). 
 
 

Nesta investigação, utilizaremos os documentos considerados oficiais 

(decretos, pareceres, programas dos cursos, ementas etc.).(BODGAN; BIKLEN, 

1994).  

Considerando que os dados não são fatos isolados, acontecimentos fixos, 

captados em um único instante de informação, procuraremos trabalhá-los num 

contexto onde os dados se fazem dentro de um processo fluente de relações: são 

“fenômenos” que não se restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se 

apresentam em uma complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos. 

(CHIZZOTTI, 1998). Torna-se, portanto, necessário ultrapassar sua aparência 

imediata para descobrir sua essência. 

Na pesquisa qualitativa, todos os fenômenos são igualmente importantes e 

preciosos. A constância das manifestações e sua ocasionalidade, a freqüência e a 

interrupção, a fala e o silêncio, tudo deve ser considerado. Dessa forma, Chizzotti 

(1998, p. 84) sugere buscar o significado manifesto e o que permaneceu oculto,o 

que não é fácil. 

Procuraremos compreender as experiências que os sujeitos pesquisados 

têm, as representações que fazem e os conceitos que elaboram, uma vez que na 

pesquisa qualitativa esses conceitos manifestos e as experiências relatadas e 

observadas devem ocupar o centro de referência das análises e interpretações. 

Desse modo, como metodologia no tratamento dos dados, tomaremos como 

referência a análise de conteúdo que 

 
[...] pode ser considerada como um conjunto de técnicas de análises 
de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens [...]. A intenção da análise 
de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção e de recepção das mensagens, inferência esta que 
recorre a indicadores (quantitativos ou não). (BARDIN, 1977, p.38). 
 

Convém ainda esclarecer que a análise de conteúdo  
 

[...] é um conjunto de instrumentos metodológicos cada dia mais 
aperfeiçoados que se aplicam a discursos diversos. [...] Entre as 
diversas técnicas de análise de conteúdo, a mais antiga e a mais 
utilizada é a análise por categoria. [...] Entre as possibilidades de 
categorização, a mais utilizada, mais rápida e eficaz, sempre que se 
aplique a conteúdos diretos (manifestos) e simples, é a análise por 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



34 

 

temas ou análise temática. (RICHARDSON  et al, 1999, p.223  e 
243). 

 
No caso deste trabalho, optamos por categorias não definidas a priori.

[Estas] Emergem da “fala”, do discurso, do conteúdo das respostas 
[...] As categorias vão sendo criadas, à medida que surgem nas 
respostas, para depois serem interpretadas à luz das teorias 
explicativas. Em outras palavras, o conteúdo emerge do discurso. É 
comparado com algum tipo de teoria. Infere-se, pois, das diferentes 
“falas”, diferentes concepções de mundo, de sociedade, de escola de 
indivíduo etc. (FRANCO, 2003, p. 53 e 54). 
 
 

Neste processo de análise, Amado (2000) adverte o pesquisador quanto ao 

cumprimento de seis regras fundamentais na construção das categorias: 

A) Exaustividade: o Sistema das Categorias resultante deve abranger todos 

os itens, relevantes para o estudo, presentes no corpo documental; por outro lado, 

cada categoria deve abranger por completo o conjunto das unidades de sentido que 

se coloca  sob o seu teto. Esta regra exige a escolha de uma palavra-chave ou 

expressão adequada para a designação de cada categoria.  

B) Exclusividade: uma unidade de registro não deve pertencer a mais do que 

uma categoria, sendo de boa prática, explicitar os indicadores das unidades a incluir 

em cada categoria a fim de "tornar certos os resultados discutíveis". 

C) Homogeneidade: um sistema de categorias deve referir-se a um único tipo 

de análise, não devendo, portanto, misturar-se diversos critérios de classificação. 

D) Pertinência: um sistema de categorias deve ser adaptado ao corpus em 

análise, à problemática e aos objetivos da investigação. 

E) Objetividade: deve evitar-se a subjetividade e a ambigüidade na 

formulação da categoria, tornando-a utilizável, de igual modo, por vários 

investigadores — o que implica uma definição precisa, operatória (diferente da 

definição lógica) e que se traduz na explicitação metódica dos critérios que nos 

levam a identificar determinada parcela da mensagem com determinada categoria. 

F) Produtividade: deve oferecer a possibilidade de análises férteis em novas 

hipóteses e permitir avançar para um nível de teorização que não fique apenas pela 

descrição e pela interpretação imediata dos documentos, mas permita a elaboração 

de novos contructos coerentes com os dados. 

Com base em Vala (1986, p.104), 
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[..] Podemos então sumarizar as seguintes condições de produção 
de uma análise de conteúdo: os dados de que dispõe o analista 
encontram-se já dissociados da fonte e das condições gerais em que 
foram produzidos; o analista coloca os dados num novo contexto que 
constrói com base nos objectivos e no objecto da pesquisa; para 
proceder as inferências a partir dos dados, o analista recorre a um 
sistema de conceitos analíticos cuja articulação permite formular as 
regras de inferência. Ou seja, o material sujeito à análise de 
conteúdo é concebido como o resultado de uma rede complexa de 
condições de produção, cabendo ao analista construir um modelo 
capaz de permitir inferências sobre uma ou várias dessas condições 
de produção. Trata-se da desmontagem de um discurso e da 
produção de um novo discurso através de um processo de 
localização-atribuição de traços de significação, resultado de uma 
relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a 
analisar e as condições de produção da análise. 
 
 

Neste sentido, subjetividade e rigor científico não são excludentes, se forem 

criticados e desenvolvidos claramente no processo de construção e interpretação do 

discurso do outro e de si mesmo. É a alteridade aberta à desconstrução discursiva 

dos relatos, falas e ações dos sujeitos e atores sociais. Na análise de discurso, não 

há como ocultar a ambigüidade da linguagem, sempre social, circunstancial e 

contextual. A atitude implícita do pesquisador é a de implicação interpretativa e não 

a de distanciamento explicativo. Assim, os posicionamentos individuais se tornam 

focos reveladores da análise.  

Planejado o nosso percurso investigativo, passamos a tomar as seguintes 

providências para a escolha do Lócus e dos sujeitos da pesquisa.  

1.5.2 Escolha do lócus

 

 O que estamos chamando de Lócus, na nossa pesquisa, tem uma 

singularidade: não vai se constituir num local a ser estudado, mas será o lugar onde 

buscaremos encontrar os(as) professores(as), a quem daremos “voz” para 

analisarem a sua formação no curso de Pedagogia, quanto ao quesito ‘contribuições 

e lacunas teórico-práticas para a formação do(a) professor(a) alfabetizador(a)’. 

 Portanto, as contribuições e lacunas serão estudadas na sua relação com a 

prática pedagógica desenvolvida por professores(ras) alfabetizadores(ras) em 

escolas da cidade do Natal – RN.  
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 Para a definição dessas escolas (lócus da pesquisa), nos cercamos de 

alguns cuidados, definindo critérios para sua escolha. Assim sendo, com relação a 

essas escolas, decidimos que: 

�  na sua individualidade/ totalidade, estivessem localizadas em bairros 

integrantes de, pelo menos três das quatro regiões administrativas da cidade 

do Natal (cf. MINEIRO, 1998; PREFEITURA DO NATAL - SEMURB, 2008); 

�  na sua individualidade/ totalidade, contemplassem as esferas pública e 

privada de atendimento; 

�  no ano de realização da pesquisa – 2004 – estivessem oferecendo educação 

infantil e/ou ensino fundamental; este último voltado para as crianças dos 

anos iniciais e/ou para o jovem e adulto dos primeiros níveis da modalidade 

de EJA1; 

�  possibilitassem o acesso da pesquisadora.   

   

  Frente às particularidades do nosso objeto de estudo e considerando os 

critérios de escolha do lócus, nos definimos pelas seguintes escolas: 

CEI – escola particular com atendimento a crianças da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental do 1º ao 9º ano e Ensino Médio. Está localizada no Bairro de Lagoa 

Nova, Região Sul da cidade do Natal;  

E.M.Carlos Belo Moreno – escola pública municipal que atende a E.I e o E. F. Está 

localizada no Bairro de Neópolis, no Conjunto Pirangi, Região Sul da cidade do Natal; 

E.M. Maria Dalva – escola pública municipal que atende a E.I e o E.F. Está localizada 

no Bairro de Nossa Senhora da Apresentação, no Loteamento conhecido como 

Santarém, que, desde 1995, foi oficialmente denominado Vale Dourado e se localiza 

na Região Norte da cidade do Natal ; 

E. M. Salete Bila – escola pública municipal que atende exclusivamente alunos da E. 

I. Está localizada no Bairro do Planalto, Região Oeste da cidade do Natal; 

FACEX – instituição particular com atendimento a crianças da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Ensino Médio e  Ensino Superior. Está 

localizada no Bairro de Capim Macio, Região Sul da cidade do Natal; 

                                            
1 Com relação a este critério, algo nos chamou a atenção: em algumas escolas visitadas, antes da 
escolha definitiva, as professoras que atuavam nos anos finais da E.I e no 1º ciclo do E.F não eram 
formadas em Pedagogia: tinham licenciatura em História, em Geografia; o que nos deixou preocupada, 
haja vista que, nas demais licenciaturas, em geral, não há espaço para o estudo da alfabetização.  
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IECE – escola particular com atendimento a crianças da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental do 1º ao 9º ano. Está localizada no Bairro de Candelária, Região Sul da 

cidade do Natal; 

NEI – escola pública federal, vinculada ao CCSA – Departamento de Educação – 

UFRN – que atende crianças da E.I até o 1º ano do E. F. Está localizada no Bairro de 

Lagoa Nova, Região Sul da cidade do Natal. 

 

1.5.3 Escolha dos sujeitos

 Considerando nossas definições anteriores – objeto de estudo; questão de 

pesquisa; objetivos; tipo de pesquisa; escolha do lócus, dentre outras – 

estabelecemos critérios também para a escolha dos sujeitos da pesquisa. 

 Assim sendo, naquelas escolas, antecipadamente e criteriosamente 

escolhidas, buscaríamos os sujeitos do nosso trabalho que deveriam: 

1) estar trabalhando, em 2004, com alfabetização de crianças, jovens ou adultos: 

quer como professor(a), quer como coordenador(a) que orienta professores 

alfabetizadores, em escolas públicas ou particulares da cidade do Natal-RN;  

2) ser egresso(a) do curso de graduação em Pedagogia, ministrado por instituições 

de nível superior (públicas ou particulares) da cidade do Natal-RN;  

3) ter concluído o seu curso de Pedagogia no período de 1990-2004;  

4) ter, no mínimo, 01(um) ano de experiência em salas de alfabetização (TARDIF, 

2002). 

 Por que a delimitação do período de 1990-2004? 

 Preocupada com a exeqüibilidade do nosso estudo, optamos por proceder a 

um corte cronológico na pesquisa, delimitando o período de 1990-2004, como a fase 

de conclusão do curso de Pedagogia – pelos sujeitos da pesquisa – que seria 

considerada para efeito de sua análise nesta investigação. Mas, por que esse corte 

cronológico?

 O corte cronológico do estudo foi definido a partir de leituras prévias das 

propostas curriculares do curso de Pedagogia, especificamente as da UFRN por ser, 

até 1990, a única IES que oferecia o referido curso; ali, só a partir da década de 

1990, houve a introdução de disciplinas específicas mais voltadas para a formação 

do professor alfabetizador, embora, de início,essas disciplinas fossem de caráter 

optativo/ complementar.  
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 Acreditamos que, por ter sido 1990 definido como o Ano Internacional da 

Alfabetização, órgãos internacionais como a ONU e a UNESCO, também frisaram 

essa preocupação com a formação do professor, o que foi considerado pelas 

agências formadoras do professor alfabetizador.  

 Nos anos de 1980 a 1990, na América Latina, em geral, e no Brasil 

particularmente, houve um crescente interesse pelo tema da alfabetização inicial, o que 

é testemunhado pelo aprofundamento dos debates em seminários, mesas-redondas, 

textos, livros, análises de propostas pedagógicas –  realizados e/ou publicados durante 

esse período. Surge no nosso país, também nesse período, o Plano Nacional de 

Alfabetização e Cidadania – PNAC – criado pelo Governo Federal, que pretendia 

marcar a participação do Brasil no Ano Internacional da Alfabetização, proclamado pela 

Assembléia Geral da ONU.  

 Com essas considerações, passamos a apresentar, no próximo item, a 

estruturação do trabalho. 

 

1.6  A ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

 Nesta parte introdutória da Tese, discutimos as preocupações motivadoras do 

nosso interesse pela temática investigada, no sentido de esclarecer a gênese do objeto 

de estudo, da questão de pesquisa e da definição do objetivo do trabalho; igualmente 

são justificadas as escolhas da abordagem investigativa e dos instrumentos de recolha 

dos dados, além de serem apresentados, justificados e definidos os critérios para a 

escolha do lócus da pesquisa e dos sujeitos do trabalho. 

 Após a Introdução, encontramos os capítulos da tese. No Capítulo 2, intitulado 

“O curso de Pedagogia e a Formação do Professor Alfabetizador”, fazemos um breve 

histórico do curso de Pedagogia no Brasil, com base em estudiosos da temática, 

buscando uma maior compreensão do papel histórico que o curso vem 

desempenhando na sociedade brasileira . 

  O capítulo 3 trata das “Concepções de Alfabetização: algumas interpretações”; 

tivemos a oportunidade de (re)visitar estudiosos da Alfabetização e da Formação do 

Alfabetizador, na perspectiva de alicerçarmos as bases teóricas da investigação. Assim 

sendo, procuramos aprofundar a compreensão sobre as temáticas de estudo – de 

grande complexidade – mormente por estarem imbricadas com o objeto de estudo. 
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 Os capítulos 4 e 5 são considerados o cerne do nosso trabalho porque, ali,  

estão a parte essencial da nossa Tese, pois contemplamos a caracterização dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa – “Profissão Professor: recortes de suas histórias de 

vida” – como também se constitui no registro das “Contribuições e Lacunas de 

Cursos de Pedagogia na Formação do Professor Alfabetizador”, segundo a 

perspectiva dos sujeitos da investigação.

 Mesmo reconhecendo, como Paulo Freire, o caráter inconcluso dos nossos 

trabalhos, fechamos o estudo com as nossas Considerações Finais, onde analisamos 

a importância do nosso curso de Doutorado e, conseqüentemente, da feitura desta 

tese para a nossa formação profissional e, até, pessoal. Ao tecermos essas 

considerações, procuramos também avaliar o nosso trabalho, procedendo a uma 

análise dos dados que construímos, tendo como referência principal o objetivo definido 

para o presente estudo. 

 Apesar das limitações, certamente, presentes neste trabalho, esperamos que 

ele possa se constituir em contribuição para os cursos de graduação em Pedagogia e, 

em especial, para a formação e a prática pedagógica dos professores alfabetizadores, 

especialmente dos que estão nas escolas, espaço fundamental de atuação do 

educador. 

 Aqui, convidamos o leitor a percorrer conosco um caminho de muitos 

aprendizados, sobre as contribuições e as lacunas teórico-práticas de cursos de 

Pedagogia na formação do professor alfabetizador. 
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2 O CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZA-

DOR  

No Brasil, o curso de Pedagogia, ao longo de sua história, teve definido 

como seu objeto de estudo e finalidade precípuos os processos educativos em 

escolas e em outros ambientes, sobremaneira a educação de crianças nos anos 

iniciais de escolarização, além da gestão educacional.  

O percurso apresentado de forma muito breve é importante para 

entendemos o debate que se aprofundou a respeito da identidade do pedagogo no 

Brasil, identidade esta fragmentada por um currículo e por uma profissionalização 

insatisfatórios para realizar uma tarefa efetivamente educativa. (SCHEIBE; AGUIAR , 

2005). 

O curso de pedagogia foi criado no Brasil como conseqüência da 

preocupação com o preparo de docentes para a escola secundária. Surgiu junto com 

as licenciaturas, instituídas ao ser organizada a antiga Faculdade Nacional de 

Filosofia, da Universidade do Brasil, pelo Decreto-lei nº 1190 de 04 de abril de 

1939.(SILVA, 2003, p.11) Essa Faculdade visava à dupla função de formar 

bacharéis e licenciados para várias áreas das Ciências Humanas, Sociais, Naturais, 

Letras, Artes, Matemática, Física, Química, entre elas, a Pedagogia, seguindo a 

fórmula mais conhecida como “3+1”, em que as disciplinas de natureza pedagógica, 

cuja duração prevista era de um ano, estavam justapostas às disciplinas de 

conteúdo, com duração de três anos.  

Formava-se então o bacharel nos primeiros três anos do curso e, 

posteriormente, após a conclusão do curso de didática, a ele era conferido o diploma 

de licenciado no grupo de disciplinas que compunham o curso de bacharelado. 

Seguindo este esquema, o curso de Pedagogia oferecia o título de bacharel, a quem 

cursasse três anos de estudos em conteúdos específicos da área, quais sejam 

fundamentos e teorias educacionais; e o título de licenciado que permitia atuar como 

professor, aos que, tendo concluído o bacharelado, cursassem mais um ano de 

estudos, dedicados à Didática e à Prática de Ensino.  (SCHEIBE; AGUIAR, 2005). 

O então curso de Pedagogia dissociava o campo da Ciência Pedagógica, do 

conteúdo da Didática, abordando-os em cursos distintos e tratando-os 

separadamente. Ressalta-se, ainda, que aos licenciados em Pedagogia também era 

concedido o registro para lecionar Matemática, História, Geografia e Estudos 
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Sociais, no primeiro ciclo do ensino secundário (que corresponde hoje ao Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano). 

A dicotomia entre bacharelado e licenciatura levava a entender que no 

bacharelado se formava o pedagogo que poderia atuar como técnico em educação 

e, na licenciatura, formava-se o professor que iria lecionar as matérias pedagógicas 

do Curso Normal de nível secundário, quer no primeiro ciclo, o ginasial - normal 

rural, ou no segundo.  

 No inıcio dos anos 60, a educação brasileira teve a sua padronização com a 

homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 4.024/61-, a qual 

foi promulgada depois de um longo processo de discussão, e no ano seguinte 

ocorreu a primeira regulamentação especıfica do curso de Pedagogia, o Parecer 

CFE 251/62 de autoria do conselheiro Valnir Chagas. (SILVA, 2003, P.14). 

Neste período, questionou-se a existência do curso de Pedagogia no Brasil. 

A discussão se encaminhava na direção de oferta e das condições de trabalho aos 

profissionais em educação, formado pelo curso. Na medida em que a formação do 

professor primário deveria se dar em nível superior e a de técnicos em educação em 

estudos posteriores ao da graduação, o curso de Pedagogia na atual estrutura 

curricular tornava-se obsoleto. No entanto, estes encaminhamentos eram exeqüíveis 

futuramente, posicionamento defendido pelo Conselheiro Valnir Chagas. 

Descartando a idéia de extinção do curso, o conselheiro elaborou o Parecer CFE 

251/62, indicando o técnico em Educação como o profissional a ser formado, através 

do bacharelado, como um profissional capacitado a realização das tarefas não - 

docentes da atividade educacional - sem fazer menção quais seriam estas - esse 

instrumento normativo, embora ainda impreciso, deu início a um campo de trabalho 

a ser delineado a partir de meados dos anos 50. (SILVA, 2003, P.14).  

Com o advento da Lei n° 4.024/1961 e a regulamentação contida no Parecer 

CFE nº 251/1962, manteve-se o esquema 3+1, para o curso de Pedagogia. Em 

1961, fixara-se o currículo mínimo do curso de bacharelado em Pedagogia, 

composto por sete disciplinas indicadas pelo CFE e mais duas escolhidas pela 

instituição. Esse mecanismo centralizador da organização curricular pretendia definir 

a especificidade do bacharel em Pedagogia e visava manter uma unidade de 

conteúdo, aplicável como critério para transferências de alunos, em todo o território 

nacional. 
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Regulamentada pelo Parecer CFE nº 292/1962, a licenciatura previa o 

estudo de três disciplinas: Psicologia da Educação, Elementos de Administração 

Escolar, Didática e Prática de Ensino, esta última em forma de Estágio 

Supervisionado. Mantinha-se, assim, a dualidade, bacharelado e licenciatura em 

Pedagogia, ainda que, nos termos daquele Parecer, não devesse haver a ruptura 

entre conteúdos e métodos, manifesta na estrutura curricular do esquema 3+1. 

(SILVA, 2003, P.16). 

As mudanças ocorridas na educação durante os governos do regime militar, 

sofreram fortes influências das agências internacionais e relato rios registrados pelo 

governo norte-americano e pelo Ministério da Educação Nacional. Assim, as 

aspirações dos empresários e dos intelectuais aliados do regime vincularam a 

educação para a formação do ”capital humano”. Estreitando a relação da educação 

com o mercado de trabalho, subordinando-a aos planos de desenvolvimento e 

segurança do país e visão econômica de desenvolvimento. Ao encontro destes 

elementos, o planejamento educacional neste período foi concebido por 

economistas.(XAVIER; RIBEIRO; NORONHA, 1994, p.219-220). 

Em face da necessidade de controlar política e ideologicamente a educação, 

implementou-se um conjunto de leis, decretos - leis e pareceres. Dentre as leis, cabe 

aqui ressaltar a Lei 5.540/68- fixando as normas de organização e funcionamento do 

ensino superior e a Lei 5.692/71- fixando as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 

2º graus. 

A Lei da Reforma Universitária nº 5.540, de 1968, facultava à graduação em 

Pedagogia, a oferta de habilitações: Supervisão, Orientação, Administração e 

Inspeção Educacional, assim como outras especialidades necessárias ao 

desenvolvimento nacional e às peculiaridades do mercado de trabalho. 

Outro campo de atuação foi mais bem limitado, a docência na formação do 

professor das disciplinas pedagógicas do curso normal. Face às expectativas da 

organização da educação em direção às necessidades específicas do mercado, 

outro dispositivo é direcionado ao curso de Pedagogia. O Parecer CFE 252/69 

também de autoria de Valnir Chagas parecia dirimir a imprecisão da identidade do 

pedagogo, na medida em que direcionava a sua atuação e lhe conferia o diploma 

único de Licenciado, formando professores para o ensino normal e os especialistas 

nas áreas de orientação, de administração, de supervisão e inspeção para o 

exercício das funções em escolas e em sistemas escolares. O perfil mais preciso 
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desenhado por este parecer, causou a reorganização curricular; tendo uma base 

comum de disciplinas todos os profissionais da educação e uma parte especıfica 

composta por disciplinas de acordo com cada habilitação. (SILVA, 2003, p.26) 

Como conseqüência do contexto histórico-político e econômico da sociedade 

brasileira, influenciada pela norte-americana, a parte especıfica baseava-se numa 

concepção tecnicista de educação e dos aspectos circunscritos a ela. Apesar disto, o 

currículo permaneceu fragmentado. 

A organização curricular destinou-se predominantemente à formação do 

Especialista em Educação (supervisor escolar, orientador educacional, administrador 

escolar, inspetor escolar). Neste sentido, a concepção dicotômica, característica do 

currículo anterior, continuava presente na nova estrutura do curso, apenas sobre 

uma outra forma de organização curricular. Sua essência preconizava a intensa 

especialização de funções e de formação de técnicos, correspondentes às 

exigências da divisão social do trabalho. (BREZINSKI, 1992, p. 77).  

O curso baseado nas habilitações formava profissional especıfico para áreas 

também específicas, contribuindo para a fragmentação e a divisão do trabalho 

pedagógico e, mais especificamente a do trabalho intelectual, os especialistas. 

Em 1969, o Parecer CFE n° 252 e a Resolução CFE nº 2, que dispunham 

sobre a organização e o funcionamento do curso de Pedagogia, indicavam como 

finalidade do curso preparar profissionais da educação assegurando possibilidade 

de obtenção do título de especialista, mediante complementação de estudos. A 

Resolução CFE nº 2/1969 determinava que a formação de professores para o ensino 

normal e de especialistas para as atividades de orientação, administração, 

supervisão e inspeção, fosse feita no curso de graduação em Pedagogia, de que 

resultava o grau de licenciado. 

O Parecer CFE no 252/69, incorporado à Resolução CFE no 2/69, que fixou 

os mínimos de conteúdo e duração a serem observados na organização do curso de 

pedagogia, até hoje em vigor, baseou-se na concepção de que as diferentes 

habilitações deveriam ter uma base comum de estudos, constituída por matérias 

consideradas básicas à formação de qualquer profissional na área, e uma parte 

diversificada, para atender às habilitações específicas. A base comum foi composta 

pelas seguintes disciplinas: sociologia geral, sociologia da educação, psicologia da 

educação, história da educação, filosofia da educação e didática. A parte 
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diversificada, para cada uma das habilitações, ficou assim estabelecida, de acordo 

com Silva (2003, p.29;30): 

• para a habilitação “Ensino das disciplinas e atividades práticas dos cursos 

normais”, as seguintes matérias: estrutura e funcionamento do ensino de 1o grau, 

metodologia do ensino de 1º grau, prática de ensino na escola de 1º grau (estágio); 

• para a habilitação “Orientação educacional”, as matérias: estrutura e 

funcionamento do 1º grau, estrutura e funcionamento do ensino de 2º grau, 

princípios e métodos de orientação educacional, orientação vocacional e medidas 

educacionais; 

• para a habilitação “Administração escolar”, as matérias: estrutura e funcionamento 

do ensino de 1º grau, estrutura e funcionamento do ensino de 2º grau, princípios e 

métodos de administração escolar e estatística aplicada à educação; 

• para a habilitação “Supervisão escolar”, as matérias: estrutura e funcionamento do 

ensino de 1º grau, estrutura e funcionamento do ensino de 2º grau, princípios e 

métodos de supervisão escolar e currículos e programas; 

• para a habilitação “Inspeção escolar”, as matérias selecionadas foram as 

seguintes: estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau, estrutura e 

funcionamento do ensino de 2º grau, princípios e métodos de inspeção escolar e 

legislação do ensino.  

A legislação anteriormente referida fixou que o título único a ser conferido 

pelo curso de Pedagogia passava a ser o de licenciado, por entender que todos os 

diplomados poderiam ser, em princípio, professores do curso normal. Como 

licenciatura, era permitido aos egressos o registro para o exercício do magistério nos 

cursos normais, posteriormente denominados magistério de 2º grau e, sob o 

argumento de que “quem pode o mais pode o menos” ou de que “quem prepara o 

professor primário tem condições de ser também professor primário”, permitia o 

magistério nos anos iniciais de escolarização.(SILVA, 2003, p.31) 

 O direito ao magistério primário já se apresentou, então, como um impasse: 

“quem pode mais pode também menos”? Quem prepara o professor primário 

também pode ser professor desse nível de ensino? A formação indispensável ao 

exercício desse magistério não ficava garantida. Fixaram-se então algumas 

exigências para a aquisição desse direito. 

No processo de desenvolvimento social e econômico do país, com a 

ampliação do acesso à escola, cresceram as exigências de qualificação docente, 
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para orientação da aprendizagem de crianças e adolescentes das classes 

populares, que traziam, para dentro das escolas, visões de mundo diversas e 

perspectivas de cidadania muito mais variadas.  

