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RESUMO 

 

 
A presente tese tem como objetivo analisar a formação de professores alfabetizadores em Cursos de Pedagogia, a 

partir de sentidos atribuídos a esse processo por professores-formadores que atuam com disciplinas específicas de 

alfabetização nesses cursos. Partimos do pressuposto de que a formação de professores alfabetizadores em Cursos 

de Pedagogia constitui-se de múltiplos processos e é marcada por diversos fatores, dentre eles, os modos como os 

professores-formadores, que atuam nesses cursos com disciplinas de alfabetização, dão significado à formação 

docente e seus objetos ou focos específicos, tal como a alfabetização. Esses sentidos, elaborados em suas 

histórias de vida pessoal e profissional, são, ainda que não exclusiva e diretamente, constitutivos de suas ações-

relações de ensino e de desdobramentos nas aprendizagens dos discentes-formandos nos referidos cursos. O 

estudo assumiu como aporte teórico-metodológico a perspectiva da abordagem qualitativa de pesquisa, 

articulando-a com princípios da abordagem histórico-cultural de L. S. Vigotski e do dialogismo de M. Bakhtin 

para a pesquisa sobre processos humanos que privilegiam, nesses estudos, a centralidade da linguagem e das 

interações como constitutivas do objeto e de seus processos de compreensão. A pesquisa empírica realizou-se por 

meio de entrevistas semiestruturadas com quatro professores-formadores que atuam em Cursos de Pedagogia de 

quatro instituições de ensino superior das redes pública e privada de São Luís, MA. A análise dos sentidos 

expressos foi construída tomando dois grandes eixos estruturantes: formação de professores e alfabetização para 

analisar as bases constituintes dos sentidos relativos a formação de professores alfabetizadores nos cursos de 

Pedagogia em estudo. Quanto à Formação Docente, os enunciados evidenciaram sua significação como relação 

entre teoria e prática; como relação entre contextos de atuação; como relação entre práticas – ensino, pesquisa e 

extensão; como relação entre saberes da docência. Quanto à alfabetização, os sentidos expressos pelos 

professores formadores emergiram como: apropriação de práticas de ler e escrever; campo de atuação/formação; 

relação com Letramento e como objeto da formação inicial. Da relação entre esses eixos – formação docente e 

alfabetização  - apreendemos os seguintes enunciados como expressão de seus sentidos em relação a formação de 

professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia: limites das ações do Curso (relação desigual tempo da 

formação x demandas curriculares específicas); dificuldade de articulação teoria-prática; necessidade de 

extrapolação do previsto no currículo; Ao mesmo tempo, os professores formadores ressaltaram possibilidades 

das ações do curso nesse processo formativo – saídas produzidas por eles: Articulação entre as atividades teóricas 

e as práticas; Articulação entre contextos universidade-escola; Articulação entre atividades de ensino e pesquisa; 

Articulação entre atividades de ensino e extensão; Articulação entre diferentes saberes. As evidências que 

conseguimos produzir em nosso exercício de interpretação apontam para a necessidade de intensificação das 

discussões e ações que contribuam para uma ampliação das possibilidades de formação de professores 

alfabetizadores em cursos de Pedagogia, considerando a relevância desse processo para os professores, que 

respondem por esse processo na escola. 

 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Alfabetização. Curso de Pedagogia.  

 



     

 

ABSTRACT 

 

 
This thesis aims to analyze the training of literacy teachers in pedagogy courses, from meanings attributed to this 

process by teacher-trainers who work with specific disciplines of literacy in these courses. I assume that the 

training of literacy teachers in pedagogy courses consists of multiple processes and is marked by several factors, 

among them the ways teachers-trainers, who work in these courses with literacy courses, give meaning to teacher 

training and its objects or specific focus, such as literacy. These senses, drawn up in their stories of personal and 

professional life are, although not exclusively and directly, constitutive of its educational actions, relations and 

developments in the learning of students, trainees in these courses. The study took as theoretical and 

methodological support the perspective of qualitative research, linking it with the principles of cultural-historical 

approach LS Vygotsky and dialogism M. Bakhtin for research on human processes that focus on those studies, 