De outra parte, a complexidade organizacional e pedagógica, proporcionada 

pela democratização da vida civil e da gestão pública, também trouxe novas 

necessidades para a gestão escolar, com funções especializadas e 

descentralizadas, maior autonomia e responsabilidade institucional. Logo, a 

formação para a docência, para cargos de direção, assessoramento às escola e aos 

órgãos de administração dos sistemas de ensino foi valorizada, inclusive nos planos 

de carreira. Em todas estas atividades os licenciados em Pedagogia provaram 

qualificação.  

Atentas às exigências do momento histórico, já no início da década de 1980, 

várias universidades efetuaram reformas curriculares, de modo a formar, no curso de 

Pedagogia, professores para atuarem na Educação Pré-escolar e nas séries iniciais 

do Ensino de 1º Grau. Como sempre, no centro das preocupações e das decisões, 

estavam os processos de ensinar, aprender, além do de gerir escolas. (BRASIL, 

2006) 

 O curso de Pedagogia, desde então, vai solidificando experiências de 

formação inicial e continuada de docentes, para trabalhar tanto com crianças quanto 

com jovens e adultos.   

 Deste modo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006, p.1;2), levam em conta proposições formalizadas, nos 

últimos 25 anos, em análises da realidade educacional brasileira, com a finalidade 

de diagnóstico e avaliação sobre a formação e atuação de professores, em especial 

na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como em cursos 

de Educação Profissional para o Magistério e para o exercício de atividades que 

exijam formação pedagógica e estudo de política e gestão educacionais. Levam 

também em conta, como não poderia deixar de ser, a legislação pertinente aprovada 

neste período (desde a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, art. 

205; até a Resolução CNE/CP nº 2/2002, que institui a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica, em nível superior). 

Apresenta, hoje (a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Pedagogia de 2005, aprovadas em 2006), notória diversificação curricular, com 
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uma gama ampla de modalidades para além da docência no Magistério das Matérias 

Pedagógicas do então 2º Grau, e para as funções designadas como especialistas.  

Neste sentido, ampliam-se disciplinas e atividades curriculares dirigidas à 

docência para crianças de 0 a 5 e de 6 a 10 anos,  oferecendo-se diversas ênfases 

nos percursos de formação dos graduandos em Pedagogia, para contemplar, entre 

outros temas: educação de jovens e adultos; educação infantil; educação na cidade 

e no campo; educação dos povos indígenas; educação nos remanescentes de 

quilombos; educação das relações étnico-raciais; a inclusão escolar e social das 

pessoas com necessidades especiais, dos meninos e meninas de rua; educação a 

distância e as novas tecnologias de informação e comunicação aplicadas à 

educação; atividades educativas em instituições não-escolares, comunitárias e 

populares. (BRASIL, 2006, p.4) 

É importante considerar a evolução das trajetórias de profissionalização no 

magistério das séries iniciais do Ensino de 1º Grau. Durante muitos anos, a maior 

parte dos que pretendiam graduar-se em Pedagogia eram professores primários, 

com alguma ou muita experiência em sala de aula. Assim, os professores das 

escolas normais, bem como boa parte dos primeiros supervisores, orientadores e 

administradores escolares haviam aprendido, na vivência do dia-a-dia como 

docentes, sobre os processos nos quais pretendiam vir a influir, orientar, 

acompanhar, transformar.  

À medida que o curso de Pedagogia foi se tornando lugar preferencial para a 

formação de docentes das séries iniciais do Ensino de 1º Grau, bem como da Pré-

Escola, crescia o número de estudantes sem experiência docente e formação prévia 

para o exercício do magistério. Essa situação levou os cursos de Pedagogia a 

enfrentarem, nem sempre com sucesso, a problemática do equilíbrio entre formação 

e exercício profissional, bem como a desafiante crítica de que os estudos em 

Pedagogia dicotomizavam teoria e prática. 

Em conseqüência, o curso de Pedagogia passou a ser objeto de severas 

críticas, que destacavam o tecnicismo na educação, fase em que os termos 

pedagogia e pedagógico passaram a ser utilizados apenas em referência a aspectos 

metodológicos do ensino e organizativos da escola.  

Alguns críticos do curso de Pedagogia e das licenciaturas em geral, entre 

eles docentes sem ou com pouca experiência em trabalho nos anos iniciais de 

escolarização, entretanto responsáveis por disciplinas “fundamentais” destes cursos, 
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entendiam que a prática teria menor valor. Ponderavam que estudar processos 

educativos, entender e manejar métodos de ensino, avaliar, elaborar e executar 

planos e projetos, selecionar conteúdos, avaliar e elaborar materiais didáticos eram 

ações menores.  

 Já outros críticos, estudiosos de práticas e de processos educativos, 

desenvolveram análises, reflexões e propostas consistentes, em diferentes 

perspectivas, elaborando corpos teóricos e encaminhamentos práticos. 

Fundamentavam-se na concepção de Pedagogia como práxis, em face do 

entendimento que tem a sua razão de ser na articulação dialética da teoria e da 

prática. Sob esta perspectiva, firmaram a compreensão de que a Pedagogia trata do 

campo técnico-investigativo, do ensino e do trabalho pedagógico que se realiza na 

práxis social.(BRASIL, 2006, p.4) 

O movimento de educadores, em busca de um estatuto epistemológico para 

a Pedagogia, contou com adeptos de abordagens até contraditórias. Disso resultou 

uma ampla concepção acerca do curso de Pedagogia incluída a de que a docência, 

nas séries iniciais do Ensino de 1º Grau e também na Pré-Escola, passasse a ser a 

área de atuação do egresso do curso de Pedagogia, por excelência. Desde 1985, é 

bastante expressivo o número de instituições em todo o país que oferecem essas 

habilitações na graduação.  

O reconhecimento dos sistemas e instituições de ensino sobre as 

competências e o comprometimento dos Licenciados em Pedagogia, habilitados 

para o magistério na Educação Infantil e no início do Ensino Fundamental é 

evidente, inclusive pelo quantitativo de formadas(os) em Pedagogia, em diferentes 

habilitações, que se dirigem ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para solicitar 

apostilamento em seus diplomas, com vistas ao exercício da docência nestas 

etapas. A justificativa para essa solicitação é a de que os estudos feitos para a 

atuação em funções de gestão tanto administrativa quanto pedagógica de 

instituições de ensino, como para o planejamento, execução, acompanhamento e 

avaliação de processos educativos escolares ou não, tiveram suporte importante de 

conhecimentos sobre a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na 

Educação Infantil. Coincidentemente, tem crescido o número de licenciados em 

outras áreas do conhecimento, buscando formação aprofundada na área de gestão 

de instituições e de sistemas de ensino, em especial, por meio de cursos de 

especialização. Sem desconhecer a contribuição dos cursos de Pedagogia, para a 
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formação destes profissionais e de pesquisadores na área, não há como sustentar 

que esta seja exclusiva do Licenciado em Pedagogia. Por isso, há que se ressaltar a 

importância de, a partir de agora, pensar a proposta de formação dos especialistas 

em Educação, em nível de pós-graduação, na trilha conceptual do curso de 

Pedagogia como aqui explicitada. (BRASIL, 2006) 

Com uma história construída no cotidiano das instituições de ensino 

superior, não é demais enfatizar que o curso de graduação em Pedagogia, nos anos 

1990, foi se constituindo como o principal lócus da formação docente dos 

educadores para atuar na Educação Básica: na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. A formação dos profissionais da educação, no curso de 

Pedagogia, passou a constituir, reconhecidamente, um dos requisitos para o 

desenvolvimento da Educação Básica no país. Segundo Freitas (2002, p.152) 
 
A oposição e a resistência dos educadores à concepção 
fragmentada da formação – dos professores e dos “especialistas” da 
educação – fundam-se nos seguintes princípios: 
1. Os cursos de pedagogia constituíram-se na trajetória dos últimos 
dez anos, como um curso de graduação plena que é licenciatura e 
bacharelado, com projeto pedagógico próprio, responsável pela 
formação de profissionais da educação, professores e “especialistas” 
para a educação básica, comprometidos com a educação crítica com 
bases sólidas, voltada para a formação humana omnilateral, 
emancipadora; 
2. Na trajetória dos cursos de pedagogia nos últimos dez anos, a 
formação de professores passou a constituir o núcleo comum 
obrigatório do curso – nem modalidade nem habilitação – em várias 
IES, no entendimento de que a docência, o trabalho pedagógico 
constitui-se a base da formação de todos os profissionais da 
educação; 
3. Superou-se, portanto, o entendimento da docência como 
habilitação, entendendo-a como fundante, base da formação do 
especialista, na compreensão do trabalho pedagógico escolar como 
totalidade que pode e deve ser apreendida no processo de formação, 
independente das determinações existentes no exercício profissional; 
4. Esta concepção foi incorporada no documento das diretrizes 
curriculares para o curso de pedagogia, construídas em amplo 
processo de discussão, que estabelecem que a docência é a base 
da formação do pedagogo, respondendo ao desenvolvimento dos 
estudos teóricos e das práticas das instituições de ensino superior e 
escolares nos últimos dez anos, no entendimento de que não é 
possível separar teoria e prática, pensar e fazer, conteúdo e forma, 
no processo de formação profissional. 
 

Enfatiza-se ainda que grande parte dos cursos de Pedagogia, hoje, tem 

como objetivo central à formação de profissionais capazes de exercer a docência na 

Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 
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pedagógicas para a formação de professores, assim como para a participação no 

planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de ensino, de sistemas 

educativos escolares, bem como na organização e desenvolvimento de programas 

não-escolares. Os movimentos sociais também têm insistido em demonstrar a 

existência de uma demanda ainda pouco atendida, no sentido de que os estudantes 

de Pedagogia sejam também formados para garantir a educação, com vistas à 

inclusão plena, dos segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, 

culturais, econômicos e políticos da sociedade brasileira.(BRASIL, 2006). 

Neste sentido, destacamos a importância do conhecimento acerca das 

Concepções de Alfabetização na formação do pedagogo/ professor alfabetizador, 

o que discutiremos a seguir. 
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3 CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO: algumas interpretações

 

 Neste capítulo, discorreremos sobre as bases teórico-práticas das concepções 

de alfabetização. Para efeito didático, tais concepções foram agrupadas em duas 

abordagens fundamentais: as que enfatizam a alfabetização de forma mecanicista e as 

que concebem a alfabetização como processo de construção e apropriação do 

conhecimento. 

 

3.1 PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA PSICOGENÉTICA 

CONSTRUTIVISTA 

 

 A abordagem mecanicista tem seus fundamentos assentados no 

estruturalismo, no funcionalismo e no behaviorismo, modelos que tratam o 

comportamento humano, dando ênfase a funções psicológicas periféricas da atividade 

mental como  percepção, sensação,  memória, discriminação visual,  sem considerar o 

papel fundamental das funções psicológicas superiores. Desta forma, reduz-se a 

linguagem e a aquisição do conhecimento ao nível fisicamente observável. 

 Partindo de uma crítica contundente à abordagem mecanicista, Ferreiro e 

Teberosky (1985) apresentam a dinâmica do processo de alfabetização em bases 

novas e ampliadas, redimensionando o seu significado.  

 A alfabetização é abordada por Ferreiro na linha construtivista, que associa a 

aquisição da leitura e escrita ao processo de desenvolvimento conceitual da criança. 

 Nas suas investigações, Ferreiro utilizou como fundamentação teórica 

conhecimentos da psicolingüística contemporânea e da Psicologia Genética, cujos 

maiores expoentes são, respectivamente, Chomsky e Piaget. 

 As autoras abstraíram do lastro teórico piagetiano dois constructos essenciais 

–  construção e interação –  enquanto suporte para o desenvolvimento do pensamento 

e, conseqüentemente, para a produção do conhecimento. 

O epistemólogo Jean Piaget (1896 – 1980), desde o início do seu trabalho, 

interessou-se desde o começo pelas questões epistemológicas: como é possível o 

conhecimento? Como se pode passar de um conhecimento menor a um maior? Que 

papel tem o individuo no ato do conhecimento?  

Naquela época, a epistemologia estava dividida entre os que defendiam que 

o conhecimento era simplesmente uma cópia da realidade exterior e que era 
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adquirido por meio dos sentidos – empirismo – e os que defendiam que o 

conhecimento era inato – inatismo.  

Nesse contexto, Piaget propõe uma terceira alternativa. Defendia que o 

conhecimento não é inato e que vai sendo construído num processo, onde, o sujeito 

tem um papel essencial. A aquisição do conhecimento não é simplesmente uma 

cópia da realidade, como afirmaram os empiristas. 

 Ferreiro entende a alfabetização como um processo ativo de construção da 

língua escrita, visto pela autora como um objeto cultural de representações simbólicas. 

 Pelas pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1985), sabe-se que a criança já 

pensa sobre a escrita, antes mesmo de ser considerada alfabetizada, isto é, a 

aquisição da representação escrita se dá por uma psicogênese, um processo de 

assimilação e acomodação de novas aprendizagens, levantamento de hipóteses e 

resolução de problemas, o que pode acontecer antes do seu ingresso no 1º ano do    

ensino fundamental. As cidades se constituem em uma comunidade letrada, que faz 

uso da leitura e da escrita em práticas sociais e as crianças, que convivem nesse 

meio, logo percebem a importância e o sentido dessas práticas, buscando essa 

aquisição, pensando sobre a escrita e levantando hipóteses sobre a mesma. 

 Sempre criticando a abordagem mecanicista de alfabetização, Ferreiro e 

Teberosky (1985, p. 22) afirmam: 

 
[...] no lugar de uma criança que espera passivamente o reforço 
externo de uma resposta produzida pouco menos que ao acaso, 
aparece uma criança que procura ativamente compreender a 
natureza da linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de 
compreendê-la, formula hipóteses, busca regularidades coloca à 
prova suas antecipações e cria sua própria gramática.[...] no 
lugar de uma criança que recebe pouco a pouco uma linguagem 
inteiramente fabricada por outros, aparece uma criança que 
reconstrói por si mesma a linguagem, tomando seletivamente a 
informação que provê o meio. 

 
 Para Ferreiro (1987), a abordagem associacionista não vê a escrita como um 

sistema de representação de linguagem, mas como a simples transcrição gráfica de 

unidades sonoras, onde a leitura é reduzida ao decifrado e a escrita à mera cópia de 

modelos preestabelecidos pelo adulto, não considerando as concepções da criança 

sobre o sistema de escrita.    

 Essa perspectiva é reducionista e equivocada porque 
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[...] a aprendizagem da leitura e escrita é muito mais que aprender a 
conduzir-se de modo apropriado com este tipo de objeto cultural 
(inclusive, quando se define culturalmente o termo “apropriado”, ou 
seja, quando o relativizamos).  É muito mais do que isto, exatamente 
porque envolve a construção de um novo objeto de conhecimento que, 
como tal, não pode ser diretamente observado de fora. [...] É 
necessário entender que a aprendizagem da linguagem escrita é muito 
mais que a aprendizagem de um código de transcrição: é a construção 
de um sistema de representação. (FERREIRO, 1991, p. 66-67; p. 
102) 

 
 Apreende-se dessa colocação que, para se trabalhar a alfabetização numa 

perspectiva de construção, é necessário compreender o sujeito epistêmico e o objeto a 

ser conhecido – a  língua escrita. 

 A autora acredita ainda que os erros cometidos pelo alfabetizando no processo 

de sua produção escrita, indicam etapas do processo de construção do conhecimento 

desse objeto, servindo de pistas para a intervenção do professor. 

 Os níveis de conceptualização da escrita se iniciam quando a criança 

consegue  estabelecer as diferenças entre as marcas gráficas figurativas (desenho) e 

as marcas gráficas não-figurativas (a escrita). A concepção construtivista de 

alfabetização põe em relevo que as primeiras conceitualizações da criança sobre a 

natureza da escrita começam muito antes da intervenção do ensino sistemático. Pela 

interação com jornais, revistas, letreiros, rótulos de alimentos etc, a criança constrói 

hipóteses a respeito desse sistema de escrita e, gradativamente, passa por diferentes 

concepções sobre o mesmo, até assimilá-lo/ acomodá-lo. 

 Para o professor compreender  a língua escrita enquanto objeto de 

conhecimento, torna-se indispensável conhecê-la e não ser somente um usuário dela. 

Segundo Ferreiro (1987), se definirmos a escrita como uma forma particular de 

representação gráfica, levando em conta suas origens psicogenéticas, passaremos a 

enxergar que a maioria das crianças na Educação Infantil já escreve e que, entre as 

suas produções iniciais e a alfabética há um longo processo de evolução, que muitas 

crianças atingem na Educação Infantil, enquanto outras chegam à escola de ensino 

fundamental ainda nos níveis iniciais do processo. 

 Se a construção do conhecimento se caracteriza como um processo de 

invenção e descoberta, cabe ao professor – grande mediador entre o sujeito e o objeto 

de conhecimento – criar situações problematizadoras que permitam avanços 

conceituais na aquisição da leitura e da escrita.    
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 A maior contribuição que o construtivismo deu à alfabetização foi permitir aos 

alfabetizadores a compreensão de como se aprende a ler e a escrever, entendendo as 

produções das crianças como construções indicadoras de avanços conceituais e não 

de erros ou incapacidades de aprendizagem. 

 A proposta de Ferreiro está fundamentada nos princípios básicos da teoria de 

Piaget: construção do conhecimento a partir da interação entre sujeito e objeto de 

conhecimento, através da adaptação com seus mecanismos complementares – a 

assimilação e a acomodação. 

 Assim sendo, o conhecimento não está unicamente no sujeito, nem no objeto, 

mas é construído pelo sujeito numa relação indissociável entre sujeito-objeto 

indissociável. Nessa interação, fatores internos e externos se inter-relacionam 

continuamente, destacando-se que a construção do conhecimento exige ação do 

sujeito sobre o mundo. 

 De acordo com Piaget e Inhelder (1994), a evolução mental está relacionada 

com alguns fatores: 1º) crescimento orgânico: fatores biológicos, especialmente a 

maturação; 2º) papel do exercício e da experiência adquirida na ação efetuada sobre 

os objetos: a ação física (sobre os objetos para abstrair propriedades físicas) e a ação 

lógico-matemática (sobre os objetos no sentido de uma crescente descontextualização 

dos mesmos); 3º) interação e transmissões sociais que são importantes, mas 

insuficientes por si sós, pois a ação social é ineficaz sem uma assimilação ativa da 

criança. E, por último, o fator fundamental do desenvolvimento, segundo Piaget, a 

equilibração das ações que se refere aos estágios de equilíbrio constante entre 

organismo e  meio, sendo a equilibração o processo formador das estruturas mentais. 

 Ressaltam Piaget e Inhelder (1994, p.133-134): 
 
[...] é necessária a equilibração para conciliar as contribuições da 
maturação, dá experiência dos objetos e da experiência dos objetos e 
da experiência social. [...] A equilibração por auto-regulação constitui, 
assim, o processo formador das estruturas que descrevemos e cuja 
constituição a psicologia da criança nos permite seguir passo a passo, 
não no abstrato, mas na dialética viva e vivida dos sujeitos que se 
acham às voltas, em cada geração, com problemas incessantemente 
renovados para redundar às vezes, afinal de contas, em soluções que 
podem ser um pouquinho melhores do que as gerações precedentes. 

 
 

Durante o desenvolvimento, a criança adquire conceitos que influenciarão sua 

visão de mundo e sua relação com os objetos e as pessoas. Os conceitos são 
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formados numa estreita relação com o meio-ambiente e são influenciados pela cultura 

existente neste meio e pelo tipo de experiência vivenciada. 

Para Ferreiro e Teberosky (1985, p.28), A teoria de Piaget nos permite - como 

já dissemos - introduzir a escrita enquanto objeto de conhecimento, e o sujeito da 

aprendizagem, enquanto sujeito cognoscente. 

Ferreiro e Teberosky (1985) discutem o processo evolutivo da leitura e da 

escrita da criança, que compreende desde o rabisco até a escrita alfabética. No nível 

pré-silábico, inicialmente, passa a distinguir as marcas gráficas figurativas e as não 

figurativas, ou seja, a escrita começa a divergir do desenho e aparece como marca 

complementar. Em um nível mais elevado, a criança começa a perceber que existe 

uma correspondência entre quantidade de letras que se vai escrever uma palavra com 

a quantidade de partes que se reconhece na emissão oral (caso da escrita silábica). 

Gradativamente, a criança percebe que a sílaba não é a unidade da palavra, 

esta é composta de elementos menores - fonemas.  Esse período, denominado 

silábico-alfabético, é um período de transição entre os esquemas anteriores e os que 

estão para serem formados, permitindo que a criança compreenda, por fim, o sistema 

lingüístico socialmente estabelecido – Período Alfabético.  No período alfabético, a 

criança depara com novos desafios, percebendo que não há regularidade de letras nas 

sílabas, podendo as sílabas serem escritas com uma, duas ou mais letras; ao mesmo 

tempo, verifica que não há uma estreita identidade entre letras e sons, como supunha 

até então. 

Segundo Ferreiro (1987), a evolução da conceptualização da escrita, ocorre 

por períodos sucessivos que implicam níveis de equilibração qualitativamente 

diferentes e se caracterizam por esquemas conceituais específicos. 

 Ferreiro (1995, p.25-32) ao considerar a alfabetização enquanto processo 

psicogenético, distingue a evolução dos aspectos construtivos da escrita do 

alfabetizando, em três períodos fundamentais: 

� 1º período: distinção entre o modo de representação icônica e não-icônica; 
construção de formas de diferenciação intrafigural, com controle progressivo 
das variações sobre os eixos quantitativo e qualitativo (hipótese pré-silábica); 

 
� 2º período: construção de formas de diferenciação interfigural, com controle 

progressivo das variações sobre os eixos quantitativo e qualitativo (hipótese 
pré-silábica); 
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� 3º período: fonetização da escrita (hipóteses silábica, silábica-alfabética e 
alfabética) 
 

 
 Desta forma, as duas primeiras etapas da escrita não estão reguladas por 

diferenças ou semelhanças entre os significantes sonoros. 

 Gradativamente, a escrita vai assumindo para a criança a função de objeto 

substituto da imagem, do objeto e da linguagem oral, até que ela compreenda que a 

palavra escrita, por si só, é capaz de exprimir o significado de um referente, 

independente das suas características físicas. 

 Conforme Ferreiro (1991), num primeiro nível, há necessidade de um grande 

número de caracteres no registro de palavras, ainda que a exigência de variedade 

entre eles não seja muito acentuada.  Num segundo nível, há a tentativa sistemática de 

criar diferenciações entre os grafismos produzidos. 

 
[...] Esses critérios de diferenciação são, inicialmente, INTRAFIGURAIS 
e consistem no estabelecimento das propriedades que um texto escrito 
deve possuir para poder ser interpretável (ou seja, significação). Esses 
critérios INTRAFIGURAIS se expressam, sobre o eixo de letras - 
geralmente três - que uma escrita deve ter para que “diga algo” e, 
sobre o eixo qualitativo, como a variação interna necessária para que 
uma série de grafias possa ser interpretada (se o escrito tem “o tempo 
todo a mesma letra”, não se pode ler, ou seja, não é interpretável). 
(FERREIRO, 1991, p. 20). 

 
 
 A tentativa de estabelecer relações entre o contexto sonoro da linguagem e o 

contexto gráfico do registro caracteriza o terceiro nível da construção da língua escrita 

– a fonetização da escrita – que se inicia com a hipótese silábica e culmina com a 

hipótese alfabética. 

 Na hipótese silábica, a estratégia utilizada pela criança é atribuir a cada letra 

ou marca escrita o registro de uma sílaba falada – a escrita representa partes sonoras 

da fala. Essa hipótese é também utilizada na produção de frases, onde a criança vai 

corresponder uma letra a cada componente da oração (sujeito, predicado, 

complemento). 

 De acordo com a autora, é importante observar que, apesar da emergência 

desde novo esquema assimilativo, a exigência já está presente nos níveis anteriores 

de aquisição. A variedade de caracteres e a exigência de um mínimo de letras 

continuam também presentes. 
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 Sendo assim: 

 
[...] a hipótese silábica cria suas próprias condições de contradição: 
contradição entre o controle silábico e a quantidade mínima de letras 
que uma escrita deve possuir para ser “interpretável” (por exemplo, o 
monossílabo deveria se escrever com uma única letra, mas se coloca 
uma letra só, o escrito não se pode ler”, ou seja, não é interpretável); 
além disso, contradição entre a interpretação silábica e as escritas 
produzidas pelos adultos (que sempre terão mais letras do que as que 
a hipótese silábica permite antecipar). (FERREIRO, 1991, p. 25). 

 
 
 O desequilíbrio e a contradição ainda não superada são motivos pelos quais, 

apenas, na escrita das palavras dissílabas, para atender à exigência da quantidade 

mínima de letras, é freqüente a criança utilizar-se de letras não interpretadas (no 

interior da palavra), com função de preencher a quantidade considerada como mínima 

para a escrita.  Outra maneira é deixar letras sobrando. 

 Apesar disso, esses conflitos endógenos, isto é, decorrentes das contradições 

entre esquemas interpretativos, levam a criança a abrir mão da quantidade mínima de 

letras, fazendo predominar somente a lógica de hipótese silábica. 

 A existência de discordâncias da leitura pela criança e pelo adulto, onde há 

sempre letras a mais ou a menos, faz a criança realizar uma nova acomodação.  Ela 

descobre a necessidade de fazer uma análise que ultrapassa a hipótese silábica.  Esta 

seria a utilização simultânea das hipóteses silábica e alfabética de escrita que, por 

serem utilizadas ao mesmo tempo, caracterizam a criança, sem abandonar a hipótese 

anterior, e ensaia em alguns segmentos a análise da escrita em termos dos fonemas 

(escrita alfabética). 

 Segundo Ferreiro (1991, p. 27): 
 
[...] a partir daí, descobre novos problemas: pelo lado quantitativo, que 
se por um lado não basta por sílaba, também não se pode estabelecer 
regularidade duplicando a quantidade de letras por sílaba (já que há 
sílabas que se escrevem com uma, duas, três ou mais letras); pelo 
lado qualitativo, enfrentará os problemas ortográficos (a identidade de 
som não garante identidade de letras, nem a identidade de letras a de 
sons). 

 
 
 Para o avanço na descoberta da organização da escrita convencional, são 

insuficientes as condições ligadas à contradição interna. Há necessidade das 

informações fornecidas pelo meio, que permeiam o refinamento da aprendizagem do 

valor sonoro convencional das letras e das oportunidades de comparar diversos modos 
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de interpretação da mesma escrita. Sem essas informações, o avanço não pode 

ocorrer. 

 Quando a criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como uma 

unidade, mas é composta por elementos menores (os fonemas, como já explicitamos 

anteriormente), ela ingressa na hipótese alfabética que constitui o final da evolução do 

processo de  construção da língua escrita como objeto substituto da linguagem oral. 