the centrality language and interactions as constitutive of the object and its understanding of processes. Empirical 

research was carried out through semi-structured interviews with four teachers-trainers working in higher 

education institutions Pedagogy four courses of public and private networks of Sao Luis, MA. Analysis of 

expressed senses was built taking two major structural areas: teacher training and literacy to analyze the 

constituent sense bases for the training of literacy teachers in teaching courses in study. As for Teacher Training, 

the statements showed its significance as a link between theory and practice; as a relationship between 

performance contexts; as a relation between practices - teaching, research and extension; as a relationship 

between teacher knowledge. As for literacy, the senses expressed by trainers teachers emerged as appropriation 

practices of reading and writing; of action / training field; relationship with literacy and as a subject of initial 

training. The relationship between these axes - teacher training and literacy - grasp the following statements as an 

expression of their meanings in relation to training literacy teachers in pedagogy courses: limitations of the 

actions of the Course (unequal relationship time training x specific curriculum demands); difficulty of theory-

practice articulation; need for extrapolation to the requirements of the curriculum; At the same time, the teacher 

educators emphasized possibilities of ongoing actions in this training process - outputs produced by them: The 

relationship between the theoretical and practical activities; Linkage between university-school contexts; 

Articulation between teaching and research activities; Articulation between education and extension activities; 

Articulation between different knowledge. The evidence that we can produce in our exercise of interpretation 

point to the need to intensify discussions and actions that contribute to an expansion of training opportunities for 

literacy teachers in pedagogy courses, considering the importance of this process for the teachers who are 

responsible for this process at school. 

 

 

Keywords: Teacher Education. Literacy. Education Course. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo analizar la formación de alfabetizadores en los cursos de pedagogía, de 

significados atribuidos a este proceso de formadores de profesores que trabajan con disciplinas específicas de 

alfabetización en estos cursos. Asumo que la formación de alfabetizadores en los cursos de pedagogía consiste en 

múltiples procesos y está marcado por varios factores, entre ellos las formas profesores-entrenadores, que 

trabajan en estos cursos con cursos de alfabetización, dar sentido a la formación del profesorado y sus objetos o 

enfoque específico, como la alfabetización. Estos sentidos, elaborados en sus historias de vida personal y 

profesional son, aunque no de forma exclusiva y directamente, constitutiva de sus acciones educativas, las 

relaciones y la evolución en el aprendizaje de los estudiantes, pasantes en estos cursos. El estudio tomó como 

soporte teórico y metodológico de la perspectiva de la investigación cualitativa, vinculándolo con los principios 

del enfoque histórico-cultural de LS Vygotsky y dialogismo M. Bajtín para la investigación sobre los procesos 

humanos que se centran en esos estudios, la centralidad el lenguaje y las interacciones como constitutiva del 

objeto y su comprensión de los procesos. La investigación empírica se llevó a cabo a través de entrevistas 

semiestructuradas con cuatro profesores-entrenadores que trabajan en instituciones de educación superior 

Pedagogía cuatro cursos de redes públicas y privadas de Sao Luis, MA. Análisis de los sentidos expresados fue 

construido tomando dos grandes áreas estructurales: Formación de docentes y de alfabetización para analizar las 

bases de los sentidos constitutivos para la formación de alfabetizadores en los cursos de enseñanza en el estudio. 

En cuanto a la Formación de Docentes, los estados mostraron su significado como un enlace entre la teoría y la 

práctica; como una relación entre los contextos de rendimiento; como una relación entre las prácticas - 

enseñanza, investigación y extensión; como una relación entre el conocimiento de los maestros. En cuanto a la 

alfabetización, los sentidos expresados por los profesores formadores surgieron como las prácticas de apropiación 

de la lectura y la escritura; de campo / formación de acción; relación con la alfabetización y como sujeto de la 

formación inicial. La relación entre estos ejes - la formación del profesorado y la alfabetización - captar las 

siguientes declaraciones como una expresión de su significado en relación con los alfabetizadores formación en 

cursos de pedagogía: limitaciones de las acciones del Curso (tiempo de formación desigual relación x demandas 