 O que foi alcançado pela criança, até então, não significa a superação de 

todos os problemas. Houve o alcance da legibilidade da escrita produzida, já que esta 

poderá ser mais compreensível aos adultos. Porém, um vasto conteúdo ainda está 

para ser apropriado: as regras normativas da ortografia. 

 Neste sentido, Azenha (1993, p.87) afirma: 

  
[...] Essas inconsistências com a ortografia não são, no entanto, fatos 
permanentes e a superação das falhas dependem do ensino 
sistemático. O conteúdo ortográfico, assim como os que se referem 
aos aspectos figurativos da escrita, [...] é tributário da informação do 
meio. Não são, pois, dedutíveis como aqueles relacionados aos 
aspectos construtivos deste conhecimento. 
 
 

 Sendo assim, pode-se compreender que a passagem de um nível a outro se 

define por um estado de desequilíbrio ou conflito cognitivo, determinado pelas 

dificuldades inerentes ao objeto do conhecimento, em cada nível de construção. 

Caracteriza-se como um processo dinâmico, em que a criança modifica seus 

esquemas assimiladores, ou seja, realiza um esforço de acomodação que possibilite a 

assimilação do objeto. A restruturação dos esquemas assimiladores resulta numa volta 

ao equilíbrio, num nível superior de apreensão do objeto. 

 Segundo Ferreiro (1991), a criança é um sujeito cognoscente, alguém que 

pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real para fazê-lo seu. Nesse 

sentido, a alfabetização é um processo de construção, que supõe uma interação do 

sujeito da aprendizagem com um objeto de conhecimento, que é a escrita. 

 De acordo com a autora, o professor não deve rotular a criança, nem impor um 

conhecimento para ela, mas deve enfrentar as dificuldades como etapas de um 

processo de construção, necessárias para que este se efetive.  Assim, deve considerar 

as produções gráficas espontâneas da criança e as interpretações acerca da língua 

escrita como indicações do nível em que ela se encontra. 
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 Contrariamente à ação de criar estereótipos, o professor precisa encorajar a 

criança a confrontar as suas produções com a escrita formalizada do adulto, de modo 

que novas acomodações se realizem e um nível mais elevado de equilíbrio seja 

atingido. O professor deve ser um provocador de desequilíbrios cognitivos, no sentido 

de levar a criança a compreender a escrita num nível alfabético. 

 Segundo Ferreiro e Teberosky (1985, p. 276), o professor precisa entender 

que: 

 
Para chegar a compreender a escrita, a criança pré-escolar raciocinou 
inteligentemente, emitiu boas hipóteses a respeito de sistemas de 
escrita (ainda que não sejam boas hipóteses a respeito do nosso 
sistema de escrita), superou conflitos, buscou regularidades, outorgou 
significados constantemente. 
 
 

 Para Ferreiro e Teberosky (1985), a escola precisa considerar que nenhum 

sujeito parte do zero ao ingressar na escola de primeiro grau, nem sequer as crianças 

das camadas populares mais desfavorecidas.  Aos 6 anos, as crianças “sabem” muitas 

coisas sobre a escrita e resolveram sozinhas numerosos problemas para compreender 

as regras de representação escrita.  Talvez não sejam resolvidos todos os problemas, 

como a escola espera, no entanto, o percurso se iniciou.  Claro que é um percurso que 

difere essencialmente do processo suposto pela escola e difere porque os problemas e 

as formas de resolução - como demonstrou a autora - são frutos de um grande esforço 

cognitivo. 

 Com relação ao “erro construtivo” apontado por Ferreiro, com certeza, a 

questão não está na impossibilidade de corrigir o “erro da criança”, mas no modo como 

se dará a intervenção do professor para que a criança perceba seu “erro”.  E, a partir 

dessa consciência, progrida no sentido de dominar melhor seu objeto de 

conhecimento, nesse caso, a língua escrita. Para o professor, a grande mudança no 

enfoque da avaliação é que os “erros” deixam de ser um instrumento de poder de 

pressão sobre os alunos e passam a ser subsídios de grande valia para orientar e 

direcionar sua ação em sala de aula. 

 Sendo assim, o conhecimento das hipóteses infantis, elaboradas para se 

aproximar da escrita convencional, descarta o caráter patológico com que eram 

interpretadas as primeiras produções da criança.  Saber que para o iniciante a relação 

entre letras e som não é óbvia e que existem critérios formais quanto ao mínimo de 

variedades de letras, ajuda a entender por que determinadas crianças têm dificuldades 
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para aprender vogais e as primeiras lições dos manuais de ensino (cartilhas). Saber 

que os primeiros registros da sílaba oral são feitos com apenas uma letra à qual se 

agregam posteriormente outras, leva à interpretação destes fatos como 

acontecimentos naturais da trajetória. Na realidade, esses são erros necessários à 

aprendizagem e indicadores do caráter construtivo desse conhecimento, ao invés de 

indicar a existência de uma patologia. 

 Neste sentido, Ferreiro (1991, p. 30) afirma: 

 
A nossa compreensão dos problemas tal como as crianças os 
colocam, e da seqüência de soluções que elas consideram aceitáveis 
(e que dão origem a novos problemas) é , sem dúvida, essencial para 
poder ao menos imaginar um tipo de intervenção adequada à natureza 
do processo real da aprendizagem. Mas reduzir esta intervenção ao 
que tradicionalmente denominou-se “o método utilizado” é limitar 
demais nossa indagação. 
 

 
 Sendo assim, são necessários e importantes instrumentos teóricos que 

habilitem o alfabetizador a fazer observações adequadas de como o ensino está 

interpretado e construído ou reconstruído pela criança. E compreender que a 

aprendizagem da escrita tem um caráter evolutivo e que a mesma exige elaborações 

cognitivas, por parte da criança, tendo esta um papel central na produção do saber. 

 
É um ser que aprende basicamente através de suas próprias ações 
sobre os objetos do mundo, e que constrói suas próprias categorias de 
pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1985, p.26).  

 
 Entende-se que esses princípios fundamentam uma forma alternativa de 

intervenção pedagógica, em relação à alfabetização de crianças (e até de adultos).

 Apesar de considerar que a concepção construtivista de alfabetização tenha 

avançado em relação à associacionista, ao se considerar a interação da criança com o 

objeto de conhecimento, e a aprendizagem da leitura e da escrita como um processo 

evolutivo de construção, corre-se o risco de distorção desses princípios básicos, além 

de redução do processo de alfabetização a uma simples seqüência de etapas a serem 

avançadas pela criança resultante, muitas vezes, no espontaneísmo, no “vazio 

pedagógico” (grifo nosso) e  ainda na forte tendência dos que trabalham essa proposta 

em privilegiar a escrita em detrimento da leitura. A produção gráfica da criança é 

perceptível e observável, porém as interpretações que ela faz dessas produções são 

menos perceptíveis, requerendo do professor a compreensão correta da psicogênese 
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da língua escrita e a apreensão do processo psicológico de interpretação das 

construções representadas pela criança. 

  

3.2 PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA PSICOGENÉTICA 

SÓCIO-HISTÓRICA 

 

 Ao abordar a contraposição entre as idéias de Ferreiro e Luria quanto à 

distinção entre o desenho e a escrita, Azenha (1993) pontua que, para Emília 

Ferreiro, essa distinção é naturalmente dada à criança como signos convencionais e 

os processos psicológicos presentes na gênese da escrita sofrem transformações 

objetivadas pelas diferenciações concretas dos traços. 

As duas perspectivas demonstram que a aprendizagem da escrita implica 

uma história no interior do desenvolvimento individual iniciado pela criança antes do 

seu ingresso na instituição escolar e concordam que a psicologia, até então, tratava 

a linguagem escrita como técnica, aprendizagem mecânica e dependente de 

métodos. 

A perspectiva sócio-histórica, considera no processo de alfabetização, o 

caráter simbólico do sistema alfabético. A atividade simbólica é entendida como 

desdobramento da atividade mental mediada de forma cada vez mais complexa. 

Vygotsky acentua a importância que a aquisição e o uso de formas simbólicas têm 

para a constituição das competências cognitivas e para o comportamento superior 

do homem.  

De acordo com Azenha (1997), a investigação realizada por Luria demonstra  

como as crianças constroem a relação funcional com os signos. 

 Ferreiro e Teberosky, ancoradas na teoria do desenvolvimento cognitivo de 

Piaget,  demonstram como os sujeitos constroem a compreensão do funcionamento 

do sistema simbólico convencional, que implica identificar a evolução da linguagem 

escrita; vale o postulado de que o conhecimento resulta do enquadramento dos 

objetos aos esquemas de ação do indivíduo.   

Pelas palavras de Gontijo (2002), compreende-se que na investigação das 

autoras, não existe preocupação com o fato de que as palavras têm significados que 

se transformam com o tempo, dependendo do contexto sócio-cultural, demonstram 

preocupação com a gênese dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita, 

dando enfoque à teoria psicogenética de Piaget e das conceitualizações da 
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psicolingüística contemporânea, e estabelecem níveis de evolução da escrita a partir 

da análise qualitativa em situações experimentais. 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky trabalham com a criança que está iniciando o 

processo de alfabetização escolar, ou seja, a escrita socialmente construída. Para 

elas 
o aprendiz não espera passivamente reforço externo a uma resposta 
por ele produzida. Ao contrário, busca ativamente conhecer a 
natureza da linguagem que circula à sua volta, procurando 
compreendê-la , formulando hipóteses, buscando regularidades e 
criando sua própria gramática. (GONTIJO, 2002, p.8). 

 

Suas pesquisas confirmam os princípios básicos da teoria de Piaget de que 

as crianças são sujeitos ativos na aprendizagem e não meros receptores de 

informações. 

A escola de Vygotsky se contrapõe ao postulado que o desenvolvimento 

resulta de um processo ativo de adaptação ao meio físico e social, de caráter 

biologizante,e busca investigar os processos de formação da individualidade numa 

perspectiva histórico-social. Segundo Smolka (1993), Luria concluiu na década de 

20, da mesma forma que Ferreiro e Teberosky, que o desenvolvimento da escrita 

pela criança começa antes do seu ingresso na escola; no entanto, defende que 

esses processos são mediados pelo outro social. Luria investigou as formas 

espontâneas do desenvolvimento antes da criança entrar na escola. 

 Para Smolka (1993), as pesquisas de Ferreiro destacam as primeiras formas 

de escrita (desenhos representando objetos e letras representando sons da fala), 

mas não dão importância à dimensão discursiva da escrita, negligenciando o caráter 

mediador das atividades cognitivas. A autora cita Piaget, e diz que o mesmo evidencia 

a função representativa da linguagem, pois para esse autor, o acesso à linguagem 

como sistema de signos possibilita a construção de conceitos mais gerais e permite 

inserir o pensamento individual numa realidade objetiva e comum. 

 Ao retomar Vygotsky, Smolka (1993) afirma que o mesmo baseia-se em outro 

ponto de vista, enfatizando as funções constitutivas e constituidoras da linguagem, pois 

para ele a palavra redimensiona e transforma a ação humana.  

 Dos colaboradores de Vygotsky, Luria foi quem se responsabilizou em tentar 

propor situações experimentais que recriassem esse processo de simbolização na 

escrita, para assim estudá-lo sistematicamente. (OLIVEIRA, 1993). 
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 Segundo Vygotsky, Luria e Leontiev (1988), as origens da escrita na criança 

remontam a muito antes, ainda na pré-história do desenvolvimento das formas 

superiores do comportamento infantil. Pode-se, até mesmo, dizer que, quando a 

criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas que 

darão condições à mesma de aprender a escrever em um tempo relativamente curto. 

 Para esse autor, a escrita pode ser definida como uma função que se realiza, 

culturalmente, por mediação.  Nesse sentido, para uma criança ser capaz de escrever 

ou anotar alguma coisa, duas condições precisam ser preenchidas.   

Em primeiro lugar, as relações da criança com as coisas ao seu redor 
devem ser diferenciadas, de forma que tudo o que ela encontra inclua-
se em dois grupos principais: a) ou as coisas representam algum 
interesse para a criança [...]; b) ou os objetos são instrumentais [...], 
possuem apenas um significado funcional para ela.  Em segundo lugar, 
a criança deve ser capaz de controlar seu próprio comportamento por 
meio desses subsídios [...]. Um certo número de técnicas de 
organização das operações psicológicas internas é desenvolvido para 
tornar sua execução mais eficiente e produtiva.(VYGOTSKY; LURIA; 
LEONTIEV, 1988, p. 145-146). 
 

 A escrita, segundo Luria (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1988, p.146),  é uma 

dessas técnicas auxiliares usadas para fins psicológicos, a escrita constitui o uso 

funcional de linhas, pontos e outros signos para recordar e transmitir idéias e conceitos. 

 Assim, o lápis e os rabiscos que a criança faz no papel deixam de ser simples 

objetos que a interessavam, ou brinquedo, e se tornam um instrumento, um meio de 

atingir algum fim. 

 O ensino da escrita tem se limitado, na prática escolar na educação infantil, 

apenas, ao “desenhar” (grifo nosso) letras e construir palavras dando ênfase ao ensino 

mecânico do ato de ler o que se escreve ou está escrito, tornando a linguagem escrita 

sem sentido. “[...] Ao invés de se fundamentar nas necessidades naturalmente 

desenvolvidas das crianças, e na sua própria atividade, a escrita lhes é imposta de 

fora, vindo das mãos dos professores” (VYGOTSKY, 1994, p.140). 

 Vygotsky (1994, p.140), ao trabalhar com o objeto escrita, preocupou-se em 

mostrar a importância desta modalidade da língua para o desenvolvimento cognitivo da 

criança.  Para este autor, de início, o sistema da escrita constitui um simbolismo de 

segunda ordem, ou seja, é um sistema constituído por signos que designam sons e as 

palavras da linguagem falada, e estes é que são signos e entidades reais.  Aos poucos 
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e de forma gradual, essa ligação intermediária entre língua falada e a língua escrita 

desaparece e a escrita passa a ser um sistema de signos, que representa diretamente 

a realidade e suas relações. 

 Esse autor procura investigar o que chama de pré-história da linguagem 

escrita, ou seja, o que leva as crianças a escreverem, que caminhos percorre esse 

desenvolvimento pré-histórico e sua relação com o aprendizado escolar.  Para ele, a 

história da escrita tem seu início com o aparecimento do gesto, que funciona como um 

signo visual para a criança. 

 Vygotsky  (1994, p. 142) afirma que  

[...] os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos são, 
freqüentemente, simples gestos que foram fixados.  [...] todas essas 
designações simbólicas na escrita pictórica só podem ser explicadas 
como derivadas da linguagem gestual, mesmo quando, 
subseqüentemente, tornam-se separadas dela, funcionando de 
maneira independente.

 
 
 Além disso, existem fatores que ligam os gestos à origem dos signos escritos. 

O primeiro, segundo Vygotsky, é o dos rabiscos das crianças.  

 Nesse sentido, assim se expressa Vygotsky:  

 
Em geral, tendemos a ver os primeiros rabiscos e desenhos das 
crianças mais como gestos do que como desenhos no verdadeiro 
sentido da palavra. Também tendemos a imputar ao mesmo tipo de 
fenômeno o fato, experimentalmente demonstrado, de as crianças, ao 
desenharem objetos complexos, não o fazerem pelas suas partes 
componentes e sim pelas suas qualidades gerais, como, por exemplo, 
a impressão de redondo, etc. [...] Essa fase do desenvolvimento 
coincide com todo o aparato motor geral que caracteriza as crianças 
dessa idade e que governa toda a natureza e o estilo dos primeiros 
desenhos (VYGOTSKY, 1994, p.142). 

 
 
 O segundo fator apontado que liga os gestos e a linguagem escrita são os 

jogos das crianças.  Nesse sentido, é o uso de algum objeto como brinquedo e a 

possibilidade de fazer um gesto representativo com este objeto, a base para toda a 

função simbólica do brinquedo nas crianças.  Pois os próprios movimentos, gestos 

executados pelas mesmas, atribuem a função de signo ao objeto e lhe dão significado. 

 Nessa direção, Vygotsky (1994, p.144-145) comenta:  
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[...] É somente na base desses gestos indicativos que esses objetos 
adquirem, gradualmente, seu significado - assim como o desenho que 
de início apoiado por gestos, transforma-se num signo independente”. 
E ainda diz: “O que é evidente é que a similaridade perceptiva dos 
objetos não tem um papel considerável para a compreensão da 
notação simbólica. O que importa é que os objetos admitem o gesto 
apropriado e possam funcionar como um ponto de aplicação dele.  [...] 
Os objetos cumprem uma função de substituição [...], no entanto, 
somente os gestos adequados conferem a eles os significados. 

 
  

 Da mesma forma que no brinquedo, também no desenho, o significado surge, 

de início, como um simbolismo de primeira ordem. Posteriormente, é que, 

independentemente, a representação gráfica começa a designar algum objeto. 

 Vygotsky (1994) concorda com Hetzer quando diz este que a conclusão 

decisiva desse estudo do desenvolvimento é que, na atividade de brinquedo, a 

diferença entre crianças de faixas etárias distantes (com 3 e 6 anos), não está na 

percepção do símbolo, mas no modo pelo qual são utilizadas as diversas formas de 

representação. 

 Comenta ainda:  
 
[...] Na nossa opinião, essa é uma conclusão extraordinariamente 
importante; ela indica que a representação simbólica no brinquedo é, 
essencialmente, uma forma particular de linguagem num estágio 
precoce, atividade essa que leva, diretamente, à linguagem escrita. 
(VYGOTSKY, 1994, p. 147)
  
 

   Luria (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1988) constatou em sua 

pesquisa que as crianças de quatro, cinco anos eram totalmente incapazes de 

compreender as instruções dadas. Eram ainda incapazes de encarar a escrita como 

um instrumento, e também de aprender os atributos psicológicos específicos que 

qualquer ato deve ter, caso venha a ser usado como instrumento a serviço de algum 

fim.  O ato de escrever, neste caso, é puramente intuitivo. Não é um meio para 

recordar, para representar algum significado, mas um ato suficiente em si mesmo, um 

brinquedo.  A criança não tem consciência do significado funcional da escrita como 

signos auxiliares. 

 Estas são características do primeiro estágio da pré-história da escrita na 

criança.  Esta é chamada pelo autor de fase pré-instrumental.  Essa fase é a primeira 

dos atos diretos, a fase dos atos imitativos, primitivos, pré-culturais e pré-instrumentais.  
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A criança, nesse estágio do desenvolvimento, ainda não se relaciona com a escrita 

como um instrumento a serviço da memória.  
 
O desenvolvimento da escrita na criança prossegue ao longo de um 
caminho que podemos descrever como a transformação de um rabisco 
não diferenciado para um signo diferenciado. Linhas e rabiscos são 
substituídos por figuras e imagens, e estas dão lugar a signos.( 
VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1988, p. 161). 
 

 De acordo com Luria (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1988), dois fatores 

primários podem levar a criança de uma fase não diferenciada de atividade gráfica 

para um estágio de atividade gráfica diferenciada.  Esses fatores são número e forma.  

É provável que as origens reais da escrita possam ser evidenciadas pela necessidade 

de se marcar/registrar o número ou a quantidade. 

 Para esse autor, o estágio da escrita por imagens apresenta-se por volta dos 

5, 6 anos de idade.  Entretanto, é possível que não esteja totalmente desenvolvido 

nesse período, mas, já começa a ceder lugar à escrita alfabética simbólica, a qual a 

criança aprende na escola - e ás vezes até antes. 

 De início, o desenho é brincadeira, um processo autocontido de representação.  

Em seguida, o ato completo pode ser usado como estratagema, um meio para o 

registro.  A criança pode até desenhar com desenvoltura, mas não faz relação com seu 

desenho, como um expediente auxiliar.  Isso diferencia a escrita do desenho, 

estabelecendo, assim, um limite ao desenvolvimento da capacidade de ler e escrever 

pictograficamente. 

 Dessa forma, o todo, em vez da parte, é o primeiro expediente indireto utilizado 

na primeira infância. 

 Nesta perspectiva, Luria (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1988, p.179) 

aponta: 

Duas tendências que são características da escrita pictográfica de uma 
criança em um estágio relativamente avançado: o  objeto a ser 
retratado pode ser substituído, quer por alguma parte dele, quer por 
seus contornos.  [...] Este é o expediente “a parte em vez do todo”.     
 

 
 Assim, para uma criança ser capaz descrever todo um grupo por uma ou duas 

características, faz-se necessário um grande grau de desenvolvimento intelectual e de 

abstração.  E quando a mesma consegue agir dessa maneira, considera-se que já está 

no limite da escrita simbólica. 
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 O autor destaca que a representação gráfica por meio de um atributo não é 

fácil para uma criança, cuja capacidade de abstração e discriminação não estão muito 

bem desenvolvida. 

 Assim, a escrita não se desenvolve, de forma alguma, em uma linha reta, com 

um crescimento e aperfeiçoamento contínuo.  Mas o desenvolvimento aqui pode ser 

retratado como uma evolução gradual do processo de escrita, sendo esse processo 

fundamentalmente dialético. 

 O autor coloca que, a partir da análise do uso dos signos e suas origens na 

criança, chega-se à seguinte conclusão:   

[...] não é a compreensão que gera o ato, mas é muito mais o ato que 
produz a compreensão - na verdade, até precede freqüentemente a 
compreensão.  Antes que a criança tenha compreendido o sentido e o 
mecanismo da escrita, já efetuou inúmeras tentativas para elaborar 
métodos primitivos, e estes são, para ela, a pré-história de sua escrita.  
Mas estas etapas não se desenvolvem de modo imediato:  passam por 
um certo número de tentativas e invenções, constituindo uma série de 
estágios, com os quais deve familiarizar-se o educador que está 
trabalhando com a criança de idade escolar, pois estes conhecimentos 
lhes são de fundamental importância e utilidade.(VYGOTSKY; 
LURIA; LEONTIEV, 1988, p. 188) 

 
 Com base nas investigações realizadas por Vygotsky e colaboradores, como 

Luria, vários estudos e experiências têm se desenvolvido, em busca de responder 

novos questionamentos advindos da prática alfabetizadora, em relação ao aprendizado 

da escrita. 

 Assim, colocaremos aqui algumas dessas investigações realizadas no Brasil 

por Smolka (1993), Goes (1993) e Gallo (1995), no sentido de dar maior ênfase às 

descobertas feitas pelos teóricos já explicitados no início e suporte ao nosso estudo. 

 Smolka (1993), discutindo as questões relacionadas ao discurso interior e à 

interdiscursividade, retorna às concepções de Piaget e Vygotsky no que diz respeito à 

linguagem. 

 A autora cita Piaget quando o mesmo evidencia a função representativa da 

linguagem, pois para esse autor, o acesso à linguagem como sistema de signos 

possibilita a construção de conceitos mais gerais e permite inserir o pensamento 

individual numa realidade objetiva e comum. 
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 Ao retomar Vygotsky, Smolka afirma que o mesmo baseia-se em outro ponto 

de vista enfatizando as funções constitutivas e constituidoras da linguagem, pois para 

ele a palavra redimenciona e transforma a ação humana. 

 A autora afirma que Vygotsky contesta e discute o que diz Piaget sobre a fala 

egocêntrica, colocando que o discurso egocêntrico da criança é uma forma de 

processar o discurso social, e constitui, um período de transição do “discurso social” 

externo para o “discurso interior”.  Enquanto Piaget considera o movimento de 

socialização da fala individual, Vygotsky o entende como internalização do discurso 

social e a sua transformação em discurso interior.  Nesse sentido, Vygotsky aponta a 

fala egocêntrica da criança como “um período de transição” do discurso social para o 

discurso interior. 

 Ao analisar e comparar as formas de discurso interior e escrita, o autor afirma 

que um seria exatamente o oposto do outro: 
O discurso interior é uma linguagem completamente desabrochada em 
toda a sua dimensão, é uma linguagem mais completa do que a falada.  
O discurso interior é quase completamente predicativo porque a 
situação, o assunto pensado é sempre conhecido de quem pensa.  A 
linguagem escrita, pelo contrário, tem que explicar completamente a 
situação para ser inteligível.  A transformação do discurso interior, 
condensado ao máximo, em linguagem escrita, pormenorizada ao 
máximo, exige o que poderíamos designar por semântica deliberada - 
estruturação deliberada do fluir do significado. (VYGOTSKY  APUD  
SMOLKA, 1993, p. 67) 

 
 Para Smolka, Vygotsky parece ter considerado apenas algumas formas e 

circunstâncias da escrita, deixando outras. 

 Em seu livro “Thought and Language” (1975), o autor quando trata  do discurso 

interior e discurso escrito, considera a escrita como um processo já adquirido e 

dominado, e analisa a escrita inicial da criança em relação a um padrão já elaborado.  

Daí ele fala em “discrepância”, “atraso” e “defasagem” na escrita inicial.  Porém um 

trabalho posterior – Mind in Society (1978) – após pesquisas e estudos de Luria (já 

explicitados no início), Vygotsky fala sobre a pré-história da escrita, fazendo um 

caminho do simbolismo que inicia do gesto indicativo, passa pelo jogo, pelo desenho, 

até que a criança perceba que também se pode “desenhar a fala”, apreendendo a 

função mediadora da escrita. (Smolka, 1993, p. 67) 

 Desse modo, a concepção de Vygotsky da linguagem escrita como constitutiva 

do discurso interior se afirma, pois sendo a escrita um instrumento construído pelos 
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homens, sua aprendizagem provoca mudanças nas estruturas psicossociais dos 

próprios homens.  

 A autora argumenta que Vygotsky, ao analisar a escrita como uma forma de 

linguagem, no que diz respeito à dimensão discursiva, não explicitou a passagem do 

que ele denomina “simbolismo de segunda ordem”, que é a base das investigações de 

Ferreiro e Teberosky (1985).  Porém, segundo Smolka, as autoras analisam essa 

passagem sem darem relevância à dimensão discursiva da escrita. 

 Smolka (1993) afirma que crianças consideradas “silábicas” e “alfabéticas”, 

produzem “omissões”, “truncamentos”, “não-correspondências” na estrutura de 

orações. 
 
[...] Assim se comprova, mais uma vez, que a escola ensina as 
crianças a repetirem e reproduzirem palavras e frases feitas.  A escola 
ensina palavras isoladas e frases sem sentido e não trabalha com as 
crianças, no ano escolar de alfabetização, o “fluir do significado”, a 
estruturação deliberada do discurso interior pela escritura. (SMOLKA, 
1993, p. 69) 

  
 Dessa forma, a alfabetização não implica apenas no aprendizado da escrita de 

letras, palavras e orações.  Como também não envolve apenas uma relação da criança 

com a escrita.  Mas a alfabetização implica na constituição de sentido, desde a sua 

origem. 

 Para Smolka (1993, p. 75-76), “[...] na medida em que a escritura passa pelo 

“discurso interior”, ela começa a revelar também as “marcas” do discurso social 

internalizado: suas normas, suas formas, sua legitimidade e aceitabilidade”. 

 O que se tem constatado é que, geralmente, a escola não leva em conta o 

processo de alfabetização como a construção do conhecimento, nem como processo 

de interação, um processo discursivo, dialógico. 