específicas del plan de estudios); dificultad de articulación entre teoría y práctica; necesite para la extrapolación a 

los requisitos del plan de estudios; Al mismo tiempo, los formadores de docentes hicieron hincapié en las 

posibilidades de acciones en curso en este proceso de formación - salidas producidas por ellos: La relación entre 

las actividades teóricas y prácticas; Vínculo entre la universidad y la escuela contextos; La articulación entre las 

actividades de enseñanza e investigación; La articulación entre las actividades de educación y extensión; La 

articulación entre el conocimiento diferente. La evidencia de que podemos producir en nuestro ejercicio de 

interpretación punto a la necesidad de intensificar las discusiones y acciones que contribuyan a la expansión de 

las oportunidades de formación para los profesores de alfabetización en los cursos de pedagogía, teniendo en 

cuenta la importancia de este proceso para los maestros que son responsables de esta proceso en el colegio. 

 

Palabras clave: formación del profesorado. Alfabetización. Curso de Educación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Considero que é mais útil contar aquilo que vivemos do que estimular um 

conhecimento independente da pessoa e uma observação sem observador. Na 

verdade, não há nenhuma teoria que não seja um fragmento, cuidadosamente 

preparado de uma qualquer autobiografia (Paul Valéry). 

 

  

O percurso que orientou a investigação que empreendemos na elaboração de nossa 

tese foi construído a partir de motivações que emergiram especialmente de nossa experiência 

profissional. Desse modo, esse percurso apresenta uma trajetória impregnada de vivências não 

apenas acadêmicas, mas pessoais, portanto, intransferíveis e singulares. Por isso, tomamos o 

pensamento de Paul Valéry por afirmar uma perspectiva de pesquisa enquanto trabalho que 

envolve e expressa algo que significamos e que, ao mesmo tempo, produz sentidos em nós. O 

que estudamos é parte do que vivemos; não é possível separar a experiência do pesquisador do 

seu objeto de investigação e vice-versa. 

Enquanto sujeito de relações que somos, o percurso vivido entrelaça o que nos 

tornamos e aquilo que acreditamos – nossas ideias, conhecimentos, crenças, valores, 

sentimentos. Como afirma Cifali apud Snoeckx (2003, p. 22), “é inútil narrar, ou descrever, se 

o portador da ação não assume sua subjetividade e nega o impacto do afeto na pesquisa. É 

nossa presença no texto, e não nossa ausência, que dá a esse escrito seu interesse e sua 

perenidade”. Este trabalho traz nossas experiências e nossa interação com outros textos e 

contextos propiciadores de aprendizagens significativas que se entrelaçam na tessitura de 

novos sentidos. 

Nossos sentidos e aprendizagens só podem ser compreendidos se situados em 

contexto, de acordo com a abordagem na qual fundamentamos nosso trabalho – a abordagem 

histórico-cultural. Os contextos são concebidos como resultantes de relações dialéticas entre 

meio e pessoas. Como afirma Ferreira (2004, p. 26), 

 

Os contextos não são considerados como pano de fundo onde se dão os processos de 

desenvolvimento nem como fatores que impingem determinadas normas ou 

significações, às quais as pessoas se tornam assujeitadas. Ao contrário, os contextos 

são concebidos aqui a partir da noção de meio como proposta por Wallon (1986), o 

qual tem, simultaneamente, duas funções: a de ambiente, contexto ou campo de 

aplicação de condutas (milieu); e a de condição, recurso, instrumento de 
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desenvolvimento (moyen). O meio social, o espaço de experiência da pessoa, 

representa assim um meio (instrumento, recurso) para seu desenvolvimento 

(FERREIRA, 2004, p. 26). 

 

 

A partir da proposição da autora, as pessoas e os contextos – como sínteses de 

espaço-tempo-interações sociais – desenvolvem-se reciprocamente. Portanto, dos/nos 

contextos - conjunto vivo de produções sociais - emergem ações, reações, relações e, 

nestas/destas, as significações, os processos de produção de significados e os sentidos que se 

entrelaçam nos modos de pensar, sentir e dizer que são próprios dos contextos e dos sujeitos 

em sua existência. 

Assim, foi dos contextos de vida, de nossas experiências diversas, em especial de 

nossa atuação como professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), mais precisamente na atividade de estágio supervisionado, nos anos iniciais do 

ensino fundamental e, ainda, de nossa convivência com os discentes-graduandos, com os 

docentes-colegas, nas escolas com as quais nos envolvemos e suas demandas, com as 

teorizações acerca da formação e da alfabetização – bem como outras temáticas pertinentes 

aos componentes curriculares do curso – que emergiu a necessidade de compreender, os 

múltiplos processos e aspectos envolvidos na formação inicial de professores alfabetizadores 

em cursos de Pedagogia, a partir da perspectiva dos professores formadores dos referidos 

cursos que atuam com disciplinas especificas de alfabetização, Esses sujeitos – 

professores/formadores - são considerados por Vygotsky (1991) como mediadores 

fundamentais de aprendizagem.   

Anterior à nossa entrada como formadora de professores, no curso de Pedagogia 

da UFMA, não poderíamos deixar de evidenciar um dos contextos que também nos formou e 

nos mobilizou em torno das questões que envolvem a formação de alfabetizadores, sua 

importância e necessidade no contexto atual, as quais destacamos: as marcas das experiências 

vividas na rede pública municipal de educação de São Luís, MA, como professora, 

coordenadora pedagógica e formadora de professores dos anos inicias do ensino fundamental, 

entre os anos de 2002 a 20091. Nessas vivências, emergiram as motivações que nos 

conduziram, no ano de 2006, a buscar respostas no Mestrado em Educação da Universidade 

                                                 
1 Com nossa aprovação em concurso público para a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no ano de 2009, 

solicitamos exoneração da rede municipal de São Luís, assumindo a função de professora do Curso de Pedagogia 

com dedicação exclusiva em julho de 2009.  
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Federal do Ceará (UFC) e a desenvolver nossa dissertação, concluída no ano de 2008, na qual 

analisamos o processo de formação continuada desenvolvido nas escolas da Rede Municipal 

de São Luís. 

O enfoque da pesquisa recaiu sobre o papel dos Coordenadores Pedagógicos como 

formadores de professores em contexto escolar, considerando que, naquele momento, esse foi 

um grande desafio para estes profissionais: atuar como formadores de professores nas escolas, 

tendo como conteúdo prioritário da formação o aprendizado da leitura e da escrita pelas 

crianças, desafio permanente no campo da educação. 

Percebemos, naquele momento, que a formação continuada enquanto condição 

permanente de aprendizagem e desenvolvimento profissional – ampliação e atualização de 

conhecimentos teórico-práticos sobre a docência – precisava ser garantida aos professores. 

Também tivemos a clareza da importância do papel dos formadores para fortalecer os espaços 

formativos e criar possibilidades de resultados efetivos de mudanças nas práticas pedagógicas 

dos professores em formação. Compreendemos que a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem passa, também, por um conjunto amplo de fatores e, entre eles, a garantia, aos 

professores, de espaços-tempos de formação de qualidade. Tal formação envolve o papel que 

têm os formadores com seus saberes e fazeres nas instâncias formativas. 

Por outro lado, ao vivenciarmos esse processo na condição de formadora, nos 

conscientizávamos de que havia lacunas na formação inicial dos professores que precisavam 

ser problematizadas. Compreendemos, a partir do que propõe a Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), que a formação inicial é um processo 

histórico, social, não individual, de apropriação-produção de sólidos conhecimentos 

pedagógicos gerais e específicos, em que se articulam teoria e prática, de modo a propiciar a 

iniciação no ofício da docência de forma responsável, competente e, relativamente, autônoma 

(FREITAS, 1999). Assim, com base no que vivenciávamos na escola, trabalhando com a 

formação continuada dos professores, constatamos que a formação inicial não estava, por 

questões que entendemos de natureza histórica, social, política e cultural, possibilitando aos 

graduandos em Pedagogia e ingressantes na carreira de professor, aquilo que consideramos 

fundamental para a assunção de suas funções docentes junto às crianças na escola. 