 Nesse sentido,  

[...] a escola reduz a dimensão da linguagem, limita as possibilidades 
da escritura, restringe os espaços de elaboração e interlocução pela 
imposição de um só modo de fazer e de dizer as coisas.  Mas essa 
imposição acaba, sendo de fato, limitada ou ilusória.  Pois existe ainda 
um espaço, um movimento, um dinamismo discursivo no interior da 
escola.  Mesmo bloqueando a “fala”, a escola não consegue bloquear o 
discurso interior. (SMOLKA, 1993, p. 76). 
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 A autora afirma que, na aprendizagem da escrita, a criança não somente 

decora/memoriza e copia/repete fonemas e grafemas, mas ela elabora e processa 

esses conhecimentos de forma ativa e dinâmica, ou seja, discursivamente.  E isto 

acontece numa evolução a cada passo e a cada momento da escritura.  Sendo assim, 

a criança escreve de maneiras diversas, em diferentes trechos de um mesmo texto. 

 Nessa perspectiva, as crianças que se arriscam a escrever, podem se tornar 

escritores, leitores e autores. Pois é a ocupação desses espaços pela atividade da 

criança que dá a ela o estatuto, a condição de leitora e escritora. 

 Neste processo, a escrita passa a constituir um modo de interação com o outro 

e consigo mesmo, uma forma de falar, de expressar as coisas.  Aqui, no falar, no dizer, 

ocorre não só a emergência de modelos, de padrões e de organizações sociais mas, 

também a constituição do sentido. 

 Segundo Smolka (1993, p.112), é nesse espaço que se trabalham a leitura e a 

escritura como formas de linguagem e a alfabetização se processa nesse movimento 

discursivo.  Aqui, “[...] nem todo dizer se constitui a leitura e a escritura, mas toda 

leitura e toda escritura são constitutivas do dizer”. 

 Ainda destaca:   
 

É este trabalho, então - não apenas de explicitação, mas de 
constituição do discurso social enquanto elaboração individual - que as 
crianças precisam (poder) realizar nas séries escolares de 
alfabetização.  Desse modo, a escrita, além de “representar”, institui e 
inaugura modos de interação, transformando a realidade sócio-cultural 
dos indivíduos.  Deste modo, também, as experiências individuais 
ampliam-se e redimensionam-se nos diferentes espaços e momentos 
de interlocução.  Nestes espaços e nestes momentos surge a 
possibilidade da (co-) autoria na história de vida. (SMOLKA, 1993  p. 
112). 

 
 Goes (1993) centra sua atenção na dimensão reflexiva da produção escrita 

inicial.  Para ela, a escrita é uma instância propícia para a emergência e elevação dos 

níveis de reflexividade na esfera da linguagem e, por decorrência, da atividade mental. 

 Para essa Autora, a ação reflexiva pode ser entendida como aquela que é 

tomada como objeto de atenção pelo próprio sujeito.  Trata-se não só de saber fazer, 

mas também de pensar sobre o que e como se faz. 

 De acordo com Vygotsky a linguagem se constitui inicialmente no plano do 

funcionamento comunicativo, envolvendo regulações recíprocas entre criança e outros. 
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Desse processo, diferencia-se o funcionamento individual pelo qual a linguagem torna-

se orientada para si, servindo à auto-regulação e à auto-organização. 

 Segundo Goes (1993, p.104):  

 
Na linguagem escrita pode-se dizer que o duplo funcionamento se faz 
presente: da interação enunciador-enunciatório, que caracteriza a 
função comunicativa, nasce uma relação do sujeito com sua própria 
escrita.  Não se trata, apenas, de situações em que o sujeito lê para 
recordar-se do que escreveu, ou em que escreve para se organizar. O 
funcionamento individual implica, sobretudo, que a escrita se 
transforma em meio de ação reflexiva, permitindo ao sujeito formular 
enunciados deliberadamente e torná-los como objeto de análise em 
termos de adequação, consistência, lógica, etc. 

 A autora aponta que o avanço, ou não da diferenciação funcional da escrita, 

depende da qualidade de experiências vividas, principalmente na escola, com a 

produção e análise dos textos.  

[...] O desenvolvimento desse processo requer que o escritor comece a 
considerar as implicações do caráter dialógico do ato de escrever, 
tomando, ao mesmo tempo, o dizer do texto como objeto de atenção e 
o leitor como um sujeito que constrói sentidos a partir de pistas do 
texto. Outra condição seria a possibilidade de interação com um 
“representante do leitor”, um interlocutor imediato que aponte para o 
sujeito as exigências de compreensão do leitor, visto ser fundamental a 
participação de outros no jogo de relações face a face que se dão em 
torno do texto. (GOES, 1993 p.104). 
 

  
 Em suas investigações Gallo (1995) priorizou mostrar como se dá a passagem 

do discurso da oralidade (D.O) para o discurso da escrita (D.E), nos textos produzidos 

por crianças. Para ela, “a passagem do D.O para o D.E, pressupõe duas instâncias: 

produzir um texto que se inscreva no D.E e saber “como se produz tal texto”. (GALLO, 

1995, p.100). 

 Assim, a passagem do D.O para o D.E só acontece quando o sujeito, que 

produz o texto: 

 
a) Está inscrito em um discurso institucional produtivo (livro,  jornal, 
palestra, gibi, etc.); 
b) Se situa no exato “impossível do D.P e, por esse motivo, rompe os 
limites em busca de um “possível” que será necessariamente assumido 
por esse sujeito; 
c) Reconhece uma ambigüidade permanente no sentido construído, 
mas apesar disso produz um “fecho” para o texto, compreendendo, 
finalmente, que a figura do autor (a função do autor) é responsável pela 
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produção do efeito de sentido de “fim” para aquilo que era somente um 
“fecho”. (GALLO, 1995  p. 106). 
 

 
 Segundo Gallo (1995, p.108),  

[...] a passagem do D.O ao D.E é um processo permanente e que o 
objetivo da Escola deverá propiciar, explicitar e aprofundar o processo, 
para que o aluno seja capaz de produzir essa passagem, sempre que 
necessário, dentro ou fora da Escola. 
 
 

 A partir das conclusões chegadas pelos autores estudados, podemos 

compreender que a escrita e o seu aprendizado não se constituem no mero 

aprendizado das letras e de como juntá-las, pois a alfabetização se dá num processo 

de construção, interação e mediação com esse objeto de conhecimento, são 

necessárias experiências ricas de sentido e de prazer, ou seja, que a criança se 

aproprie dos usos e funções da escrita e da consciência do seu valor histórico e social, 

para que “o saber escrever” tenha sentido em sua vida. 

 Como afirma Vygotsky (1994, p.157):  

A leitura e a escrita devem ser algo de que a criança necessite.  [...] 
Para isso é necessário que as letras se tornem elementos da vida das 
crianças, da mesma maneira como, por exemplo, a fala”.  Assim, “[...] o 
que se deve fazer   é  ensinar às crianças a linguagem escrita, e não 
apenas a escrita de letras. 
 
 

 A esse respeito, Vygotsky (1994) considera que aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança. E 

que não se pode limitar meramente à determinação de níveis de desenvolvimento, sem 

considerar as relações reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de 

aprendizado – a chamada zona de desenvolvimento proximal.  Essa zona se 

caracteriza como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de  

desenvolvimento potencial determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com colegas mais capazes. 

 Segundo Vygotsky, todas as funções mentais especificamente humanas têm 

origem social, isto é, aparecem primeiro em indivíduos - intermentalmente - e, depois 

no indivíduo - intramentalmente. 
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 Vygotsky aponta a possibilidade de se considerar o desenvolvimento mental 

como um processo de apropriação e elaboração de cultura, no sentido de que as 

funções psicológicas superiores são transformações internalizadas de modos sociais 

de interação – incluindo artefatos culturais (instrumentos técnicos) e formas de ação e 

signos (instrumentos psicológicos).  Nesse processo, ele ressalta o caráter e a função 

de mediação do signo, especialmente da palavra, indicando relações entre a 

organização social do comportamento e a organização individual do pensamento. Para 

Vygotsky, a palavra é um poderoso amálgama: parte signo, parte instrumento. Ela é o 

evento humanizador mais significativo. 

 O homem aprende a ser homem em interação com o meio físico e social, 

apropriando-se do que foi alcançado pelo desenvolvimento histórico da humanidade. 

Como diz Rego (1995, p. 62),  
 
ao  internalizar as experiências fornecidas pela cultura, a criança 
reconstrói individualmente os modos de ação realizados externamente 
e aprende a organizar os próprios processos mentais. O indivíduo 
deixa, portanto, de se basear em signos externos e começa a se apoiar 
em recursos internalizados (imagens, representações mentais, 
conceitos, etc.). 
 
 

 O desenvolvimento humano, segundo Vygotsky, está intimamente relacionado 

ao contexto sócio-cultural em que a pessoa se insere, e se processa de forma 

dinâmica, dialética, através de rupturas e desequilíbrios provocadores de contínuas 

reorganizações por parte do indivíduo.  As características especificamente humanas 

não se desenvolvem espontaneamente.  É o aprendizado realizado na interação com o 

grupo cultural, que possibilita e movimenta o processo de desenvolvimento. 

De acordo com Azenha (1993, p.65), as duas investigações olham para 

questões diferentes que neste caso podem ser pensadas como complementares. Se 

o estudo de Luria e Vygotsky demonstra como crianças constroem a relação 

funcional com os signos, a investigação de Ferreiro e Teberosky descreve como os 

sujeitos constroem a compreensão do funcionamento do sistema simbólico 

convencional, que implica identificar as relações entre escrita e leitura.  

Concordamos também com Brággio (1992, p.85-94) quando esta afirma que 

as idéias de autores como Vygotsky, Luria, Bakhtin e Freire, podem servir como 

base para um redimensionamento do modelo sociopsicolingüístico de leitura e 

escrita. “São autores como Vygotsky, Luria, Bakhtin e Freire que ao pensarem a 
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linguagem, sua aquisição, o homem e a sociedade de forma totalizante, concreta 

possibilitam aquele redimensionamento.” 

 

3.3 PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA 

 Para Emília Ferreiro (2005), ler e escrever são verbos que remetem a 

construções sociais, a atividades socialmente definidas. A autora pontua que as 

relações dos homens e das mulheres com a escrita, foram se construindo e se 

transformando no transcurso da história, resultando em diferenças para cada época. 

A esse respeito Alberto Manguel (1997 Apud FERREIRO, 2005) faz uma 

retrospectiva histórica sobre as transformações que perpassaram a concepção de 

leitura desde marcas deixadas para a civilização pelos nossos antepassados 4.000 

anos a.C., até os dias atuais. 

 As questões que dão suporte aos estudos deste autor, são basicamente: 

“como as letras se transformam em palavras inteligíveis?” e “o que chamamos de 

ler?”. Nesse sentido, explicita o pensamento de alguns filósofos que procuraram 

explicar como o que chega ao cérebro através dos olhos se torna inteligível e como 

as diferentes partes do corpo relacionam-se entre si e com ao mundo externo. 

 Os estudiosos medievais buscavam como fonte para o seu conhecimento 

científico, o que Santo Agostinho e Aristóteles já estudara, ou seja, compreendiam 

que o cérebro e o coração direcionavam os sentidos e armazenavam informações na 

memória. A memória era apenas uma das funções que se beneficiava do 

funcionamento dos sentidos, os quais se alimentavam de um repositório sensorial 

localizado no cérebro, área conhecida como senso comum, por atrelar todos os 

sentidos a memória, o conhecimento, as fantasias e os sonhos. 

 No séc.XIII, Alhazan traduzindo Leonardo da Vince, descreve que todas as 

percepções do mundo externo envolvem uma inferência deliberada que deriva de 

nossa faculdade de julgar, idéia baseada na teoria aristotélica da intromissão, 

segundo a qual, a qualidade do que vemos entra no olho por meio do ar, indicando 

pela primeira vez o ato de perceber, uma gradação consciente que vai do ver ao 

decifrar ou ler. 

 Em 1038, Bacon com base neste mesmo pensamento, explicou a mecânica 

da teoria da intromissão, para ele, ver era um processo ativo no qual a imagem do 

objeto entra no olho e é apreendida pelos “poderes visuais” dele. 
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 Quase nove séculos depois de Al Haythan, os estudiosos modernos da 

neurolinguística, começam a relacionar o funcionamento do cérebro com a 

lingüística.Cientistas franceses sugerem que o processo genético começa na 

concepção, nasce no hemisfério cerebral esquerdo que se tornará parte dominante 

do cérebro para codificar e decodificar a linguagem, somente uma pequena 

proporção da humanidade desenvolve esta função do lado direito do cérebro, que 

são os ambidestros e os canhotos.  

 O ato de escrever e ler, suscita a idéia platônica do conhecimento dentro de 

nós, antes da coisa ser percebida pelo que significa para cada um que escreve e lê. 

As palavras ditas ocupam um significado compartilhado que não está em quem  fala 

ou em quem ouve, em quem escreve ou em quem lê, mas no espaço de significação 

entre um e outro. 

 Em 1980, o Professor Lecours faz uma série de observações relacionadas 

ao mecanismo da leitura e chega a conclusão que o hemisfério cerebral esquerdo de 

quem não lê é menos desenvolvido do que nas pessoas alfabetizadas e concorda 

com Al Haythan concluindo que o processo de ler compreende em ver a palavra e 

levá-la em consideração de acordo com as informações conhecidas.  

 Os pesquisadores acreditam que a complexidade que envolve a leitura é tão 

grande quanto o próprio ato de pensar e que continuamos a ler, sem uma definição 

satisfatória do que estamos fazendo, uma vez que a leitura não pode ser explicada 

de um modo seqüenciado e mecânico de ações. A capacidade de ler, como a 

capacidade de pensar , depende de nossa capacidade de fazer uso da linguagem e 

do acervo de palavras que compõem o nosso pensamento. A partir da década de 

oitenta, as pesquisas sinalizam que não apenas lemos no sentido estrito da palavra, 

mas construímos um significado para o que lemos, que depende de quem somos e 

de como nos tornamos o que somos, em um processo complexo, criamos imagens e 

transformações verbais para representar o significado do texto. 

 Emília Ferreiro (2005) afirma que ler e escrever não teve e nem terá o 

mesmo significado, considerando as transformações na história da humanidade, e 

levanta uma questão: “Como ajudar a construir os leitores do século XXI?”, para 

responder a este questionamento, tece reflexões sobre o que se concebe por 

letramento e como as pessoas de diferentes gerações se relacionam com o 
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letramento que inclui as novas tecnologias, dessa forma, nos coloca diante dos 

novos desafios da alfabetização. 

 A primeira grande revolução no comportamento do leitor, se deu a partir da 

divisão do texto em unidades gráficas, pois possibilitou a compreensão quase que 

imediata da leitura, sem passar pela intermediação da voz, uma conquista para a 

leitura de um texto que no século VII se caracterizava por uma escrita sem distinção 

de palavras e sem pontuação; assim, dar voz ao texto ficava a cargo do leitor, o que 

muitas vezes causava interpretações equivocadas. 

 Ana Teberosky e Tereza Colomer (2003) assinala que da Idade Média até 

metade do Séc. XVIII, caracterizava-se a leitura intensiva, através de poucos livros e 

das mesmas referências de geração a geração; era uma leitura de caráter sacro e 

que se procedia em voz alta, objetivando a memorização. A partir do Séc. XVIII, 

destaca-se a leitura extensiva , com diferentes textos, conteúdos e características 

diversas, leitura rápida e superficial, quase sempre silenciosa e individual. 

 A imprensa possibilitou a realização do sonho medieval de ter cópias exatas 

de um mesmo texto; o uso da gramática, título, autor, divisão de capítulos e páginas 

ajudaram ao leitor a encontrar limites internos e externos, dando origem à leitura 

silenciosa. A leitura silenciosa gerou um ato de cumplicidade entre o autor do texto e 

o leitor. 

 Os livros foram sendo diferenciados e personalizados, seus aspectos 

distanciavam-se do rolo e da posição escolástica de leitura em posição rígida. No 

entanto, atualmente, o computador nos coloca diante da imposição de uma leitura 

semelhantemente rígida, em tela  e nos desafia a uma nova adaptação, ler através 

de códigos específicos da linguagem informatizada, em que muitas vezes o aluno 

encontra-se muito mais experiente para esta linguagem que o professor e é neste 

aspecto que Ferreiro (2005, p. 55) chama a atenção: “[...] embora a palavra 

alfabetização esteja ancorada em ‘alfabeto’, nada solucionamos com um letramento  

que está ancorado em ‘letra’. O que devemos dizer é ‘cultura letrada’, para nos 

paroximarmos do significado original de literacy.”; retomando a reflexão sobre as 

novas exigências da alfabetização. 

 A cultura letrada impõe uma alfabetização escolar que dê acesso a 

diversidade de textos que a sociedade exige, e esta é uma tarefa desafiadora frente 

à desigualdade cada vez mais crescente entre os não-alfabetizados que não 
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decodificam um jornal, dos alfabetizados que buscam hipertextos, correios 

eletrônicos e o mundo virtual.  

 É fundamental considerar que as transformações na concepção de leitura, 

aconteceram gradativamente e de modo diferente nos diferentes grupos sociais, que 

se relacionavam a hipóteses de organização conceitual. Nesse sentido, Ana 

Teberosky e Tereza Colomer (2003) abordam três modelos que agrupam matizes da 

cada proposta, demonstrando que existe um consenso que aproxima  pesquisadores 

e teóricos . 

 1- O modelo bottom-up – a leitura é um processamento de decodificação em 

sentido ascendente (das letras até as palavras e textos), identificáveis nos métodos 

sintéticos enfatizando a atividade de soletração;  

 2- O modelo Top-down – com foco no leitor, sustenta que a leitura se produz 

de modo descendente, do geral para o particular, reconhecido como método 

analítico, que parte do ensino global das frases, para os elementos constituintes. 

 3- O modelo interativo – que integra e transcende as contribuições dos 

modelos anteriores. Embora sua filiação teórica se aproxime do modelo 

descendente, na leitura interagem leitor e texto em um jogo de processamentos 

ascendentes e descendentes simultaneamente na busca de significado. 

 O ato de aprender a ler, envolve não somente a visão das letras, nem 

somente a percepção, mas estratégias que o leitor é capaz de desenvolver como: 

inferência, julgamento, memória, reconhecimento, conhecimento e experiência. O 

que confere a leitura um alto padrão de complexidade, ao que Teberosky e Colomer 

(2003, p.32) chamam a atenção  

 
[...] é urgente analisar qual a formação que recebem os professores 
e outros profissionais que dão suporte ao ensino com relação à 
leitura. Junto com as novas tecnologias, com os avanços na didática 
que vão sendo incorporados à formação neste âmbito específico, é 
necessário que os futuros profissionais disponham de marcos 
conceituais que lhes permitam enfrentar o ensino da leitura de 
maneira estratégica e diversificada. 

 

 Tanto Teberosky e Colomer (2003), quanto Ferreiro (1987) citam os estudos 

de Edmund Huey (1908) que versam sobre a natureza e a função dos processos 

perceptivos da linguagem subvocal no ato de ler, dando também enfoque a aspectos 

do ensino e da avaliação. 
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 Huey foi pioneiro da psicologia, reconheceu nos primórdios do séc. XX, a 

complexidade da leitura em termos psicológicos e considerou a leitura como 

construtiva e sendo essencialmente uma busca de significados. 

 Frank  Smith (1999) concorda com os teóricos citados, que leitura é 

produção de sentidos e que uma leitura significativa depende do conhecimento 

prévio e da capacidade de fazer previsões sobre o que se propõe a ler, é fazer 

perguntas ao texto e obter respostas a estas perguntas. Afirma que aprender o 

alfabeto não é um pré-requisito para as crianças distinguirem as palavras e pode até 

mesmo tornar-se uma desvantagem, se  a aprendizagem anteceder a descoberta do 

sentido do que os adultos estão dizendo.  

Para Isabel Solé (1998), ler é um processo de interação entre leitor e texto, a 

autora complementa que sempre se lê para alcançar algum significado: devaneio, 

informação, compreender uma instrução, confirmar ou refutar um conhecimento 

prévio ou para aplicar uma informação na realização de um trabalho. 

 A interpretação que realizamos dependo dos objetivos que temos para a 

nossa leitura, portanto os objetivos são elementos que devem ser levados em conta 

quando pretendemos ensinar uma criança a ler e a compreender. 

 A significação da linguagem escrita não se torna imediatamente aparente 

para quem está aprendendo a ler. As crianças precisam do reconhecimento de sua 

capacidade, para que se empenhem a encontrar sentido na escrita e, como 

conseqüência deste movimento, aprendam a ler. 

 Quando lemos e nos confrontamos com acertos ou não das nossas 

hipóteses temos a possibilidade de construir uma interpretação do texto, por isso a 

leitura pode ser considerada um processo constante de elaboração e verificação das 

previsões que levam a construção da interpretação. 

 Ferreiro (1987) pontua que as crianças são capazes de tentar interpretar o 

que está escrito nos textos mesmo antes de saber ler convencionalmente, e afirma 

que é fundamental aceitar a realidade dos processos de assimilação, uma vez que 

nenhuma aprendizagem começa do zero.  

 Baseada em Goodman e Smith, complementa que para obter significado o 

leitor recorre a fontes de informações visuais e não visuais, desenvolvendo 

interpretações que dependem de duas condições: externa, relacionada ao contexto, 

e interna, relacionada à idéia que somente os nomes são escritos(hipótese do 
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nome); dessa forma o objetivo da leitura é a obtenção do significado expresso 

lingüisticamente, dando inicialmente sentido aos substantivos, gradativamente as 

ações e posteriormente aos artigos e preposições. 

 As primeiras propriedades da escrita que são levadas em consideração, 

são as quantitativas “A possibilidade de se considerar as propriedades quantitativas

da escrita, para adaptarmos a interpretação dada, precede regularmente, na

evolução, a possibilidade de se levar em consideração as propriedades qualitativas” 

(FERREIRO,1987, p. 78). Mesmo quando não estão lendo convencionalmente estão 

pensando sobre o texto escrito, relacionando-o ao contexto. 

   

3.4 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO/ ALFABETIZAR E LETRAR 

 

Quando tratamos da questão da formação do professor alfabetizador, não 

podemos deixar de contemplar a discussão sobre a alfabetização e o letramento, 

sendo este último introduzido nas discussões sobre a prática alfabetizadora na 

década de 80. 

Esses dois processos são distintos mas interligados, pois se faz necessário 

o diálogo constante entre a teoria e a prática, ou seja, alfabetizar é ensinar o código 

alfabético e letrar é familiarizar o aprendiz com os diversos usos sociais da leitura e 

da escrita. 

Devido no senso comum por vezes esses dois termos se mesclarem ou até 

mesmos se confundirem se faz necessário nos determos nos significados de cada 

um, de acordo com Soares(1985, 1998, 2003), Kleiman(1995, 2000), Mortatti (2004), 

Tfouni (2002), Carvalho (1999), entre outros autores que refletem sobre essa 

temática. 

De acordo com Soares (2003), a partir de 1985, a diferenciação entre 

aquisição e desenvolvimento da língua oral e escrita foi se tornando cada vez mais 

clara, concretizando-se, hoje, na distinção entre alfabetização e letramento. 

Soares (1985) discute o conceito de alfabetização distinguindo este em três: 

o Conceito Amplo – processo permanente que se estende por toda a vida; o 

Conceito Específico – aquisição da língua oral e escrita; e o Conceito Etimológico – 

“levar à aquisição do alfabeto”; “ensinar as habilidades do ler e escrever”.  

Sendo assim, a Alfabetização no seu sentido restrito de aprendizagem inicial 

da leitura e da escrita, seria a ação de ensinar (ou resultado de aprender) o código 
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alfabético, ou seja, as relações entre letras e sons. Neste sentido, ALFABETIZAÇÃO 

é a ação de alfabetizar (ensinar a ler e escrever), de tornar alfabeto. (SOARES, 

2000). 

Para Tfouni (2002), a ALFABETIZAÇÃO refere-se à aquisição da escrita 

enquanto aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas 

de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio do processo de 

escolarização e, portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao 

âmbito do individual.  

Ao discutir sobre Letramento, Magda Soares (1998, p.15) afirma que esta 

tem sido a palavra que designa ora as práticas de leitura e escrita, ora os eventos 

relacionados com o uso da escrita, ora os efeitos da escrita sobre a sociedade ou 

sobre grupos sociais, ora o estado ou condição em que vivem indivíduos ou grupos 

sociais capazes de exercer as práticas de leitura e de escrita. 

Assim, a palavra letramento é a 

 
versão para o português da palavra da língua inglesa Literacy [...] 
Literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a 
ler e escrever. Implícita nesse conceito, está a idéia de que a escrita 
traz conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, 
cognitivas, lingüísticas, quer para o grupo social em que seja 
introduzida, quer para o indivíduo ou grupo social. [...] é o “estado” ou 
a “condição” que o indivíduo ou grupo social passam a ter, sob o 
impacto dessas mudanças, é que é designado por Literacy. 
(SOARES, 1998, p.17-18) 

 

Em síntese, LETRAMENTO é o estado ou condição de quem se envolve nas 

numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita. Refere-se também a 

ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita, o estado ou 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo. (SOARES, 1998) 

 Segundo Tfouni (2002), o LETRAMENTO focaliza os aspectos sócio-

históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever o 

que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escritura de maneira 

restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem 

as práticas “letradas” em sociedades ágrafas. Desse modo, o letramento tem por 

objetivo investigar não somente que é alfabetizado, mas também quem não é 

alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individuo e centraliza-se no 

social.  
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Encontramos ainda um termo sinônimo para letramento nos estudos e 

censos do IBGE, que seria alfabetismo na tentativa de tradução da palavra inglesa 

literacy (Magda Soares, 1998; Mortatti, 2004, p.83). 

Nessa discussão podemos então estabecer a seguinte diferenciação: 

enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um individuo, ou 

grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição 

de um sistema escrito por uma sociedade. (TFOUNI 2002, p.20) 

 
Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado 
e viver na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser 
letrado. Ou seja, a pessoa que aprende a ler e escrever - que se 
torna alfabetizada - e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a 
envolver-se nas práticas sociais da leitura e da escrita - que se torna 
letrada - é diferente de uma pessoa que não saber ler e escrever - é 
analfabeta  - ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da 
escrita - é alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou 
condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e escrita. 
(SOARES, 2000, p. 36) 

 

Assim, concordamos com Tfouni (2002), quando coloca que talvez seja 

melhor não falar em alfabetização simplesmente, mas em graus, ou níveis, de 

alfabetização. Podemos fazer a mesma afirmação com relação ao processo de 

letramento. 

Ainda segundo Soares (2003, p. 89), tradicionalmente e consensualmente, 

considera-se que o acesso ao mundo da escrita é incumbência e responsabilidade 

da escola e do processo que nela e por ela se dá – a escolarização. Em outras 

palavras, considera-se que é à escola e à escolarização que cabem tanto a 

aprendizagem das habilidades básicas de leitura e escrita, ou seja, a alfabetização, 

quanto o desenvolvimento para além da aprendizagem básica, das habilidades, 

conhecimentos e atitudes necessários ao uso efetivo e competente da leitura e da 

escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, ou seja, o letramento. 

Com base em Mortatti (2004, p.110), discutindo a relação letramento e 

alfabetização, afirmamos que 
 

[...] enquanto processo, a alfabetização (escolar) é também um 
continuum ao longo do qual podem ocorrer diferentes níveis 
(individuais) de domínio das habilidades e conhecimentos 
envolvidos; mas seu produto, saber ler e escrever, pode ser pré-
fixado, reconhecido e medido com certa objetividade, mas não sem 
certa arbitrariedade.  
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O letramento, por sua vez, é um continuum que envolve um processo 
permanente, cujo produto final não se pode definir nem pré-fixar, 
impossibilitando, como vimos, a distinção precisa entre 
analfabetismo e letramento e entre iletrado e letrado, do ponto de 
vista tanto individual quanto social. 

Assim, concordamos  com Soligo (2006, p.8), quando ela afirma que,  
o desafio consiste em organizar as propostas didáticas de 
alfabetização a partir do que hoje se sabe sobre as formas de aprender 
a língua. Não basta ensinar aos alunos as características e o 
funcionamento da escrita, pois, embora fundamental esse tipo de 
conhecimento por si só não os habilita para o uso da linguagem em 
diferentes situações comunicativas. E não basta colocá-los na 
condição de protagonistas das mais variadas situações de uso da 
linguagem, pois o conhecimento sobre as características  e o 
funcionamento da escrita não decorre naturalmente desse processo. 
Em outras palavras, isso significa dizer que é preciso planejar o 
trabalho pedagógico de alfabetização articulando as atividades de uso 
significativo da linguagem com as atividades de reflexão sobre a 
escrita. Isso significa dizer que a alfabetização – tomada como a 
aprendizagem inicial da leitura e da escrita – deve ocorrer em 
contextos de letramento que potencializem o domínio da linguagem. 

 

 Acreditamos, assim, num processo de apropriação da língua escrita no qual 

alfabetizamos letrando e inserimos o aprendiz em práticas de letramento alfabetizando. 

E com base nessa premissa, analisaremos a seguir recortes das histórias de vidas

dos nossos sujeitos – professores alfabetizadores – que nos ajudam a apontar as

contribuições de cursos de pedagogia na formação do alfabetizador balizada 

nessa perspectiva. 
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4 PROFISSÃO PROFESSOR ALFABETIZADOR: recortes de suas histórias de
vida

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
ENVOLVIDOS NO ESTUDO 

Para um melhor entendimento do que falam nossos sujeitos sobre as 

contribuições e lacunas de cursos de Pedagogia na sua formação como professor 

alfabetizador, consideramos pertinente a busca de um conhecimento mais 

aprofundado acerca de alguns recortes das histórias de vida desses sujeitos. Nesse 

sentido, discutiremos, neste item do trabalho, algumas das características pessoais, 

formativas e funcionais desses sujeitos, com base nos dados por eles fornecidos, 

através do questionário aplicado (Apêndice A).  

Nosso estudo foi realizado com 27 (vinte e sete) docentes, todas do sexo 

feminino. Para mantermos sigilo sobre as suas identidade, usamos nomes fictícios2 

para a elas nos referirmos.  

Sobre a predominância de mulheres na profissão docente, os Referenciais 

para Formação de Professores (BRASIL, 1999) afirmam que essa predominância 

está relacionada à própria história da profissão docente, destacando que a 

“feminilização da função, ao invés de representar, de fato, uma conquista 

profissional das mulheres, tem se convertido num símbolo de desvalorização 

profissional”. (BRASIL, 1999, p.31)  

Tal desvalorização está atrelada ao papel da mulher-professora, tendo em 

vista que, durante muitos anos, cristalizou-se a figura feminina como sendo pré-

requisito básico para a docência, cujo exercício requeria, apenas, sensibilidade e 

cuidados relativos à “maternagem”, em detrimento do conhecimento e formação 

profissional. 

Após essas considerações iniciais, passamos a conhecer melhor as 

professoras, que participaram da construção deste trabalho. Em sua maioria, são 

pessoas jovens, uma vez que 70,8% delas têm idade menor ou igual a 40 anos e 

29,2% estão na faixa etária entre 41 e 50 anos, o que pode ser visualizado Gráfico

1. 

                                            
1A escolha de nomes fictícios para os sujeitos não foi aleatória. Por se tratar de uma temática voltada 
para a formação de professores alfabetizadores, decidimos homenagear alguns estudiosos da área, 
atribuindo seus nomes aos nossos sujeitos.   
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Gráfico 1 – Faixa etária das entrevistadas 

Fonte: Questionário da pesquisa 

 

À exceção de duas professoras (uma que nasceu no Rio de Janeiro e uma 

outra em Olinda), vinte cinco delas são norte-rio-grandenses; destas, 29,6% 

nasceram em Natal e 25,9% são oriundas de cidades interioranas: Mossoró, Caicó, 

Macau, Lages, Arez, Caraúbas e Areia Branca.  

Consoante os critérios definidos para a escolha do lócus e dos sujeitos da 

pesquisa, as professoras foram buscadas em (07) sete escolas localizadas no 

município de Natal-RN; 03 (três) destas escolas são privadas (37%), 03 (três) são 

públicas municipais e 01 (uma) é pública federal, totalizando 63% de instituições 

públicas, conforme leitura do Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Instituições participantes 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

No ano da pesquisa – 2004 –, 04 (quatro) das professoras assumiam a 

função de coordenação pedagógica nas escolas em que trabalhavam e as demais 

desempenhavam suas funções nas salas de aula para a alfabetização.  

Ainda de acordo com os critérios definidos, todas as professoras cursaram 

Pedagogia em instituições da cidade de Natal e vinte e uma (70%) delas têm este 

curso como o único de formação para a docência. Seis (22%) destas professoras, 

além do curso de Pedagogia, possuem o curso de Magistério, em nível médio; 

destas seis, uma (4%) tem graduação em Geografia e outra (4%) em Contabilidade.  

Nesse sentido, conferir o Gráfico 3 que se segue.
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Gráfico 3 – Formação das entrevistadas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os critérios estabelecidos para realização do estudo, decidimos que 

os sujeitos da pesquisa deveriam ter concluído seu curso de Pedagogia no período 

de 1990-2004 – recorte cronológico da pesquisa. Assim sendo, 04 (15%) dessas 

professoras concluíram seu curso de Pedagogia em 1994; 05 (18%) o fizeram em 

2002. Só não tivemos concluintes nos anos de 1991 e de 1996.  

Para maior clareza desse quesito, apresentamos o Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Ano de conclusão do Curso de Pedagogia, pelos sujeitos 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

No que diz respeito às IES formadoras das entrevistadas, a maioria (59,3%) 

concluiu o curso de Pedagogia na UFRN, 18,5% na FACEX, 11,1% no IFESP, 7,4% 

na UNP e 3,7% na UVA, dados estes objetivados no Gráfico 5 que se segue. 
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Gráfico 5 – IES formadoras das entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o que podemos visualizar no Gráfico 6, a maioria das 

professoras entrevistadas (47%) não possui formação no nível de pós-graduação 

lato sensu ou stricto sensu. Entre os 53% restantes, encontramos 19% com 
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especialização em Psicopedagogia, 11% com especialização em educação, 4% em 

gestão educacional; encontramos também 4% das professoras com especialização 

em gestão das organizações, e 4% especialistas em ensino médio, salientando-se 

que 11% nada declararam a respeito de sua formação pós-graduada.  
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19%

Gestão Educacional
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4%

Ensino Médio

4%

Educação

11%

Não realizaram

47%
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11%

 
Gráfico 6 – Especializações realizadas pelas entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Preocupada com o quesito ‘estabilidade no emprego’, investigamos o tempo 

de serviço dos nossos sujeitos nas instituições em que trabalham. Desse modo, 

encontramos que a maioria das professoras (29,6%) tem de 16-20 anos de 

experiência docente na instituição onde atuam, destacando-se que, apenas uma 

minoria (3,7%), tem de 1-5 anos de serviço no seu local de trabalho atual, conforme 

o Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Tempo de serviço das professoras na instituição atual 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Considerando a principal área de atuação do Pedagogo – educação infantil e 

ensino fundamental – buscamos conhecer a experiência das professoras nesses 

níveis de ensino. Nesse sentido, detectamos que 16 (dezesseis) dos nossos sujeitos 

estão atuando na educação infantil; a maioria destes (37%) tem de 1-5 anos de 

experiência nesse nível de ensino.  

No que diz respeito à experiência docente no ensino fundamental 12 (doze) 

professoras estão atuando nessa modalidade, sendo que 22,2 % têm, ali, de 1-5 

anos de trabalho. Uma minoria – 7,4% – tem de 1-5 anos de experiência na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, dados estes que podem ser 

visualizados nos Gráficos 8 e 9.  
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Gráfico 8 – Anos de experiência das docentes no Ensino Fundamental 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 9 – tempo de atuação das docentes na EJA 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quanto à carga horária das profissionais em estudo, 29,6% desenvolvem 

uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, 18,5% têm uma carga horária de 30 

horas semanais, 14,8% com uma carga horária de 60 horas semanais e 11,1% 

trabalham 20 horas por semana, conforme análise do Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Jornada de trabalho das entrevistadas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Buscando conhecer aspectos econômicos do referido grupo, coletamos os 

seguintes dados quanto à faixa salarial daquelas professoras: a maioria 44,4% 
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possui remuneração de 1 a 3 salários mínimos, enquanto 29,6% têm salários que se 

situam na faixa compreendida entre 4 a 6 salários mínimos, conforme o Gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Remuneração das entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

No tocante à renda familiar das professoras, 25,9% têm uma faixa salarial de 

4 a 6 salários mínimos e 22,2% têm uma renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. 

Comparando com dados anteriores, inferimos que estas últimas devem sustentar 

financeiramente as suas famílias, só com o seu salário de professoras, o que impõe 

uma certa dificuldade em suas vidas. 
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Gráfico 12 – Renda familiar das entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Questionamos sobre as horas, por elas dedicadas às atividades 

relacionadas à docência em alfabetização, bem como o tempo em que se ocupam 

de outros afazeres. Nesse sentido, as professoras declararam que, em geral, 

dedicam de 1 a 5 horas semanais para as seguintes tarefas: preparar aulas, 

participar de reuniões, lazer.  Com relação às horas destinadas à correção de tarefas 

dos alunos, atividades burocráticas, sindicais e outras, a maioria das entrevistadas – 

ou não declararam ou só dedicam 1 hora do seu tempo semanal para esse fim. No 

que diz respeito às atividades domésticas, 8 (oito) nada declararam ou só dedicam 1 

hora semanal; igualmente 8 (oito) dedicam 6 a 10 horas semanais; e 6 (seis) 

dedicam de 1 a 5 horas semanais para essa atividade, a famosa dupla ou tripla 

jornada de trabalho feminina. 

Julgamos pertinente também questionarmos sobre a regularidade na 

realização de leituras, entendendo a importância da leitura para a docência, 

especificamente para a prática alfabetizadora. Todas afirmaram fazer leituras: 77,8% 

afirmaram ler regularmente, 11,1% dizem ler raramente e 11,1% não responderam a 

questão. Ao questionarmos se as entrevistadas têm dificuldades com leituras, 

33,33% delas afirmaram que, às vezes, sentem dificuldade; 29,63% dizem que não 

têm dificuldades ao ler e 18,52% dizem que sentem dificuldades nessa área. 

Atentemos para esses dados: 18,52% afirmam categoricamente as suas dificuldades 

na leitura; 33,33%, às vezes, sentem dificuldades e 18,52% nada falaram a respeito, 

o que nos leva a inferir que, pelo menos, neste último caso, a leitura não é fonte de 

prazer. Somadas essas três categorias, podemos dizer que 70,37% dessas 

pedagogas – que trabalham com alfabetização – têm dificuldades na leitura. Os 

dados ora discutidos, que revelam dificuldades com a leitura, são bastante 

preocupantes para quaisquer professores e mais graves ainda quando se trata de 

professoras alfabetizadoras, pelo papel que deveriam desempenhar no 

desenvolvimento, no aluno, do gosto pela leitura, bem como na formação desse 

aluno como leitor e escritor. 
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Gráfico 13 – Entrevistadas com dificuldade em leitura 

Fonte: Dados da pesquisa 

Por outro lado, a maioria das professoras declara que avalia como bom seu 

nível de leitura (44,4%) e de produção de texto (51,9%), o que pode ser visto no 

Gráfico 14, que apresenta compatibilidade com relação ao Gráfico 15, onde 

constatamos que, apenas, 7,4% dizem sentir dificuldades quanto à produção escrita. 
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Gráfico 14 – Nível de leitura e de produção textual das professoras 
Fonte: Dados da pesquisa
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A maioria das professoras (63%) declara sentir pouca dificuldade na 

produção escrita; 11,1% declaram sentir nenhuma dificuldade; enquanto 7,4% dizem 

sentir muita dificuldade na produção escrita.  

Neste caso, porém, temos que considerar também as 19% que nada falaram 

sobre suas produções escritas, o que nos deixa preocupada, principalmente, quando 

nos reportamos aos dados sobre leitura, onde inferimos que 70,37% dos nossos 

sujeitos têm algum tipo de dificuldade com leitura. 

A partir desses dados, podemos concluir, grosso modo, que a maioria das 

professoras – não gosta de ler ou sente dificuldade com leitura, mas 63% têm pouca 

dificuldade com a escrita e 11%, como já vimos, não sentem quaisquer dificuldades. 

O cruzamento desses dados evidencia uma certa incongruência entre eles; 

todavia, o gráfico 14 nos tranqüilizou, por evidenciar um certo equilíbrio entre as 

habilidades de leitura e de escrita das professoras. 

NENHUMA

11%

POUCA

63%

MUITA

7%

NÃO INFORMADO

19%

 
Gráfico 15 – Entrevistadas com dificuldades na produção escrita 

Fonte: Dados da pesquisa

 

4.2 MOTIVAÇÕES NA ESCOLHA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Complementando os dados sobre a ‘pessoa do professor’ e do ‘professor 

como pessoa’, consideramos pertinente conhecer as motivações das professoras

para a escolha do curso de Pedagogia. 

Assim sendo, fazemos nossas as preocupações de Nóvoa (1995) e de 

Fontana (2005) que têm se questionado, nos seus trabalhos, sobre o processo 

percorrido por cada um para se tornar o professor que é hoje. Nesse sentido, muitas 
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são as questões que nós - formadores de professores - temos nos feito, buscando 

entender a intrincada teia que envolve a formação e a prática docente:  

 
O que antecede e o que possibilita que se faça uma escolha? O que 
começa com a escolha feita, se ela, por sua vez, nasce de outras 
escolhas, de determinações e até de acasos? Não passa por aí a 
história que cada um de nós “é”? (FONTANA, 2007, p.84). 

  

  

No caso das professoras com quem trabalhamos e das suas razões para a 

escolha do curso de Pedagogia, encontramos as seguintes motivações - 

INTERESSE PESSOAL E PROFISSIONAL 41%; NECESSIDADES NA PRÓPRIA 

FORMAÇÃO DOCENTE 26%; INTERESSE PESSOAL 15%; INFLUÊNCIA DA 

FAMÍLIA 11%; STATUS: TER CURSO SUPERIOR 7% -, que podem ser 

visualizadas no Gráfico 16.  
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15%
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Gráfico 16 – Motivações na escolha do curso de Pedagogia 

Fonte: Dados da pesquisa
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No âmbito desses indicadores, percebemos que a maioria das entrevistadas 

aponta o interesse pessoal e profissional, como o principal motivo dessa escolha, o 

que se evidencia na fala de Maria da Graça; a fala de outros sujeitos evidencia os 

demais motivos: 
 
Eu senti vontade de fazer Pedagogia porque eu já ensinava e já tinha feito o 
magistério; e eu sempre gostei, desde pequena, eu ensinava em casa, tinha 
crianças que eu pegava para dar reforço, às vezes, até em forma de 
brincadeira. (Maria da Graça). 
 
Foi logo quando eu conclui o pedagógico. Eu passei no concurso do 
município, então estava lecionando, sempre buscando uma aprovação no 
vestibular, mas as dificuldades..., casei logo no segundo ano, mas nunca 
desistia, sempre buscando, sempre buscando, quando o Kennedy abriu 
para os professores. E foi aí onde eu consegui aprovação, já estava 
lecionando; foi ótimo, tanto pro meu profissional, como para o meu lado 
pessoal também. (Maria do Rosário). 
 
Eu fiz magistério na Escola Normal de Brasília (...) sempre quis fazer 
Pedagogia, sempre foi a minha opção. (Emília). 
 
Fui fazer minha inscrição no curso de Pedagogia para prestar vestibular e 
foi muito interessante porque a menina disse: “primeira opção?” – eu disse 
Pedagogia; “segunda opção?” Pedagogia; “terceira opção?” Pedagogia. 
“Você só quer Pedagogia?” É; para mim, está no sangue, eu não conseguia 
ficar afastada da educação. (Ângela). 
 
Eu venho de uma família de professoras e busquei o curso de Pedagogia 
para ter uma formação, não fiz magistério, a minha formação inicial foi 
mesmo graduação. (Ana). 
 
Eu queria conseguir um grau maior, um curso superior. A minha intenção de 
início foi essa. Eu já era professora (fez magistério). Comecei em 97 e 
conclui em 99 foram dois anos corridos. (Neide). 
 
 
 
 

Partindo dessas e de outras falas, construímos o perfil profissional dessas 

professoras, o que será complementado com a temática do nosso próximo capítulo: 

contribuições/lacunas do curso de Pedagogia na Formação do professor

alfabetizador, cujas categorias e subcategorias serão apresentadas e analisadas a 

seguir. 
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5 CONTRIBUIÇÕES E LACUNAS DE CURSOS DE PEDAGOGIA NA

FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR

 
 Conhecer, construir e analisar dados decorrentes de uma pesquisa não é 

tarefa fácil, sobretudo quando envolve a área da educação, mais especificamente a 

Pedagogia. A dificuldade de consenso em sua definição, os vários embates em torno 

de um currículo que atenda as necessidades da formação docente no contexto da 

instituição escola, e que esteja antenado com áreas emergentes do conhecimento 

numa sociedade em constante mudança, são fatores que tornam, muito mais 

complexas, a leitura e a interpretação desses dados. 

E, em se tratando da docência em alfabetização, a nossa tarefa fica ainda 

mais difícil, uma vez que “[...] a alfabetização é um fenômeno complexo, 

multifacetado, determinado/por e determinante/de múltiplos fatores”(SOARES, 

1985); (CAMPELO, 1996). 

Em pesquisa realizada com professores da escola pública, Campelo (2001) 

construiu evidências de que, além de uma formação geral, básica, a prática 

pedagógica do professor alfabetizador requer dele uma gama de saberes docentes 

diretamente relacionados ao trabalho específico de alfabetizar crianças, jovens e/ou 

adultos. Outros autores (SOARES, 1985; SOARES, 1994; ZACCUR, 1999; 

CARVALHO, 1999) também reconhecem a necessidade dessa formação específica 

do professor alfabetizador, o que nem sempre é considerado – nas escolas e nos 

cursos de formação –, talvez, pela desvalorização do professor da educação básica, 

sobretudo quando se trata dos primeiros anos e níveis iniciais de ensino. 

Sabemos que o curso de Pedagogia destina-se à formação de profissionais 

para atuarem nas mais diversas áreas, podendo desempenhar uma gama de 

funções. Inclusive, o Parecer CNE/CP nº 1 de 15/05/2006, que institui as diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, Licenciatura, 

disciplina, no seu artigo 5º, em dezesseis itens, as diversas áreas de atuação, nas 

quais o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a atuar. 

Contudo, sabemos também que é, por excelência, no curso de Pedagogia, 

que se forma o professor para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, níveis e momentos da escolaridade em que são incluídas, 

necessariamente, as salas de alfabetização. 
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Desse modo, ciente das limitações estruturais e curriculares que os cursos de 

Pedagogia têm enfrentado, mas acreditando também nas suas possibilidades de 

contribuir, de forma significativa, para a formação do professor alfabetizador, nos 

motivamos a realizar este trabalho, dando, agora, prosseguimento às nossas 

análises.  

É, pois, do lugar de quem elegeu, como fonte privilegiada de discussão, a voz 

de professores alfabetizadores egressos de cursos de Pedagogia, que 

desenvolvemos este trabalho no sentido de conhecermos, sob sua perspectiva, as 

contribuições desses cursos, na formação do pedagogo alfabetizador. É disto que 

trataremos agora. 

Conforme explicitamos anteriormente, não trabalhamos com categorias a

priori. Assim sendo, após transcrevermos os dados de que dispúnhamos, passamos, 

artesanalmente, à construção dos nossos quadros categoriais. Após muitas idas e 

vindas – da teoria que fundamenta o nosso trabalho – à empiria que conseguimos 

construir – elaboramos o Quadro 013, com tema, categorias e subcategorias para 

nortearem as nossas análises, sempre no sentido de encontrarmos respostas para a 

questão de pesquisa, previamente formulada para este trabalho. 

De acordo com Bardin (1977) e Richardson et al. (1999), na análise de 

conteúdo, uma das características das categorias é a exclusividade mútua. Atenta a 

esta e a outras características, já discutidas anteriormente, ressaltamos que as 

categorias e subcategorias que conseguimos elaborar se interpenetram e se 

complementam entre si, uma vez que estão intrinsecamente relacionadas na 

composição do nosso objeto de estudo.   

 

   

                                            
3 Além do Quadro 1 - que nos dá uma visão das categorias e subcategorias, como um todo - sentimos 
necessidade de elaborarmos os quadros 2, 3 e 4 onde foram colocadas, especificamente, cada 
categoria com suas respectivas subcategorias. 
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Quadro 1 – Tema, Categorias e Subcategorias referentes ao capítulo CONTRIBUIÇÕES E
LACUNAS DE CURSOS DE PEDAGOGIA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR

ALFABETIZADOR
Fonte: Dados da pesquisa.

 

A temática, em torno da qual são organizados os itens integrantes do Quadro 

1 desta análise, diz respeito à ‘Formação Docente do Professor Alfabetizador em 

Cursos de Pedagogia’, que será analisada no âmbito de três categorias e 

respectivas subcategorias.  

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DE CURSOS DE PEDAGOGIA 

 

Esta categoria busca analisar, na visão dos egressos dos cursos, as 

contribuições da graduação em Pedagogia na formação do docente alfabetizador, 

seja este professor de crianças, jovens e/ou adultos, destacando-se com Soares 

(2005, p.14) que “A etapa alfabetizadora é a mais desafiante do ensino”.  

TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

5.1) Contribuições de 
cursos de Pedagogia 

5.1.1) Respaldo para opção teórico-
metodológica da prática de 
alfabetização 
5.1.2) Interlocução com autores que 
fundamentam a construção do 
conhecimento e/ou o processo 
psicogenético de ensinar/aprender a 
língua escrita 
5.1.3) Conhecimento acerca do 
desenvolvimento humano 
5.1.4) Competência para planejar, 
executar e avaliar a aprendizagem 
da língua escrita 

5.2) Disciplinas mais 
relevantes na formação 
docente 

5.2.1) Processo de Alfabetização / 
Didática da Alfabetização 
5.2.2) Psicologia da Educação 
5.2.3) Literatura Infantil 
5.2.4) Didática 

5) Formação Docente do 
Professor Alfabetizador em 
Cursos de Pedagogia 
  

5.3) Aspectos lacunares de
cursos de Pedagogia 

5.3.1) Inoportunidades de vivências 
da relação teoria / prática 
5.3.2) Insuficiência de conteúdo e 
carga horária das disciplinas 
específicas de alfabetização 
5.3.3) Descaso com a formação do 
professor leitor/escritor 
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Isso se reflete na fala da Professora Magda, quando afirma: 
 
*[...] fazer o curso foi muito proveitoso para minha prática porque lá a 
gente trabalha a teoria e a prática, é a teoria aliada à prática, por isso 
um curso só para professores, só faz quem já atua mesmo... 
Contribuiu bastante para minha prática, eu cresci muito 
profissionalmente, me ajudou muito e é a partir daí que a gente vai 
abrindo novos caminhos, vai vendo a necessidade de constante 
formação, procurando sempre estar melhorando, se aperfeiçoando, 
se atualizando. No aspecto da leitura/escrita e alfabetização 
principalmente. Eu acho que contribuiu principalmente na questão da 
alfabetização que eu vi que não era como eu pensava e fazia, eu 
tinha aquele medo, achava que não sabia alfabetizar, que era muito 
difícil e complexo, e eu fui vendo e fui me interessando. (Magda). 
 
 

Importante também mencionarmos o diferencial dos cursos de Pedagogia na 

formação do professor alfabetizador, pois os fundamentos básicos e específicos 

para essa formação devem ser trabalhados no referido curso. Nesse sentido, a fala 

da Professora Teresa é bastante animadora para nós que trabalhamos no curso de 

Pedagogia, uma vez que ratifica o cumprimento desse importante papel desse curso 

de graduação: 

 
*Demais. Contribuiu no sentido de saber alfabetizar a criança, de 
conhecer os níveis da alfabetização, da escrita da criança. De saber 
a forma e a metodologia correta de se trabalhar a alfabetização. Eu 
acho que o professor que está na turma de alfabetização e que não 
fez o curso de Pedagogia, eu acredito que não é um professor 
preparado para alfabetizar porque eu já tinha outros cursos e não me 
sentia preparada para alfabetizar, o que passou a ser diferente, 
quando fiz Pedagogia. Então, o curso de Pedagogia é fundamental. 
(Teresa). 

 

Contudo, de uma forma específica, em que se constituiu, para aquelas 

professoras, as contribuições dos cursos de Pedagogia para a sua docência em 

alfabetização? 
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Quadro 2 – Subcategorias referentes à categoria “Contribuições de cursos de Pedagogia”.
Fonte: Dados da pesquisa.

 

5.1.1 Respaldo para opção teórico-metodológica da prática de alfabetização

 

Segundo os sujeitos desta pesquisa, o seu curso de Pedagogia lhes 

proporcionou as bases para sua opção teórico-metodológica da prática de 

alfabetização. Nesse sentido, é importante destacar que “idéias, concepções e 

teorias sustentam a prática de qualquer professor, mesmo que ele não tenha 

consciência delas”, assim nos ensinam Weisz e Sanches (2002). Todavia, é 

inadmissível que o egresso do curso de Pedagogia não esteja preparado para uma 

opção consciente do referencial teórico-metodológico da sua prática, uma vez que 

“[...] toda prática educativa implica uma teoria educativa” (FREIRE, 1981, p.17); 

desse modo, é impossível a neutralidade desta prática e da teoria educativa a ela 

correspondente (FREIRE, 1981). 

 As professoras parecem ter muita clareza da importância do referencial 

teórico-metodológico na compreensão, organização e desenvolvimento da atividade 

de alfabetizar. Assim, apesar de algumas dificuldades na passagem da teoria à 

prática alfabetizadora, reconhecem o papel do curso de Pedagogia na estruturação 

do seu trabalho pedagógico. 

 
*Na mediação, um dia por semana - era esse o momento do nosso 
Tutor, acompanhando o seu grupo de cinco alunos, ir discutindo com 
o professor as suas experiências de sala de aula e ele, na medida do 
possível, ajudava e contribuía; ele contribuía com textos para 
fazermos leituras sobre alfabetização e eu dizia das minhas 
dificuldades na sala, inclusive as minhas amigas diziam que eu fiquei 
íntima de Emília Ferreiro e Esther Grossi porque eu fiz várias leituras 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

5.1) Contribuições de cursos de 
Pedagogia 

5.1.1) Respaldo para opção teórico-
metodológica da prática de alfabetização 
5.1.2) Interlocução com autores que 
fundamentam a construção do conhecimento 
e/ou o processo psicogenético de 
ensinar/aprender a língua escrita 
5.1.3) Conhecimento acerca do 
desenvolvimento humano 
5.1.4) Competência para planejar, executar e 
avaliar a aprendizagem da língua escrita 
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como a do livro psicogênese da língua escrita. Eu li várias 
coisas.(Magda). 
 
*Sim; na verdade, o curso foi organizado com essa intenção da gente 
estar o tempo todo fazendo essa relação da teoria com a prática. O 
próprio estágio foi pensado nesse sentido, para que nós pudéssemos 
exercer o estágio, tinha que estar fazendo essa relação do que 
estava sendo visto na academia com o que ia ser colocado em 
prática, até mesmo, para poder estar analisando. A gente estava 
sempre analisando situações pedagógicas vividas pelos professores 
e isso foi uma coisa positiva, porque praticamente todas as pessoas 
do curso, da minha turma, trabalhavam com educação; então, essas 
coisas não tinham como não estar circulando, teoria e prática 
estavam o tempo todo, ali, naquela dinâmica do dia-a-dia da sala de 
aula. (Esther). 
 

 
 

Os nossos sujeitos evidenciam a importância do conhecimento teórico-

metodológico na função mediadora do professor nos processos de ensinar-aprender. 

Apesar de algumas dificuldades da transposição didática na prática de alfabetização, 

as professoras enfatizam o papel do curso de Pedagogia, como norteador de 

reflexões em áreas como a política educacional, a formação do professor, o 

currículo, mas, sobretudo, no campo da alfabetização. Para elas, esse 

norte/caminho foi possibilitado a partir da interlocução com diferentes autores que 

contribuíram nos diversos níveis da formação dessas professoras, no curso de 

Pedagogia – o que será discutido no próximo item. 

 

 

5.1.2 Interlocução com autores que fundamentam a construção do
conhecimento e/ou o processo psicogenético de ensinar/aprender a
língua escrita 

  
  

Diferentes autores, com os quais mantêm uma interlocução no 

desenvolvimento do seu trabalho, foram apontados por nossas docentes. Vejamos: 

 
*Paulo Freire, Emília Ferreiro, Telma Weisz, Magda Soares, poxa 
tanta gente!...(Telma). 

 
*Emilia Ferreiro, Paulo Freire, Ângela Kleiman, algumas pessoas da 
lingüística como Cagliari. Eu fiz recentemente um curso de formação 
no PROFA, com 180 horas... Eu acho que, recentemente, a maior 
contribuição nessa área foi Telma Weisz. (Sônia). 
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*O curso me proporcionou muitas leituras acerca desses autores - 
Piaget, Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Telma Weisz - 
porque foi numa época em que estava numa mudança para o 
construtivismo, o mundo estava conhecendo o construtivismo; então 
a gente pode fazer essas leituras acerca desses autores já dentro da 
universidade. (Ana Luiza). 

 
  

Entre os autores apontados - pela grande maioria das professoras (25 ou 

92,59%) - como fundamentais na construção do conhecimento da leitura e da 

escrita, temos: Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Magda Soares e Telma 

Weisz.  

Na nossa compreensão, Freire é o autor brasileiro que, nos seus escritos, 

apresenta diferentes interfaces com as preocupações geradoras de nossa 

investigação: democratização da escola pública, alfabetização e formação do 

professor. Para Freire (1981), uma alfabetização plena, necessariamente, será uma 

alfabetização crítica porque desenvolverá nos alfabetizandos a consciência de seus 

direitos. A alfabetização, defendida por Freire (1981, p.16), “[...] se instaura como um 

processo de busca, de criação, em que os alfabetizandos são desafiados a 

perceberem a significação profunda da linguagem e da palavra”.  
 

*Eu não concebo um professor alfabetizador que não conheça Paulo 
Freire, Piaget, que não conheça Vigotsky, né? Que não conheça 
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. Eu não... Eu não concebo.  
(Angela). 

 

Os estudos desenvolvidos por Ferreiro4 e Teberosky sobre a aquisição da 

língua escrita têm se configurado como uma das produções científicas – sobre 

alfabetização – mais significativa dos últimos tempos: a Psicogênese da língua 

escrita.  

Tais estudos têm particular importância para o campo da formação docente e, 

mais diretamente, para o ensino, por terem ensejado a compreensão 

 

 
                                            
4 Embora a ênfase das pesquisas de Emília Ferreiro tenha sido no âmbito da alfabetização de 
crianças, anteriormente, ela também estudou como o processo de aprendizagem da língua escrita 
ocorre com o adulto, evidenciando que há semelhanças e diferenças entre os processos vivenciados 
por crianças e adultos. 
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[...] do processo de construção dos conhecimentos no domínio da 
língua escrita, a partir de: a) identificar os processos cognitivos 
subjacentes à aquisição da escrita; b) compreender a natureza das 
hipóteses infantis; e c) descobrir o tipo de conhecimentos específicos 
que a criança possui ao iniciar a aprendizagem escolar (FERREIRO; 
TEBEROSKY, 1985, p.32).  

 

Entre tantas outras contribuições, o trabalho de Emilia Ferreiro e 

colaboradores “[...] evidenciou bem as contradições entre os métodos de ensino 

empregados na escola e os processos de aprendizagem vividos e elaborados pelas 

crianças” (SMOLKA, 1988, p.25).  

Assim, ao investigar o desenvolvimento da alfabetização, Ferreiro e 

colaboradores possibilitaram a compreensão da língua escrita como objeto de 

conhecimento que se constrói dentro de um domínio evolutivo, no qual o educando 

tem participação ativa. Nesse sentido, os alfabetizandos, ainda que não saibam 

fazê-lo convencionalmente, têm que escrever e ler para se apropriarem da língua 

escrita, já que é agindo sobre o objeto e transformando-o que se constrói 

conhecimento.  

Dessa forma, a língua escrita deixou de ser concebida como simples código 

de transcrição gráfica das unidades sonoras ou como simples aquisição de 

habilidades, uma vez que está sobejamente demonstrado que “o processo de 

alfabetização envolve muitas transformações na relação da criança com o mundo”, 

uma vez que a aquisição da língua escrita se constitui na apropriação de um 

instrumento social complexo, em que o educando necessita fazer a representação 

de uma representação (WEISZ, 2003, p.1). 

Mas, como se dá esse processo? De acordo com Ferreiro e Teberosky 

(1985), muito antes de iniciar sistematicamente a aprendizagem da leitura e da 

escrita, os sujeitos constroem várias hipóteses sobre este objeto de conhecimento. 

Assim, em um processo de (re)elaboração, confirmação e refutação de hipóteses 

próprias, o indivíduo vai se apropriando desse sistema de representação, através de 

aprendizagens conceituais. 

Para Soares (1985), autora também referendada pelas professoras, a 

alfabetização é um processo complexo, um “fenômeno multifacetado” que apresenta 

duas dimensões: uma individual – caracterizada pela construção da capacidade do 

indivíduo de ler e escrever –, e outra social – que diz respeito aos usos sociais da 
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leitura e da escrita. Portanto, a alfabetização é um fenômeno cultural e socialmente 

construído. 

Ainda com relação a essas questões, relatam nossas alfabetizadoras: 

 

  
*[...] Magda Soares abre aquele leque, por isso que eu disse a você 
que não existem pessoas absolutamente analfabetas e isso a gente... 
eu, pelo menos, internalizei depois desse estudo que nós fizemos. 
Então, toda essa leitura visual que a criança traz no início do ano...  
Quando ela lê os rótulos, quando ela identifica carros, diversos tipos 
de carro, quando ela faz leituras de marcas de roupa, esse tipo de 
coisa... Livros que elas olham e elas sabem, e elas fazem a contação 
delas, né? A gente vê que existe uma relação com o que o autor está 
dizendo... Isso é um tipo de leitura, né? E elas não estão ainda 
decodificando, né? Mas elas estão fazendo a leitura delas e isso é 
uma proposta de letramento. Como também trazer questões polêmicas 
lá de fora e a gente também trazer isso, né? Na medida em que a 
criança se sente interessada em falar sobre aquilo. Sim. Desses que 
eu já falei, que eu já citei, que para mim, pelo menos, foram marcos. 
(Angela). 

 

 

 Telma Weisz (2000) é outra autora muito citada entre as pedagogas, em 

virtude dela ter sido supervisora pedagógica do Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores5. 

Conhecer o processo de apropriação da língua escrita, enquanto objeto de 

conhecimento, é indispensável ao professor alfabetizador, para que este possa 

reconhecer os avanços e recuos dos alunos e, com isto, a melhor forma e momento 

de intervir. 

No entanto, todas estas referências e necessidades ainda não estão claras 

para as professoras. Assim, não dá para provocar mudanças repentinas, mas 

também não podemos ficar esperando.  

Nesse sentido, é fundamental que todos os professores, especialmente os 

alfabetizadores, sejam sensibilizados a participar efetivamente de uma grande luta 

em que 

  

                                            
5 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA; tal Programa tem por objetivo 
redimensionar a formação de professores alfabetizadores, partindo de um aprofundamento de 
conteúdos e procedimentos didáticos que orientem e propiciem ao professor o desenvolvimento 
qualificado de suas competências profissionais na alfabetização de crianças, jovens e adultos. 
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[...] todas as crianças [e jovens e adultos] se apropriem da linguagem 
escrita, para que cheguem a usá-la, sem medo e com originalidade, 
para falar de si, dos outros, do mundo real, de suas fantasias. 
(GARCIA, 1998, p.11). 

 
 

É esta complexidade que envolve o aprender e o ensinar que desafia as 

professoras. Todas elas ressaltam que os conhecimentos apropriados durante o 

curso de Pedagogia –, principalmente no que diz respeito à psicogênese da língua 

escrita, respaldada pelos estudos de Piaget, Ferreiro e Teberosky –, foram 

fundamentais para sua formação enquanto alfabetizadoras. 

Igualmente importante para essa formação é o conhecimento das abordagens 

que tratam do desenvolvimento humano – e esta foi mais uma das contribuições 

daquele curso na formação do professor alfabetizador, segundo as professoras.   

5.1.3 Conhecimento acerca do desenvolvimento humano

 

 O conhecimento aprofundado sobre o processo de desenvolvimento humano 

também foi bastante citado pelos sujeitos desta pesquisa. Nesse sentido, 

ressaltamos a importância das abordagens psicológicas, uma vez que possibilitam o 

esclarecimento de princípios subjacentes às diversas tendências didático-

pedagógicas, desenvolvidas nas salas de aula. Como vimos, toda prática, mesmo 

que de forma inconsciente, está respaldada por uma visão de homem, de mundo, de 

sociedade, de escola... E esta visão interfere decisivamente nas nossas ações 

enquanto docentes.  

Assim sendo, conhecer como o homem aprende e se desenvolve – é 

fundamental para a prática pedagógica em alfabetização, pois os chamados 

“métodos de alfabetização” também são validados e construídos à luz dessas teorias 

que, no curso de Pedagogia, ocupam momentos especiais da organização curricular. 

Vejamos, pois, como as professoras percebem esse aspecto da sua 

formação: 

 
*Vygostky, Piaget... apesar de que houve um tempo em que Piaget 
estava muito mais na moda; mas eu acho que esses teóricos não 
são descartáveis, deram a sua contribuição e continuam dando, é 
claro que vão vir outros, trazendo outras contribuições, mas eu acho 
que a gente não pode estar descartando, então são leituras que 
realmente fazem parte da minha prática e autores mais 
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contemporâneos, pessoas que também foram em busca desses 
autores para poder estar ampliando este conhecimento e para poder 
estar trazendo outras coisas e eu estou sempre em busca disso. 
(Esther). 

 

 

Nesse sentido, destacaram as fases do desenvolvimento humano, 

pesquisadas e definidas por Piaget e Wallon; a zona de desenvolvimento proximal, a 

relação pensamento/ linguagem e a mediação pedagógica, teorizadas por Vygotsky 

- são aspectos teóricos tomados como respaldo e como base nas práticas 

pedagógicas das professoras pesquisadas. 

 
*As abordagens do desenvolvimento humano eu acho que são de 
fundamental importância. Eu acho que o professor, para ser professor, 
precisa ter conhecimento sobre criança, infância, sobre como as 
crianças aprendem e se desenvolvem e, para isto, precisa de uma 
formação em Pedagogia (Esther).  

 
*O próprio Piaget e Vygotsky dão a gente uma visão mais ampla de 
como trabalhar com a criança, as dificuldades que a criança tem. 
Quando a gente começa a ver o desenvolvimento da criança, a gente 
começa a perceber mesmo aquilo ali, ah! aconteceu aquilo ali, 
engraçado, Piaget falou assim, assim... Vygotsky disse isso aqui 
assim, assim..., principalmente a zona do desenvolvimento proximal, 
aquilo ali ajuda muito ao professor (Maria da Graça). 

 

Tão importante quanto o conhecimento sobre o desenvolvimento humano é 

a formação pedagógica que possibilita ao professor o planejamento, execução e 

avaliação da e na prática docente – o que será discutido a seguir. 

 

5.1.4 Competência para planejar, executar e avaliar a aprendizagem da língua

escrita

 Diferentes concepções de alfabetização trazem em si diferentes ações, tanto 

por parte do professor, como do aluno; as distintas concepções acarretam, portanto, 

múltiplos olhares, diferentes critérios na prática avaliativa. Kleiman (2000) propõe 

que a mudança na concepção da língua escrita deve acarretar também 

transformações nos critérios para avaliação de dificuldades de ensino e 

aprendizagem e, conseqüentemente, nos critérios para a progressão do aluno, na 

sua escolaridade. 
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A compreensão do processo pedagógico e da sua organização no ato de 

alfabetizar é outro ponto marcante nas falas das professoras, destacando a 

importância do planejamento de ensino, e do conhecimento aprofundado para 

executar o que foi planejado, avaliar e auto-avaliar-se, durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Nesse aspecto, os egressos de cursos de Pedagogia apontam que, de 

alguma forma, esse processo de formação inicial contribuiu para que se 

desenvolvessem como profissionais da educação, capacitando-os a planejar, 

executar e avaliar a ação de ensinar/aprender a língua escrita.

*[...] hoje eu conheço o meu aluno, sei da necessidade do registro, 
do planejamento. O meu planejamento não é algo para mostrar, mas 
para orientar o meu fazer. Também o registro diário onde eu estou 
anotando o tempo todo como é que a minha criança está, no que ela 
está pensando, as hipóteses que ela está elaborando. Hoje eu posso 
avaliar o aluno e dizer: ela está nesse nível de escrita, ela precisa 
avançar para esse nível, hoje tem sentido para mim o que é que é 
ela estar no nível proximal e eu poder ajudar para que ela possa 
estar fazendo sozinha alguma coisa. Hoje essas coisas fazem 
sentido e fazem parte do meu fazer, do meu cotidiano escolar, da 
minha prática. (Esther). 
 
 
*Minha prática pedagógica, antes do curso de Pedagogia, não era 
uma prática legal. Eu precisava melhorar muitas coisas, eu precisava 
amadurecer, e assim, com o curso de Pedagogia eu pude renovar 
essa prática, porque era uma prática ainda muito tradicional, uma 
prática que precisava mudar com relação à leitura, com relação à 
alfabetização das crianças, com relação ao planejamento e 
sistematização do ensino, com relação à avaliação. E com o curso 
de Pedagogia, os estágios acompanhados, eu tive a oportunidade de 
crescer, amadurecer e mudar o trabalho. [...] Contribuiu no sentido 
de saber alfabetizar a criança, de conhecer os níveis da 
alfabetização, da escrita da criança. De saber a forma e metodologia 
correta de se trabalhar na alfabetização.  (Teresa). 

Quais as disciplinas ou atividades, trabalhadas no curso de Pedagogia, que 

mais contribuíram para a sua formação docente? 

Fizemos esta indagação às professoras, e suas respostas serão objeto de 

discussão no próximo item.  
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5.2 DISCIPLINAS MAIS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DOCENTE  
 

De acordo com documentos legais que disciplinam a organização curricular 

do curso de Pedagogia, este se destina à formação de um profissional habilitado a 

atuar na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas 

pedagógicas do ensino médio, na organização de sistemas educacionais, na 

coordenação de projetos educativos e nas áreas emergentes dos diversos contextos 

escolares e não-escolares. Dessa forma, para a construção de tais competências, se 

fazem necessárias a constituição e a formalização de um currículo que possibilite ao 

formando compreender a função social que o Pedagogo exerce no atual contexto 

social. 

Nessa perspectiva, os egressos de cursos de Pedagogia, por nós 

investigados, discorreram sobre as disciplinas mais relevantes na construção de um 

perfil profissional que atenda as exigências da atualidade, principalmente as 

disciplinas que subsidiam a prática alfabetizadora. Assim sendo, as disciplinas6 

destacadas como mais relevantes foram: Processo de Alfabetização I e II/ 

Alfabetização/ Didática da Alfabetização I e II; Psicologia da Educação/ Psicologia 

da Aprendizagem/ Psicologia do Desenvolvimento; Literatura Infantil; e Didática.  
 

Quadro 3 – Subcategorias referentes à categoria “Disciplinas mais relevantes na
formação docente”.

Fonte: Dados da pesquisa.

 

 

 

 
                                            
6 Ressaltamos que a nomenclatura das disciplinas é variável, de acordo com a composição 
curricular das diferentes instituições de ensino, onde estudaram aquelas professoras. 
Todavia, decidimos agrupar tais disciplinas, considerando as semelhanças entre as ementas 
que apresentam, bem como a relevância atribuída pelos sujeitos investigados.  
 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

5.2) Disciplinas mais relevantes na 
formação docente 

5.2.1) Processo de Alfabetização / Didática da 
Alfabetização 
5.2.2) Psicologia da Educação 
5.2.3) Literatura Infantil 
5.2.4) Didática 
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5.2.1 Processo de Alfabetização / Didática da Alfabetização

Estas disciplinas abarcam as ações do professor – planejar, executar e avaliar 

– envolvidas na alfabetização dos alunos. Na perspectiva psicogenética (Emilia 

Ferreiro), o aluno é visto como construtor de conhecimento e portador de saberes 

que devem ser (re)construídos paulatinamente. 

 
* As mais importantes para um professor alfabetizar foram: Processo 
de Alfabetização I e II, a Criança pré-escolar; e nesta discutia a 
criança/infância (Ana). 
 
* A própria disciplina Alfabetização que a gente pagou no terceiro ano 
com uma carga horária bem grande, muito boa e essencial. Disciplinas 
relacionadas à educação infantil, também a educação especial que 
nos ajudou muito com relação ao processo de alfabetização de 
crianças portadoras de necessidades especiais. Organização Escolar 
Brasileira que nos dá uma noção muito grande dos avanços e 
pesquisas que têm acontecido na história da alfabetização no Brasil ... 
mas, sem dúvida, tudo aquilo que a gente viu no curso de Pedagogia, 
passando pela Filosofia, pela Psicologia, tudo isso vem situar muito 
bem o processo de alfabetização, todo o conhecimento do ser humano 
mesmo nessas fases iniciais em que a criança está se alfabetizando; 
então eu acho que o curso de Pedagogia é de fundamental 
importância (Telma). 

 

  

Assim, entre as disciplinas mais comentadas, com reflexos diretos na ação 

docente de alfabetizar, destacamos a disciplina Processo de Alfabetização, 

nomeada por algumas IES (Instituições de Ensino Superior), como Didática da 

Alfabetização. Tal disciplina requer do aluno a compreensão da educação como 

fenômeno social, e a alfabetização, como fenômeno de grande complexidade e “a 

mais básica de todas nas necessidades de aprendizagem” (FERREIRO, 1993).  

 Processo de Alfabetização ou Didática da Alfabetização deverá permitir um 

estudo dos princípios teórico-metodológicos subjacentes às diversas abordagens de 

ensinar/aprender a língua escrita, favorecendo a compreensão de que a 

“mesclagem” de referenciais teóricos diversos, pretendida por alguns professores, é 

absolutamente incoerente e impossível de ser praticada. 

Igualmente, a referida disciplina deve possibilitar, ao formando, competência 

para planejar e desenvolver um olhar crítico e reflexivo no enfrentamento da 
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realidade, considerando ainda as pesquisas na área da aprendizagem da língua 

escrita.  

 

5.2.2 Psicologia da Educação

A influência da Psicologia tem sido evidenciada no discurso pedagógico 

escolar, na produção acadêmica e nas reformas curriculares que se mostram 

extremamente marcadas pelo debate entre diferentes teorias psicológicas e seus 

desdobramentos em subsídios aplicáveis às questões educacionais. Entretanto, o 

empenho que se tem observado na difusão dos conceitos dessas teorias parece não 

ter garantido modificações na prática pedagógica de muitos professores porque, 

certamente, também não mudaram a sua ótica, frente ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

A alfabetização é, sem dúvida, uma das áreas que maior influência tem 

recebido da Psicologia. No entanto, para compreendermos melhor tal influência, 

tornam-se necessários estudos que esclareçam como as diferentes correntes 

teóricas têm sido incorporadas pelos professores e influenciado a sua prática 

pedagógica.  

Nessa perspectiva, ilustramos tal influência, partindo de um fragmento da fala 

de Miriam, que exemplifica a importância atribuída às disciplinas psicológicas pelos 

egressos do curso de Pedagogia: 

 
 
*Para minha prática, hoje, eu recordo que me deu muito subsídio foi 
a disciplina da Psicologia da Aprendizagem, que eu acho que tem 
toda essa base da compreensão de como se dá o pensamento da 
criança, né? De como se dá esse desenvolvimento, é... E a 
Alfabetização - acho que foram duas assim... E Filosofia também 
porque traz um pouco dos pensadores. [...] Dessas disciplinas, por 
exemplo, quando a gente fala de Psicologia da Aprendizagem, na 
minha época, eu já tive oportunidade de ver os estudos sobre 
Freinet, sobre Piaget particularmente, Vigotsky, é o que realmente 
norteia nossa prática hoje, dentro dessa teoria que a gente fala... E a 
gente tenta direcionar nosso trabalho dentro dessa abordagem 
construtivista, né?... Essa abordagem que prima pela questão da 
construção do conhecimento, a partir do que a criança realmente 
sabe e direcionando o estudo dessa criança por esse caminho, não 
impondo, mas assim, partindo daquilo que ela realmente sabe e 
sendo de fato um mediador... Não um transmissor de conhecimento, 
mas um mediador dentro daquela realidade da criança. (Miriam). 
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*Vou ver se eu consigo me lembrar porque já faz algum tempo. 
Psicologia da Aprendizagem, Psicologia do Desenvolvimento, eu 
acho que A Criança pré-escolar; conceito de infância, não me lembro 
bem, não me lembro de outras agora. (Edwiges). 

 

Considerando as várias mediações que se estabelecem entre a produção do 

conhecimento científico e a sua utilização na prática escolar, não basta identificar a 

presença de uma determinada corrente teórica/psicológica em um momento histórico 

específico, esse é apenas o primeiro passo. Até porque, temos observado muitas 

tentativas de junção de concepções teóricas antagônicas na prática pedagógica de 

alguns professores. É preciso lançar pontes, estabelecendo elos de ligação entre as 

concepções teóricas e a prática docente. Assim, pesquisar como as teorias são 

compreendidas e (re)criadas pelos professores, nas situações didáticas, pode ser 

um caminho possível para a compreensão da dinâmica do processo educativo.  

 
 

5.2.3 Literatura Infantil

*Olha, Literatura Infantil acho que contribuiu muito. Alfabetização 
também, aquelas disciplinas básicas e Psicologia também, eu 
acredito que tenham contribuído... (Ana Maria). 

 

O ensino da leitura/escrita está historicamente vinculado à escola. Todavia, 

“Como fonte de prazer e de sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução 

nos estreitos limites da escola, onde, de forma equivocada, o texto literário tem sido 

utilizado como pretexto, principalmente para o estudo de gramatiquices” (LAJOLO, 

1993, p.21 e 23). 

Autores, como Lajolo (1982) discordam da prática de utilização do texto como 

pretexto, e, assim como Rego (1988), enfatizam o importante papel que a literatura 

infantil pode desempenhar no processo de alfabetização da criança, haja vista o seu 

potencial na construção do gosto pela leitura.  

No desenvolvimento de uma proposta pedagógica de ‘análise e reflexão sobre 

a língua’, constante dos Parâmetros Curriculares Nacionais7, consideramos a 

                                            
7 1ª à 4ª série - Língua Portuguesa, volume 2.  
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literatura infantil – o texto prazeroso, por excelência, para se trabalhar a leitura e a 

escrita, com a criança.  

As professoras que participaram da pesquisa também ressaltam a disciplina 

de literatura infantil – estudada no curso de Pedagogia – como primordial na sua 

formação como professoras alfabetizadoras porque, tal como Rego (1988), 

reconhecem a importância da literatura infantil na prática pedagógica de 

alfabetização.  

 
*É, a questão de... eu gosto muito, inclusive foi até na minha 
monografia, é como se dá assim o incentivo pra leitura né, como 
você falou de alfabetização e tudo mais. E é muito importante na 
alfabetização, o que é comum na educação infantil se preocupa tanto 
na escrita, na escrita, na escrita e a leitura? Que nós somos o que? 
Um país que não gostamos de ler né, e então acho muito 
interessante e... eh... inclusive eu tive também na faculdade, teve 
esse incentivo também, eu despertei justamente na faculdade essa 
questão de como criar o gosto pela leitura na educação infantil. E 
isso na alfabetização é uma série muito boa, porque eles tão 
aprendendo a ler e tá tendo essa descoberta, então, a gente fazendo 
de todas as formas com que ele goste da leitura, então daí por diante 
a escola tendo essa proposta de seguir na educação..., no ensino 
fundamental, com certeza ele vai ser um adulto leitor né, que hoje 
em dia né, a maioria dos brasileiros não gosta de ler. (Maria 
Fernandes Cócco) 

 

Destacamos igualmente que o professor alfabetizador deve saber o quanto é 

importante a qualidade de sua ação na sala de aula, porque a sua mediação 

motivará ou não a criança para a prática da leitura e escrita. Compreendemos que, 

apesar do potencial da literatura infantil, a prática de leitura e escrita através dela, 

por si só, não é garantia de sucesso na aquisição da língua escrita. Nesse sentido, 

Zilberman (1985, p. 29) sublinha que, “[...] para se alcançar o estímulo à leitura, é 

preciso que esta disciplina estabeleça quais metas didáticas são válidas para a 

utilização do livro infantil na escola”. 

Uma outra disciplina de fundamental importância para a formação docente 

será discutida a seguir.  

 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



113 

 

5.2.4 Didática

A disciplina Didática aparece nas vozes de nossas entrevistadas, por duas 

vezes, mas de forma diferenciada, ou seja, como duas disciplinas distintas: Didática 

da Alfabetização e Didática. A primeira, anteriormente discutida neste trabalho, tem 

como Ementa8, o estudo das abordagens de ensinar/aprender a língua escrita, com 

as implicações dos seus pressupostos teóricos para a prática pedagógica em 

alfabetização.  

No caso da disciplina Didática, esta pode, segundo Libâneo (2005, p.28), 
 
[...] constituir-se em teoria do ensino. O processo didático efetiva a 
mediação escolar de objetivos, conteúdos e métodos das matérias 
de ensino. Em função disso, a Didática descreve e explica os nexos, 
relações e ligações entre o ensino e a aprendizagem; investiga os 
fatores co-determinantes desses processos, indica princípios, 
condições e meios de direção do ensino, tendo em vista a 
aprendizagem, que são comuns ao ensino das diferentes disciplinas 
de conteúdos específicos. Para isso, recorre às contribuições das 
ciências auxiliares da Educação e das próprias metodologias 
específicas.  

 

 

Vejamos, pois, como os nossos sujeitos situaram a Didática no contexto das 

disciplinas relevantes para a sua formação como professor alfabetizador:  

*Principalmente Didática, porque eu acho que foi, assim, da que eu 
mais gostei, na verdade. (Maria da Graça). 
 
*[...] Didática, que também foi muito importante, gostei muito, 
inclusive a professora passava o conteúdo bem mesmo, a gente 
praticava em sala de aula e isso contribuiu muito. (Sanny). 

  
 

  
 Além dos apontamentos de Libâneo (2005) sobre a didática, chamamos 

Perrenoud (2003) para nos falar sobre a importância da formação didática na 

atividade docente: 

 

                                            
8 Esta é uma Ementa-síntese das ementas da referida disciplina, encontradas nos Programas das 
instituições referidas pelas professoras, e que consultamos. 
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Gostar de agir com intuição e humanidade é bom, mas ensinar 
exige, mais que tudo, habilidades específicas, saberes e 
competências que não derivam do senso comum, mas de uma 
formação didática e pedagógica árdua9 (PERRENOUD, 2003, 
p.3). 

 

Em síntese, os conhecimentos didáticos envolvem o processo de ensino, 

buscando favorecer a aprendizagem, uma vez que ensinar-aprender requer 

atividade intelectual e sistematizada. Para isto, parte-se do pressuposto de que 

alunos e professores são agentes de sua própria ação, destacando-se que o 

professor é o grande mediador da ação pedagógica: é ele que planeja, executa, 

avalia, ensejando ou não e, até, qualificando outras mediações. Nesse sentido, o 

curso de Pedagogia se constitui num espaço favorável para toda essa formação. 

 No fechamento desta parte das nossas análises, diríamos que, 

fundamentada nesta pesquisa, temos evidências suficientes para reafirmarmos que, 

pelo menos, para as vinte e sete pedagogas investigadas, o curso de Pedagogia tem 

desempenhado, de fato, um papel relevante na sua formação como professoras 

alfabetizadoras. 

Todavia, cabe-nos ressaltar que, a despeito das suas inúmeras 

contribuições para a referida formação e cumprimento de sua função social, esses 

cursos precisam ser repensados e (re)avaliados, uma vez que nosso trabalho 

também deixou patente que, pelo menos, os cursos de Pedagogia das instituições 

onde estudaram as nossas professoras apresentam aspectos lacunares que podem 

comprometer a qualidade da formação do professor alfabetizador. E isto é muito 

sério e preocupante, sobretudo porque falamos de um país que tem uma dívida 

social – que diríamos impagável – com milhões de brasileiros analfabetos que, 

também por essa sua condição, são excluídos de muitos outros bens materiais e 

não-materiais. 

Passemos, agora, a conhecer esses aspectos lacunares da formação de 

professor alfabetizador em cursos de Pedagogia, de que se ressentem as docentes 

participantes de nossa pesquisa. 

 

 

                                            
9 Grifo nosso. 
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5.3 ASPECTOS LACUNARES DE CURSOS DE PEDAGOGIA 

 

A história da formação docente no Brasil evidencia que muitos têm sido os 

modelos de formação adotados, como têm sido diversas as finalidades da educação. 

Por exemplo, 

 

Na conjuntura histórica pós-64, as preocupações da literatura 
educacional, dos conteúdos curriculares e dos treinamentos dos 
professores deslocam-se principalmente para todos os aspectos 
internos da escola, para os “meios” destinados a “modernizar” a 
prática docente, para a “operacionalização” dos objetivos – 
instrucionais e comportamentais –, para o “planejamento, 
coordenação e controle” das atividades, para os “métodos e 
técnicas” de avaliação, para a utilização de novas tecnologias de 
ensino, então referentes, sobretudo a “recursos audiovisuais”. 
(TANURI, 2000, p. 79). 

 

 Em reação a esse pensamento tecnicista, a década de 1980, com as lutas 

pela (re)democratização política e social, trouxe contribuições importantes para a 

educação e para uma nova visão de escola e de trabalho pedagógico, ao colocar em 

evidência as relações de determinação existentes entre educação e sociedade.  

 A década de 1990 – período de grandes modificações na estrutura social 

brasileira – transforma-se num palco de embates na economia, na política e na 

cultura, tornando-se, assim, a arena propícia para a implantação de reformas no 

sistema educativo. Com a aprovação da LDB 9.394/96, diversas modificações são 

veiculadas nas diferentes instâncias educativas, principalmente na formação 

docente.  

 Com base em Freitas (2002), confirmamos que  

 

No contexto desses embates teóricos, entramos nos anos 90, 
denominados de "Década da Educação", que representaram o 
aprofundamento das políticas neoliberais em resposta aos 
problemas colocados pela crise do desenvolvimento do capitalismo 
desde os anos 70, na qual a escola teve papel importante. A 
educação e a formação de professores ganham, nessa década, 
importância estratégica para a realização das reformas educativas. 
(FREITAS, 2002, p.142). 
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Nas discussões acerca da formação docente, uma questão antiga, mas 

sempre atual – o fracasso escolar – tem ocupado um lugar de destaque e de muita 

preocupação. Quer sob o rótulo de evasão, repetência, deserção ou não 

aprendizagem, o fracasso escolar na escola brasileira, em vez de exceção, tem se 

tornado a regra do sistema público (CAMPELO, 2001). 

Dada a sua presença constante, há várias décadas, nas estatísticas da 

educação básica brasileira, o fracasso, e não, o sucesso escolar, é a grande 

expectativa de quem consulta essas estatísticas. 

Na educação básica brasileira, o fracasso escolar está diretamente 

relacionado às questões da alfabetização, bem como da formação do professor que 

trabalha nessa área. Este quadro é realidade e se agrava quando se percebe que, 

dentro da porcentagem de pessoas alfabetizadas, existem os analfabetos funcionais 

que, de acordo com Soares (2003, p. 15), “inclui não só aqueles ‘tradicionalmente’ 

chamados analfabetos, mas também aqueles que, sabendo ler e escrever, não 

sabem fazer uso da leitura e da escrita”. Ou seja, são os que apenas codificam e 

decodificam textos simples, sendo incapazes de compreender o que lêem e de fazer 

uso da escrita nas suas várias funções sociais.  

A partir dessa realidade cada vez mais presente nas estatísticas da nossa 

Educação Básica, levantamos questionamentos a respeito dessa situação, uma vez 

que, em se tratando do processo de alfabetização, atualmente parece que, nem 

sempre, as práticas escolares têm o sucesso como resultado final. Afirmamos isso, 

nos reportando ao grande esforço em prol da alfabetização, envidado por alguns 

educadores, esforço este nem sempre condizente com as estatísticas educacionais, 

mormente aquelas relativas ao sistema público. 

Considerando que é no curso de Pedagogia que se forma o professor de 

alfabetização, a realidade do insucesso escolar nessa área evidencia instabilidades, 

e denuncia lacunas na formação desenvolvida no âmbito desse curso. Contudo, 

chamamos a atenção para o cuidado que devemos ter nessas discussões que, 

muitas vezes, de forma bastante simplista, ignoram que o fracasso e o sucesso 

escolar têm múltiplas determinações e que a formação de professor é, apenas, um 

dos fatores determinantes. 

 Conforme já mencionamos, ficou evidente neste trabalho, que os cursos de 

Pedagogia têm desempenhado um relevante papel na formação do professor 

alfabetizador; da mesma forma, esses mesmos professores, que se sentem 
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beneficiados com essa formação, têm percebido que, em alguns aspectos, a 

formação em Pedagogia tem deixado a desejar. É, pois, desses aspectos lacunares 

da formação que trataremos no próximo item, sublinhando que o nosso objetivo 

nesse sentido é contribuir com novas reflexões para alimentar o debate e as 

discussões que têm visado à melhoria desses cursos. 

 

Quadro 4 – Subcategorias referentes à categoria “Aspectos lacunares de cursos de
Pedagogia”.

Fonte: Dados da pesquisa.

 

5.3.1 Inoportunidades de vivências da relação teoria/prática

Conforme a discussão anterior, as pedagogas que participaram deste trabalho 

reconhecem a importância do seu curso de graduação para sua formação como 

professoras de alfabetização. Ao lado desse reconhecimento, porém, observamos 

que uma grande lacuna do curso diz respeito à falta de articulação entre teoria e 

prática, o que é bastante preocupante, pelas dificuldades que pode acarretar no 

desenvolvimento da prática pedagógica.  

Sobre a relação teoria/prática, destaca Paulo Freire: “A fundamentação 

teórica da minha prática se explica ao mesmo tempo nela, não como algo acabado, 

mas como um movimento dinâmico em que ambas, prática e teoria, se fazem e 

refazem”. (FREIRE, 1981, p.17). 

Um número considerável de nossas docentes apontou a desvinculação entre 

as dimensões teoria e prática, colocando-a como um fator negativo e lacunar na 

estruturação do curso, como pode ser observado a seguir:  

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

5.3) Aspectos lacunares de cursos de 
Pedagogia 

5.3.1) Inoportunidades de vivências da relação 
teoria / prática 
5.3.2) Insuficiência de conteúdo e carga horária 
das disciplinas específicas de alfabetização 
5.3.3) Descaso com a formação do professor 
leitor/escritor 
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*Olha na época, para conseguir entender aqueles estágios da 
escrita, a evolução da escrita, e entender como a criança vai 
avançando, que primeiro ela tem que entender a diferença entre 
escrita e desenho, depois que a escrita representa essa fala e como 
essa escrita representa essa fala. Como ela está pensando, isso aí 
eu acho que o curso de Pedagogia conseguiu mostrar que era 
importante saber isso; agora, o que faltou era o que é que eu ia fazer 
com aquilo, no curso de Pedagogia era assim: eu sei como é que a 
criança vai aprender, mas como é que eu faço? O que é que eu faço 
com esse saber? Eu agora sei disso, ela é silábica, mas... e agora, 
como é que eu faço para ela avançar? Eu não tive isso no curso de 
Pedagogia. (Ana). 
 
 
*[...] Mas a gente vê que alguns professores do curso deixam a 
desejar, passando muita teoria e, muitas vezes, quando chega na 
prática tem alguma lacuna, deixa um pouco a desejar em fazer uma 
relação daquela teoria com a prática. (Magda). 
 
*Eu tinha uma vivência diferente da a maioria das pessoas que 
fazem o curso pois elas já exercem alguma atividade na área e eu 
não, eu vivi todo aquele processo acadêmico, teórico, metodológico 
para depois fazer isso, eu só comecei a trabalhar isso depois que 
conclui o curso. (Mary Kato). 
 
*Não, não de jeito nenhum. É uma falha enorme do curso levar a 
prática para o último período praticamente, eu acho um desperdício 
de todo o curso; eu acho que deveria ter vários estágios para que 
você pudesse ir despertando inclusive para o que gostaria de fato, 
para você saber controlar questões pertinentes na hora de uma 
discussão na sala de aula. Você sabe que na universidade tem muito 
essa questão de seminários, não é? Então você abre muita 
discussão, mas se não tem aquelas questões pertinentes? Aí fica 
uma coisa vaga, imaginária. (Isabel Solé). 
 

 

  

Não só Ana, Magda, Mary e Isabel, mas muitas outras professoras que 

ouvimos destacam a ênfase do curso na teoria, sem oportunidade de vivenciá-la em 

situações da prática pedagógica, desde o início do curso. A crítica revela-se 

pertinente, já que a relação entre teoria e prática é mesmo imprescindível para a 

formação de professores. O pensamento de Libâneo e Pimenta (2002) sinalizam a 

importância dessa articulação, corroborando com as impressões dos nossos 

sujeitos: 

 
Ao se pensar um currículo de formação, a ênfase na prática como 
atividade formadora aparece à primeira vista, como exercício 
formativo para o futuro professor [...]; desde o ingresso dos alunos no 
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curso, é preciso integrar os conteúdos das disciplinas em situações 
da prática... (LIBÂNEO; PIMENTA, 2002, p.51). 
 

É, pois, indispensável que sejam criadas novas formas de se produzir 

conhecimento no interior dos atuais cursos de formação. Como nos confirma 

Teberosky (2001, p.1), “A formação do professor implica um aspecto teórico e formal 

e outro prático e contextual”.   

 
 
 
5.3.2 Insuficiência de conteúdo e carga horária das disciplinas específicas de

alfabetização 
 

No Brasil, o interesse pela área de alfabetização é uma realidade, o que pode 

ser observado, tanto em iniciativas do sistema de ensino através de diversos 

programas de formação, como na crescente produção científica, com perspectivas 

diversas e focos distintos de investigação (SOARES, 1985). 

Interessante mencionarmos aqui uma pesquisa de opinião, divulgada pela 

Revista Nova Escola, realizada em parceria com o IBOPE, em novembro de 2007. 

Na referida pesquisa, 64% dos sujeitos avaliam a formação inicial que tiveram como 

excelente ou muito boa e 36% admitem que a formação os preparou pouco para a 

realidade da sala de aula, principalmente para as questões voltadas para a 

alfabetização. 

De acordo com os especialistas reunidos por Paola Gentile (2007, p. 37):  
 
[...] as didáticas específicas de cada área deveriam ser a principal 
matéria-prima dos cursos de formação inicial. O currículo deveria ter 
por obrigação contemplar a Didática da Alfabetização, a da 
Matemática, a da Leitura e da Escrita, a das Ciências e, assim, por 
diante. Dentro de cada uma delas, estariam os conteúdos, os 
processos de aprendizagem (que envolvem o conhecimento sobre 
como as crianças transformam a informação em saber e o que elas 
pensam quando estão em contato com os problemas escolares) e, 
claro, as intervenções pedagógicas adequadas para garantir que 
todos aprendam. 

 
 

Consoante esses resultados, nossas professoras apontam ausências ou 

insuficiências de conteúdos e de carga horária das disciplinas voltadas para a 

alfabetização, na grade curricular do curso, destacando-as como principal ponto 

negativo da formação:
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*[...] as disciplinas que nós tínhamos mais voltadas para a questão 
da alfabetização eram poucas.... além de pouco tempo, né? Você 
pagava uma prática que era só um semestre, quando essa prática 
precisava de dois semestres, né? A Aquisição da Linguagem, por 
exemplo, né?(Regina). 
 
 
*No curso de Pedagogia, você tem uma formação geral, Sociologia 
da Educação, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, 
essas disciplinas lhe dão fundamentação geral para trabalhar na 
escola, tanto como professor, quanto como coordenador, mas de 
forma mais específica em relação ao processo de alfabetização, eu 
tive e ainda tenho algumas dificuldades. Porque eu estou tendo que 
estudar desde a época que assumi a função de coordenação. 
Preciso saber mais de autores mais específicos, de teorias que 
embasam esse processo. (Roseli). 

É verdade que estudamos a formação em 05 cursos de Pedagogia, cujos 

currículos apresentam variações entre si. Mesmo assim, nos arriscamos a 

relacionar, nesta análise, este item – ‘Insuficiência de conteúdo e carga horária das 

disciplinas específicas de alfabetização’ – com o anterior – ‘Inoportunidades de 

vivências da relação teoria/prática’ – e inferirmos que as professoras, apesar de 

reclamarem da ênfase teórica do curso, consideram insuficiente a teoria que 

estudaram e se ressentem, consideravelmente, da falta de oportunidades de 

vivenciarem, em situações pedagógicas reais, a relação teoria/prática. 

 A preocupação das professoras é ratificada por Teberosky (2001), que 

evidencia a necessidade de uma atualização permanente na área. Assim, fala a 

autora:  

   
A área de ensino da linguagem oral e escrita apresenta, além das 
exigências anteriores, algumas particularidades. É uma área na qual 
ocorreram, nos últimos anos, profundas mudanças em decorrência 
dos novos conceitos e resultados de pesquisa sobre aprendizagem 
e também da reflexão sobre a importância do papel que ela 
desempenha na cultura e na educação. (TEBEROSKY, 2001, p.1). 
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5.3.3 Descaso com a formação do professor leitor/escritor

Ser leitor e escritor de textos envolve o gosto pela leitura/escrita que, neste 

caso, são consideradas atividades prazerosas. Compreender o que lê é algo mais do 

que um ato mecânico; é algo mais do que ler “letras” ou “palavras isoladas”; é 

construir “sentidos”, ler em contextos. 

 
Ler é ler escritos reais, que vão desde um nome de rua numa 
placa até um livro, passando por um cartaz, uma embalagem, 
um jornal, um panfleto, etc., [...] É lendo de verdade, desde o 
início, que alguém se torna leitor e não aprendendo primeiro a 
ler (JOLIBERT, 1994 p. 15). 
 

 
 Reportando-nos à afirmação de que a leitura implica a compreensão de 

sentidos, atestamos que o ensino da leitura não é uma atividade simples, uma vez 

que “O ato de aprender a ler é um ato complexo” (JOLIBERT, 1994, p. 11). Diante do 

exposto, afirmamos que só um professor que é leitor e tem consciência do valor da 

leitura, consegue mediar a formação de outros leitores. 

 No entanto, os sujeitos desta pesquisa nos afirmaram que, ao longo do 

curso de Pedagogia, não tiveram oportunizadas práticas de leitura, ou seja, não 

tiveram disciplina(s) que possibilitasse(m) investimento na formação do professor 

leitor, como afirma a professora Maria Nazaré: 

 
*Eu esperava que, no meu curso, eu tivesse isso, que tivesse uma 
disciplina que investisse em mim na minha formação pessoal como 
professor leitor e isso não existiu, então eu tive que buscar isso 
fazendo parcerias com professores que compreendiam isso, mas no 
curso como um todo eu não tive isso. (Maria Nazaré) 

 

 Consideramos que o conhecimento literário e o gosto pela leitura (uma coisa 

não existe sem a outra) são requisitos para a construção de um professor formador 

de leitores. Partindo dessa perspectiva e do princípio de que a formação docente 

não se dá apenas no âmbito da formação inicial, nos cursos de graduação, 

necessariamente, o professor não desenvolve o seu repertório literário e o gosto 

pela leitura apenas no curso de formação inicial, mas ao longo da sua vida.  
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“[...] A Formação docente é um lugar de aquisição de técnicas e de 

conhecimentos; a formação de professores é momento-chave da socialização e da 

configuração profissional”, nos ensina Nóvoa (1995, p.18). A afirmação de Nóvoa 

nos possibilita perspectivar que a formação pode ser construída nos espaços formais 

e informais de coletividade, o que nos leva a aferir que “os espaços de formação são 

múltiplos, como são as redes de saberes existentes no nosso vasto e complexo 

mundo, saberes que circulam entre as pessoas, interagindo e sendo apropriados 

segundo os usos e os significados a eles atribuídos por cada um”. (LEITÃO, 2004, 

p.33).  

Na interlocução com os nossos sujeitos, abrimos um espaço para refletir 

criticamente a partir da fala da professora Maria Nazaré, ou seja, a professora 

aponta que “esperava que no curso [...] tivesse uma disciplina que investisse em 

mim, na minha formação pessoal, como professor-leitor”. Na transcrição desse 

fragmento da entrevista, percebemos um descontentamento, por parte da 

professora, por não encontrar no curso uma base para a sua formação, enquanto 

professora leitora. Lembramos, porém, que na grade curricular dos cursos, encontra-

se a disciplina “literatura infantil”, apontada anteriormente pelas profissionais como 

sendo uma das mais importantes no curso; entre os objetivos previstos, nos 

programas da disciplina, está o desenvolvimento do gosto pela leitura e a formação 

do repertório literário do professor alfabetizador.  

Como os próprios egressos afirmaram que havia uma insuficiência de 

conteúdos e carga horária das disciplinas específicas de alfabetização, talvez seja 

este um dos motivos que acarreta essa insuficiência/deficiência na sua formação 

inicial, enquanto professores leitores.  

Acreditamos que apenas o entusiasmo do professor pela leitura e a 

consciência de seu papel como formador de leitores e escritores podem envolver os 

alunos e motivá-los a ler/escrever.  

Ao longo deste capítulo, registramos que os cursos de Pedagogia – das 

instituições, de onde são egressos os nossos sujeitos – apresentam muitas 

contribuições, mas também lacunas teórico-práticas, no âmbito da sua formação 

como professores alfabetizadores. Com base nessas constatações, fazemos uma 

reflexão, no próximo capítulo, sobre alternativas e possibilidades na formação do

professor alfabetizador em cursos de Pedagogia, finalizando, ainda que 

provisoriamente, este trabalho. 
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6 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR EM CURSOS DE

PEDAGOGIA: alternativas e possibilidades - CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

           O estudo que ora concluímos foi de uma importância fundamental para a 

nossa formação profissional. A realização deste trabalho, apesar de suas dificuldades 

e limitações – acontecer num tempo e num espaço delimitado; ter ouvido somente os 

egressos de cursos de Pedagogia do período ‘1990 a 2004’; referir-se, apenas, a 

cursos da cidade de Natal/RN – foi um processo muito enriquecedor e gratificante, pela 

oportunidade de um contato mais próximo e mais amplo com a realidade das escolas 

de educação básica, com os cursos de Pedagogia e com suas práticas formadoras. 

Como ressaltamos no início deste trabalho, também somos professora 

formadora e tomamos as reflexões aqui realizadas como uma auto-avaliação da nossa 

própria prática. A auto-reflexão deve fazer parte da prática de todo educador, para 

tomadas de decisão mais plenas e conscientes, e essa tem sido a nossa tentativa e o 

nosso alvo desde o início do nosso percurso como docente, cuja experiência nos 

motivou para a definição do objeto de estudo, questão de pesquisa, objetivos, enfim, 

para a realização deste trabalho. 

 Definimos como objetivo, neste trabalho, investigar, sob a perspectiva de 

professores alfabetizadores licenciados em Pedagogia, as contribuições e as 

lacunas teórico-práticas do referido curso, na formação do pedagogo alfabetizador. 

 Analisando o trabalho realizado, consideramos atingido o objetivo proposto. 

 Gostaríamos de esclarecer que, embora os sujeitos da nossa pesquisa possam 

ser considerados representativos frente ao universo que tínhamos, os resultados da 

investigação não podem ser tomados de forma generalizada, como algo que ocorre em 

todas as escolas e em todos os cursos de Pedagogia, também porque se trata de um 

trabalho desenvolvido no âmbito da abordagem qualitativa de pesquisa. 

 Consideramos, porém, que os dados construídos podem se constituir em 

referência para reflexão acerca da formação do professor alfabetizador em cursos de 

Pedagogia, bem como do trabalho em alfabetização que ocorre em nossas escolas. 

Nossa coleta de dados, considerando o corte cronológico (1990-2004) para a 

pesquisa, deu-se no ano de 2004.  
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 Antes disso, em 1999, foi publicado pelo MEC os Referenciais Nacionais para 

Formação de Professores, pontuando nesse documento os saberes e competências a 

serem formados nos futuros educadores, preferencialmente em cursos de Pedagogia. 

Posteriormente, no ano de 2001, o MEC começava a definir novas diretrizes 

curriculares para o ensino superior, o que já estava previsto no PNE -- Lei 10.172, de 

9/1/2001, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2001, 

p.44).

  Naquele momento, ainda pairava no nosso país, particularmente no MEC e no 

Conselho Nacional de Educação, muitas incertezas em relação ao curso de Pedagogia 

e seu real foco na formação do Pedagogo (bacharelado X licenciatura), questão antiga 

e ainda não solucionada plenamente. Isto pode ser constatado pela quantidade de 

pareceres emitidos e pela diversidade de currículos construídos a partir destes, pelas 

instituições formadoras.  

 No período de nossa pesquisa, todas as IES citadas pelas entrevistadas 

estavam sofrendo alterações nos seus P.P.P, considerando essas mudanças, mas 

ainda com muita instabilidade, pois as Diretrizes para os cursos de Pedagogia não 

tinham sido, de fato, assumidas e aprovadas. Essa diversidade também era sentida 

nas práticas formadoras do professor alfabetizador, variando desde a freqüência e 

obrigatoriedade, até a quantidade de disciplinas destinadas a essa formação 

específica. 

  Vale lembrar que, no seu processo histórico, o curso de Pedagogia tem sido, 

dentre as licenciaturas, a que tem tomado como sua a responsabilidade para com a 

formação dos “professores de primeiras letras”, do antigo ensino primário, atualmente, 

primeiros anos do Ensino Fundamental, o conhecido “professor polivalente”. A 

formação para o professor da Pré-Escola, hoje Educação Infantil (EI), também é 

delegada, preferencialmente, aos Cursos de Pedagogia ou ao Normal Superior ou, 

ainda, ao Ensino Normal (nível Médio); e é nesse período da escolarização que o 

processo de alfabetização, em geral, é iniciado.  

O Processo de Alfabetização não pode ser considerado tarefa simples para o 

docente nem para o alfabetizando, visto que a língua escrita, por si só, já é um 

objeto de estudo bastante complexo. Compreendemos, porém, que essa 

complexidade não pode se tornar empecilho para que, já na EI, se permita à criança 

um trabalho que perspective a sua alfabetização, até porque, enquanto participantes 

de uma sociedade letrada, as crianças já trazem para a escola, algumas concepções 
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prévias sobre a leitura e a escrita, às quais o professor deve estar bastante atento. É 

importante atentar também para as histórias de vida de cada criança, com suas 

singularidades, uma vez que, enquanto integrantes de um grupo social específico – 

sua família –, as crianças de uma sala de aula vivenciaram/vivenciam diferentes 

interações com a língua escrita, enquanto objeto de conhecimento, interações estas 

que variam em qualidade e em quantidade. E estes aspectos devem ser pontuados 

desde a formação inicial do alfabetizador.  

 Vimos também que os conhecimentos sobre como se dá o processo de 

alfabetização e sobre as práticas alfabetizadoras têm sofrido alterações profundas a 

partir dos anos 80, com as pesquisas e estudos da lingüística, sócio-lingüística, 

psicologia, psicolingüística, etc (SOARES, 1985). O mais divulgado e conhecido nos 

Cursos de Pedagogia tem sido o estudo desenvolvido por Ferreiro e Teberosky (1985) 

sobre a psicogênese da língua escrita. Em geral, nesse estudo, se têm alicerçado os 

programas de disciplinas específicas de alfabetização.  

 A partir do final dos anos 90, tem sido introduzido o conceito de letramento, 

motivando o estudo da alfabetização alicerçado nas práticas, usos e funções sociais da 

língua escrita. 

 E o Curso de Pedagogia? Finalmente, no ano de 2006, foram aprovadas 

oficialmente pelo MEC/CNE as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Pedagogia. Estas devem ser consideradas pelas IES e pelas agências formadoras, 

em seus projetos, a partir de então, devendo haver ajustes, segundo tais diretrizes.  

 
 

1.Tendo em vista o disposto na Resolução CNE/CP nº1/2006, as 
Instituições de Ensino Superior (IES) terão o prazo de (1) um ano, 
contados a partir da data de publicação da citada Resolução (16 de 
maio de 2006), para adaptarem os projetos pedagógicos dos Cursos 
de Pedagogia (licenciatura e bacharelado) e Normal Superior às 
novas Diretrizes Curriculares.  (BRASIL, 2006, p.8). 
 

 
 Curioso é que, mesmo antes da aprovação e publicação das novas Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Pedagogia, nossas entrevistadas já apontavam 

preocupações, que depois vieram expressas neste documento: relação teoria e prática, 

desde o início do curso e formação do pedagogo, tendo como pilar básico a docência. 

Traduzindo isso para os interesses do nosso estudo, a formação do alfabetizador 
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deverá: promover, desde o início do curso, oportunidades de vivências da relação 

teoria/prática, em práticas alfabetizadoras, embasadas e construídas à luz dos estudos 

e pesquisas atuais sobre o processo de alfabetização; maior tempo de estágio 

supervisionado.  

 Com base nas suas experiências, como egressas de cursos de Pedagogia e 

como professoras alfabetizadoras, os sujeitos da nossa pesquisa também tiveram 

oportunidade de fazer suas Recomendações aos Cursos de Pedagogia, visando a 

formação do professor alfabetizador – é o que veremos no Quadro 5 que se segue. 

 

 

Recomendações aos cursos de 
Pedagogia

- Prática alfabetizadora refletida à luz da teoria 
- Teoria de alfabetização refletida à luz da prática 
- Estágio em alfabetização desde o início do curso 
- Especificidades da alfabetização: crianças ‘normais’; 
jovens e adultos; pessoas com NEE 
- Avaliação contínua até o ‘saber-fazer docente’ do 
alfabetizador 
- Ampliação do tempo e conteúdo das disciplinas 
específicas de alfabetização 
- Formação ética do professor como pessoa, e como 
leitor/escritor 
- Qualificação do Formador do Pedagogo 
- Ênfase na dimensão social dos processos de 
ensinar / aprender 
-Aprofundamento das abordagens do 
desenvolvimento e da aprendizagem, e das 
disciplinas objeto dos Ensinos  

Quadro 510 – Recomendações aos cursos de Pedagogia
Fonte: Dados da Pesquisa

 
 

Na nossa avaliação, as Recomendações das professoras se constituem num 

riquíssimo material que deveria ser considerado pelas agências formadoras, quando 

da reformulação dos seus cursos de Pedagogia. 

Para referendar as recomendações expressas no quadro acima, 

apresentamos alguns recortes das falas das professoras nesse sentido.  
 

*[...] o curso deveria ter um enfoque social, também na área da 
Psicologia.  Eu acho que a gente precisa abrir mais o leque do curso 
de Pedagogia para que você possa realmente perceber todos os 
componentes, todas as ciências que, hoje, na verdade, contribuem 

                                            
10 Neste trabalho, também construímos o Quadro 6, que se encontra como Apêndice 3 e tem como 
título ‘Características do Bom Professor Alfabetizador’. 
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para o processo de alfabetização. O aluno de Pedagogia precisa sair 
realista, mas apaixonado pela educação porque o que acontece é o 
desencanto hoje. [...] O estágio deveria ser desde o início do curso. 
Eu acho que essa ponte da prática das escolas tem que estar 
presente desde o início do curso. (Emília). 
 
 
*O curso tem que estar o tempo todo seguindo um caminho, 
estabelecendo essa relação da teoria, do que é visto, do que e lido e 
do que é estudado com o que está fazendo na sala de aula. Eu acho 
que isso tem que estar sempre caminhando junto, você tem que 
estar sempre refletindo a sua prática à luz da teoria e vice-versa. 
(Esther). 
 
 
*[...] É sim; fazer uma maior relação da teoria com a prática.(Magda). 
 
 
*[...] É ter essa oportunidade de articulação da teoria e da prática, 
pois reforça os conhecimentos, pois eu vejo que é importante. Os 
alunos de Pedagogia - da UFRN, da FACEX, da UNp, de vários 
lugares – devem estagiar. E a gente percebe o quanto esses 
profissionais estão sedentos por essa prática. (Gilda). 
 

 

 A relação teoria/prática é algo sempre posto como fundamental, pelas 

entrevistadas, e todas são unânimes em afirmar a necessidade de considerá-la na 

organização dos currículos dos cursos de Pedagogia. Também é recomendado o 

estágio supervisionado desde o início do curso, especificamente na área de 

alfabetização. Considerando a importância de não perdermos a essência da fala da 

Professora Ana Maria, vejamos na íntegra o seu depoimento: 

 
*Minha monografia foi nessa área... A Universidade deveria ter um 
convênio para que esse aluno viesse para a prática... Essa prática 
ser no final do curso - eu acho que é uma verdadeira tragédia. 
Porque tem pessoas que não se identificam com o curso e quando 
saem da universidade, saem perdidos. Eu fiz a prática de lá, 15 dias 
de prática, assim numa disciplina, noutra foi 30 dias. Mas 30 dias não 
dá para você... Quem nunca esteve numa sala de aula, eu acho que 
não dá! Entendeu? Então, eu acho que deveria ser, no mínimo, dois 
anos de prática. Até seria, eu acredito, contribuição para as escolas, 
seria um convênio com a Universidade, né? Fazia e seria uma 
contribuição, eram pessoas novas, pessoas que estavam ali e que se 
tivessem um professor de fato formador, porque não se tem, né? É 
qualquer coisa. Você chega e colocam qualquer pessoa. Se você 
tiver interesse como aluno em ir preparar alguma coisa, até porque é 
para você, seu objetivo, você precisa também de uma nota, né? Não 
é só isso, mas eu acredito que um mês não dê para fazer nem 
aprender. Você estuda quatro anos. Um mês dá para você colocar 
aquilo tudo em prática? Não. Não dá.  (Ana Maria). 
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 A própria qualificação do formador do Pedagogo também foi apontada pelas 

entrevistadas como um aspecto importante e crucial, pois este deve estar antenado 

com a realidade das escolas, especificamente com a problemática da alfabetização 

o que, muitas vezes, não ocorre. Ouvimos muito esse tipo de comentário: “o 

formador, muitas vezes, só é pesquisador sobre alfabetização, mas nunca entrou 

numa sala de aula para, de fato, alfabetizar, para conhecer na prática essa 

realidade”. Concordamos e consideramos que o professor formador que foi professor 

alfabetizador, que viveu essa prática na sala de aula, pode contribuir mais para a 

formação do seu aluno. Podemos dizer isso, pois vivemos isso na nossa prática 

como professora alfabetizadora, coordenadora pedagógica de professores 

alfabetizadores e professora formadora numa IES. A esse respeito, vejamos a fala 

da Professora Roseli: 
 

*Eu acho que tem que se repensar esse tempo, a qualidade da 
formação, até mesmo os educadores, os formadores, porque a gente 
percebe que tem alguns muito distantes da prática do dia-a-dia das 
escolas, é repensar tudo isso, essa organização de modo geral. A 
formação continuada é fundamental, tem que estimular, tem que se 
ter mais cursos, ter mais vagas.  

 

 Outro aspecto apontado por nossas entrevistadas é a problemática da 

inclusão social, nos seus múltiplos sentidos e, nessa perspectiva, as especificidades 

da alfabetização de: crianças ‘normais’; jovens e adultos; pessoas com NEE. Todas 

consideram fundamental, na formação do pedagogo alfabetizador, conhecimentos 

sistematizados e aprofundados sobre: como esses sujeitos, especificamente, 

aprendem, como se dá o processo de construção do conhecimento sobre a língua 

escrita na criança, no jovem e no adulto; como trabalhar o processo de leitura e de 

escrita com pessoas com NEE; como trabalhar com tanta diversidade, numa mesma 

sala de aula... São questões muito pertinentes e que devem, urgentemente, ser 

consideradas nos cursos de formação inicial, como afirma a Professora Maria da 

Graça: 
 

*[...] Eu acho que o curso de Pedagogia deveria ter algumas 
disciplinas mais específicas, principalmente na área de crianças 
especiais, porque a gente fica meio perdida; a gente não dá muito 
bem isso daí, porque eu acho que as crianças ditas normais até é 
mais fácil da gente alfabetizar, mas e as crianças que têm 
dificuldades? Eu acho que deveria ter uma matéria específica pelo 
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menos, para esse lado de como alfabetizar a criança especial. 
Porque depois da alfabetização, depois vem a primeira, a segunda, a 
terceira série. Então, deveria ter uma disciplina específica de como 
lidar com crianças especiais.  

 
 

Pensamos que não seria uma utopia pensar a formação dos professores 

alfabetizadores nessas perspectivas; pelo contrário, percebemos que são questões 

possíveis de serem ensejadas nas práticas cotidianas dos cursos de formação, 

necessitando além do compromisso pedagógico também o compromisso político, 

pois sabemos que a formação do professor não é a única solução para os 

problemas educacionais do nosso país, mas é, sem dúvida, uma das condições para 

que os avanços comecem a emergir nas práticas escolares de alfabetização. 

 Em outros países, como é o caso de Cuba, por exemplo, a tutoria, ou seja, 

formandos na escola desde o 2º ano de curso, acompanhados por professores já no 

exercício da profissão, já é uma realidade, desde o ano de 2002 (VALLIENTE, 2007). 

Acreditamos que, talvez, esta seja uma fórmula possível de amenizar a dicotomia 

teoria x prática.  

 No nosso Estado, experiências com tutoria de sua própria prática têm 

acontecido no Instituto Kennedy, com professores que estão cursando Pedagogia, 

sendo supervisionados pelo professor tutor em suas próprias salas de aula.  

 Mas, e os formandos que ainda não são professores, como ficam? Acreditamos 

que o modelo de tutoria adotado em Cuba possa ser adaptado à nossa realidade, 

considerando todas as nossas especificidades, na tentativa de construir pedagogos 

mais preparados para o exercício da docência. 

 A escola é um lugar onde acontecem fatos os mais variados possíveis. E 

quando o estudante de Pedagogia chega e depara com toda esta diversidade, fica, por 

vezes, assustado. Apenas o trabalho diário com essas questões favorece a 

compreensão da prática pedagógica. E esses acontecimentos cotidianos, encontrados 

nas escolas, estão distantes dos bancos dos cursos de Pedagogia. Ainda existe um 

distanciamento entre o dia-a-dia escolar e as teorias apresentadas nas faculdades. 

Nesse sentido, precisamos tomar cuidado para alertar os graduandos sobre essa 

realidade. O educador precisa estar receptivo a essas situações para se aproximar dos 

alunos e realizar o seu trabalho com eficiência. 

 De acordo com Campos, o cotidiano escolar faz com que os profissionais de 

educação assumam criticamente a missão de formar seres humanos. “Para essa 
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missão, é necessário formar docentes reflexivos, críticos, investigadores, despertando 

a permanente curiosidade diante do novo e na perspectiva do futuro” (MELO, 2007, 

p.19). 

 Constatações como as de Ariana Cosme (MELO, 2007, p.15), coincidem com 

as nossas, ou seja, em geral, os Cursos de Pedagogia não respondem às 

necessidades da formação de profissionais mais reflexivos e capazes de gerar e gerir 

ações educativas em escolas marcadas pela imprevisibilidade e incerteza. A autora 

também faz o seguinte alerta para a qualidade dos formadores de professores: “Creio 

que, dentre muitos problemas, há um que exige reflexão urgente: a defasagem dos 

discursos pedagógicos dos formadores de professores e as suas próprias práticas de 

formação”. 

 Esperamos que este trabalho possa estimular um fértil diálogo com aqueles que 

desejam uma escola melhor para todos, com aqueles que não se conformam e lutam 

para que todas as crianças se apropriem da linguagem escrita, e mais, com aqueles 

que lutam por uma formação mais digna para os profissionais da educação, em 

especial, as professoras alfabetizadoras.  

 Esperamos também que a partir das constatações aqui colocadas, outros 

trabalhos surjam no sentido de aprofundar e ampliar o que aqui foi analisado. 

 É fundamental uma boa formação profissional das professoras para que elas 

possam avançar em suas aprendizagens. Para isso, é preciso, com urgência, uma 

revisão e reformulação dos cursos de formação desses profissionais, que não vêm 

garantindo a construção de conhecimentos essenciais para o exercício pedagógico 

consciente em sala de aula. As deficiências apontadas pelas professoras, indicativas 

da fragilidade da formação inicial, evidenciam a ausência de um projeto político-

pedagógico consistente das agências formadoras e empregadoras, aliada à ausência 

de políticas de melhoria das condições de exercício do Magistério e de apoio à 

formação continuada; tais fatores têm contribuído para a desarticulação desses cursos 

com as exigências postas pela realidade. 

 As professoras pesquisadas ressaltam a fragilidade da prática de ensino na sua 

formação inicial. Na busca de superação dessa deficiência, as professoras se valem do 

saber da experiência, considerando como aquele que lhes permite exercer de forma 

mais realista a profissão.  De fato, no exercício diário de sua atividade profissional, o 

professor depara com situações concretas que exigem dele capacidade de 

enfrentamento e de tomada de decisões. A experiência com essas situações, no 
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confronto com seus limites, tem um caráter formador que pode permitir ao professor 

compreender e orientar sua profissão. 

 Percebemos que as colocações das professoras sobre alfabetização têm uma 

relação significativa e até subjetiva com as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Para que a estruturação do ensino da língua escrita possa acontecer de forma 

diferente, é necessário que haja rupturas e avanços na concepção de alfabetização e 

de escrita adotada nessas escolas.  E, para isso acontecer, é preciso uma melhor 

instrumentalização das professoras, tanto teórica como prática, para que as mudanças 

possam ocorrer. 

 A professora precisa ser sujeito do seu fazer pedagógico. Precisa ter coragem 

de ousar e de criar, pois só assim verá os seus alunos como sujeitos do seu 

aprendizado. É necessário que o prazer de ensinar e aprender esteja presente 

diariamente em nossas escolas. Entendemos, porém, que tal posição implica uma 

mudança, de certa forma radical, na maneira como as professoras, não só concebem, 

com realizam sua prática, o que certamente não é um processo rápido de acontecer. 

No entanto, consideramos que é possível e preciso desencadear esse processo, 

utilizando todos os instrumentos possíveis.  Sendo assim, a professora é um desses 

instrumentos, apesar de suas restritas condições de trabalho. Entendemos, enfim, que 

esse desencadear pode ser iniciado através de uma revisão profunda e ampla nos 

processos de formação das professoras. 

Fechando provisoriamente esta discussão, destacamos que os sujeitos da 

nossa pesquisa chamam a atenção para a necessidade e importância de um curso 

de Pedagogia com proposta curricular de formação mais voltada para a inclusão 

social de todas as pessoas, indistintamente.  

Pensamos que, embora insuficiente, a formação do professor nessa 

perspectiva é uma condição fundamental para que se promova uma pedagogia da 

alfabetização, de fato, inclusiva e promotora do sucesso escolar.

Os resultados da nossa pesquisa evidenciam que o que não deve ser feito está 

muito claro para as professoras entrevistadas, mas uma questão não deixa de ecoar 

nas nossas cabeças: então, por que as práticas não mudam nem os resultados 

vergonhosos testificados pelas pesquisas sobre os índices e alfabetização? O que 

estamos fazendo? Por que “sabemos” tanto e fazemos tão pouco? Cadê a reflexão e 

a AÇÃO? 
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 Esperamos que a ação, fruto da reflexão, não demore muito para ser 

efetivada por nós educadores que acreditamos numa educação melhor, num 

mundo melhor, menos desigual.... Mais justo! Será utopia? 

  Neste sentido, fazemos nossas as palavras de Carvalho (2002, p.18), 

quando afirma: 

 
Assim como ele [Paulo Freire] idealizava, as mudanças que 
ocorrerão implicam em boas doses de esperança e muita 
determinação para que, ao longo deste milênio possamos, de fato, e 
o mais breve possível, oferecer escolas de boa qualidade para todos. 
Todos! 

 Com este trabalho, esperamos ter dado uma contribuição para a discussão 

desta temática tão polêmica - a formação docente para a alfabetização e o papel dos 

cursos de Pedagogia nessa formação. Com certeza, a partir da busca de respostas, 

outras questões deverão surgir, a fim de serem mais aprofundadas. Talvez, tenhamos 

exigido muito de nós mesmos, considerando a pressão do tempo cronológico.  Resta-

nos, no entanto, manter a insatisfação, as sínteses provisórias, capazes de provocar 

rupturas e mudanças qualitativas no estado atual das coisas. 

 Finalizamos, provisoriamente, com as palavras de Nóvoa (2007, p. 29-30): 

 
A formação de professores deve basear-se em compromissos 
profissionais, que são também compromissos sociais. O trabalho 
educativo implica sempre um horizonte ético. Em primeiro lugar, um 
professor não pode resignar-se ao fatalismo do insucesso escolar. A 
aquisição de um repertório pedagógico serve, justamente, para 
resolver os casos mais problemáticos. Em segundo lugar, um professor 
não pode renunciar à missão que a sociedade lhe confiou. São os mais 
desprotegidos que necessitam de mais e de melhor escola. A
educação para todos só faz sentido, caso se traduza na 
aprendizagem de todos. Em terceiro lugar, um professor deve 
respeitar as diversas comunidades e culturas, sem esquecer, no 
entanto, que a sua finalidade é conseguir que as crianças ultrapassem 
as fronteiras que, tantas vezes, lhes foram traçadas, como destinos, 
pelo nascimento, pela família ou pela sociedade.  

Eis aí o nosso grande desafio! 
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APÊNDICE A
 

 
QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 
1. Nome (opcional):*__________________________________________________ 
2. Naturalidade:*____________________ 3. Sexo (  )M  (  ) F 
4. Faixa etária:*  (  ) 15 a 20 anos 

      (  ) 21 a 30 anos 
                              (  ) 31 a 40 anos 

      (  ) 41 a 50 anos 
      (  ) 51 a 60 anos 
      (  ) mais de 60 anos 

5. Escolaridade:  
Ensino Médio: (  ) magistério  (  ) Outro(s). Qual(is)?_______________________. 
Curso Superior: Ano em que concluiu o curso de Pedagogia:______________ 
Universidade em que concluiu o curso de Pedagogia: ____________________ 
Além do curso de Pedagogia, já fez outra graduação? 
(  )sim (  )não  Se sim, qual?___________________________________. 
Pós-Graduação: (  ) sim – concluída (  ) sim - em curso    (   ) não  
Se sim, qual? 
(  )Especialização: em que área?_____________________ 
(  )Mestrado: em que área? ____________________ 
(  )Doutorado: em que área?____________________ 

6. Tempo de serviço como professor e/ou coord. 
pedagógico:*___________________. 

7. Tempo de experiência com alfabetização:* 
Na Educação Infantil________________. 
Nas primeiras séries do Ensino Fundamental:____________________________. 
No 1º segmento da EJA: _____________________________________________ 

8. Vínculo empregatício:* 
Estado                                      Município                                   Outros vínculos 
(  ) efetivo                                  (  ) efetivo                                  (  ) efetivo 
(  ) estagiário                             (  ) estagiário                             (  ) estagiário 
(  ) serviço prestado                  (  ) serviço prestado                  (  ) serviço prestado 
(  ) outro________                    (  ) outro________                     (  ) outro__________ 
9. Jornada de trabalho, por escola em que trabalha:* 
___________________________________________________________________ 
10. Turma(s) e/ ou série(s) na(s) qual(is) leciona: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11. Faixa salarial que recebe:* 
(  ) 1 a 3 salários mínimos 
(  ) 4 a 6 salários mínimos 
(  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) acima de 9 salários mínimos 
 
12. Na manutenção de sua família, entram outros salários?* (  ) sim (  ) não 
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Se sim, uma média de quantos? (Tome como referência o salário mínimo). 
___________________________________________________________________ 
 
13. De quantas pessoas é constituída sua família?*___________________________ 
 
14. Quantidade de horas semanais dispensadas nas diferentes atividades:* 
- preparar aulas:______ horas semanais 
- dar aulas:______ horas semanais 
- corrigir trabalhos:______ horas semanais 
- reuniões pedagógicas:______ horas semanais 
- lazer:______ horas semanais 
- tarefas burocráticas:______ horas semanais 
- movimento sindical:______ horas semanais 
- trabalhos domésticos:______ horas semanais 
- outros:______ horas semanais 

Observações:______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

15. Atividades de capacitação (cursos, encontros, seminários, congresso etc) nos 
últimos 5 anos. Citar os temas trabalhados:* 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
16. Como percebe a própria prática pedagógica? E no tocante à alfabetização, como 

avalia o seu trabalho? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
17. Você costuma ler?  (   ) Sim;  (    ) Não;  
Se Sim, que tipos de leitura você tem feito? 
(  ) Jornal 
(  ) Revista sobre educação 
(  ) Revistas diversas 
(  ) Livros literários 
(  ) Livros informativos 
(  ) Livros sobre temas da educação 
(  ) Internet 
(  ) Outros_________________ 
 
18. Além da bibliografia indicada no curso de Pedagogia, houve incentivo, por parte 
dos seus professores, para a busca de outras leituras? 
(  ) Sim        (  ) Não      (  ) Raramente 
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19. Você sentiu alguma dificuldade em relação à leitura, ao ingressar na faculdade? 
(  ) Sim        (  ) Não      (  ) Às vezes 
SE SIM ou ÀS VEZES, qual ou quais a(s) dificuldade(s) sentida(s)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
20. Como você avalia o seu nível de leitura, hoje, após o término da graduação em 
Pedagogia? 
(  ) muito bom 
(  ) bom 
(  ) regular 
(  ) ruim 
 
21. Como você avalia o seu nível de produção textual (escrita) quando da sua 
entrada no curso de Pedagogia? 
(  ) muito bom 
(  ) bom 
(  ) regular 
(  ) ruim 
 
22. Você sente dificuldades, hoje, ao escrever seus textos? 
(  ) nenhuma dificuldade 
(  ) pouca dificuldade 
(  ) muita dificuldade 
 
Se Pouca ou Muita, quais as suas dificuldades?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
*Questões retiradas do Anexo 1 (CAMPELO, 2001, p. 235-236)  
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APÊNDICE B
 

GUIA DE ENTREVISTA SEMI-DIRETIVA 

 

- Fale sobre sua formação no curso de Pedagogia. 

- Fale sobre sua formação como professor alfabetizador e/ou coord. pedagógico.* 

- O curso de Pedagogia contribuiu na sua formação como professor alfabetizador?  

- Se sim... Em quais aspectos contribuiu? 

- Se não... Por que não contribuiu? 

- Quais disciplinas do curso de Pedagogia deram mais subsídios para a sua 

prática alfabetizadora? 

- Em que sentido se deu essa contribuição? 

- Que autores/leituras têm contribuído para a sua formação como professor 

alfabetizador e/ou coord. pedagógico?* 

-  As disciplinas cursadas no curso de Pedagogia possibilitaram a relação entre a 

teoria e a prática? Em que sentido? 

- Que conhecimentos e “saber-fazeres” gerais e específicos permitem aos 

professores alfabetizadores desempenhar o seu trabalho eficazmente?* 

- Que recomendações você faria para os cursos de formação inicial e contínua de 

professores?* 

- Para você, qual a importância do curso de Pedagogia na formação do professor 

alfabetizador? 

- Que recomendações você faria ao curso de Pedagogia para que ali se formasse 

melhor o professor alfabetizador? 

- Como se caracteriza ou como trabalha um bom professor alfabetizador?* 

- De quais fatores depende o êxito dos professores alfabetizadores?* 

- O professor pode atrapalhar a alfabetização dos seus alunos? SE SIM, como?* 

- E de que forma o professor ajuda na alfabetização do aluno?* 

- Que fatores contribuem/ dificultam o trabalho do professor alfabetizador?* 

- O que você diria dos conceitos de alfabetização; analfabeto/alfabetizado; 

analfabetismo/alfabetismo?* 

- E a sua história, a sua trajetória como professor alfabetizador e/ou coord. 

pedagógico, como tem sido?* 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



146 

 

- Descreva, com detalhes, o seu trabalho como professor alfabetizador e/ ou 

coord. pedagógico. 

- Que autores e referenciais teóricos embasam a sua prática pedagógica? 

- Em que sentido – o seu curso de Pedagogia lhe proporcionou esse 

embasamento teórico? 

- Existe algum referencial teórico que, se adotado, pode confundir ou prejudicar o 

trabalho do professor alfabetizador? 

- Na sua opinião, existem autores e referenciais teóricos que iluminam, 

particularmente, o trabalho do professor alfabetizador? 

- Se sim... Que autores? Que referenciais? 

- Em que eles ajudam/iluminam? 

- Por que ajudam/iluminam?  

- Apresente fato(s) marcante(s) do seu trabalho como professor alfabetizador e/ou 

coord. pedagógico. 

Há alguma questão sobre alfabetização que você considera relevante e que eu não 

abordei nessa conversa?* 

 

*Questões retiradas do Guião 4 de entrevistas (CAMPELO, 2001, p.244-245)  
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APÊNDICE C
 

Bom Professor Alfabetizador: 
características 

- Conhece a teoria, faz a transposição didática 
- Alfabetiza na perspectiva de letramento 
- Enseja a produção de textos, pelos alunos  
-Conhece avanços/recuos de cada aluno, no seu processo 
de alfabetização 
- Promove a ‘continuidade / superação’ dos níveis de escrita 
de cada alfabetizando 
- Conhece as bases científicas do processo de alfabetização
-Tem gosto pela leitura / escrita 
-Conhece habilidades/competências que o alfabetizando 
deve desenvolver em cada momento do processo 
- Alfabetiza sem traumatizar 
- Exerce a autoridade docente sem autoritarismo 
- Desperta o fascínio do alfabetizando pela língua escrita 
- Planeja, executa, avalia a ação docente de 
ensinar/aprender a língua escrita 
- Organiza o espaço/tempo escolar 
- Segue uma Rotina flexível
- Observa/registra/considera avanços, recuos, e outros 
aspectos relevantes do processo de alfabetização 
- Socializa saberes docentes e dificuldades com os colegas

Quadro 6 – “Bom Professor Alfabetizador: características”. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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