A perspectiva defendida pela ANFOPE, em relação à formação, assume ou 

aproxima-se dos pressupostos da abordagem histórico-cultural nos quais ancoramos nossa 
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compreensão de formação docente, tal como já afirmado por Ubarana (2011) como processo 

de apropriação – aprendizagem e desenvolvimento de modos de pensar, sentir, agir-proceder – 

pertinente ao ofício da docência, socialmente instituído e legitimado. Esse processo, como 

todos que envolvem a constituição de modos de funcionamento mental é, tal como proposto 

por L. S. Vygotsky (1998), mediado, necessariamente, pelo outro e constituído pela 

linguagem, ou seja, supõe a relação mediada do sujeito cognoscente com os objetos a 

conhecer. É o caso das práticas da cultura, os modos culturalmente instituídos de “ser 

professor”, que envolvem experiências, relações diversas e efeitos de incorporação 

diferenciados. Na formação de professores, os formadores são mediadores fundamentais no 

processo de aprendizagem da docência.  

Os efeitos dos processos formativos não são lineares, imediatos, homogêneos ou 

harmoniosos, pelo contrário, são contraditórios, dispersos, desencontrados. E, dessa 

perspectiva, os estudos de Vygotsky (1998) nos ajudam a compreender as questões que 

envolvem a formação docente, por entendermos que tratamos de processos humanos de 

desenvolvimento da pessoa/profissional. Falar de formação docente, a partir das contribuições 

Vygotskinianas, é compreendê-la como aprendizagem de um complexo processo de ensinar e 

aprender ser professor, que ocorre mediante relações em contexto.  

No caso do nosso estudo, buscamos compreender os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da docência em relação aos processos que envolvem o 

ensino da língua escrita. Estudar a formação a partir das contribuições de Vygotsky é 

compreender que estudamos um processo de aprendizagem humana feita com e entre 

humanos.  

Foi da nossa dissertação de mestrado, na qual tematizamos a formação continuada, 

que construímos, também, a convicção da necessidade de articularmos as discussões com a 

formação inicial. Esse interesse foi ainda mais instigado pela constatação de que, de um modo 

geral, nas últimas décadas, houve um aumento significativo de estudos voltados para a 

formação continuada, mas este mesmo aumento não foi acompanhado por trabalhos com 

enfoque na formação inicial. Alarcão (2004) destaca que a formação continuada atraía mais os 

estudiosos, afinal, “a este interesse subjaz uma grande expectativa sobre o seu papel e sua 

importância”. A autora alerta que há certa frustração com os resultados da formação inicial e 

que isso pode contribuir para o agravamento de outras questões candentes como a 
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desvalorização da formação inicial. Esse é um problema de grande relevância, tendo em vista 

que analisar estas modalidades formativas desarticuladas umas das outras significa 

desconsiderar que a formação inicial consiste em uma sólida base de sustentação para a 

formação continuada e que esta, como o próprio nome designa, visa garantir a imprescindível 

continuidade do processo de formação como aprendizagem permanente.  

Após todo este percurso vivido na escola de educação básica, em relação à 

formação continuada de professores até o ano de 2009, outras experiências foram se 

constituindo e alimentando ainda mais em nós a convicção de que precisávamos continuar 

investigando as questões que envolvem a formação de professores e, por sua vez, o papel 

importante que têm os formadores nessas discussões, com suas concepções, seus sentidos e 

ações.  

Agora na condição de professora do Curso de Pedagogia da UFMA, com 

dedicação exclusiva, fomos vivenciando situações que nos fizeram questionar ainda mais a 

formação inicial de professores para atuar nos primeiros anos de escolarização. Um contexto 

mobilizador nessa direção foi a experiência vivenciada na atividade de Estágio Supervisionado 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse lócus formativo, constantemente 

defrontamo-nos com situações e problemas relativos à grande demanda das escolas-campo 

para atuação dos estagiários nas turmas de alfabetização. De certo modo, essas questões nos 

chegam como “pedidos de socorro” por parte dos professores que atuam nessas turmas e por 

parte dos estagiários que se sentem despreparados diante da referida demanda.  

A inquietação que tais situações nos provocam, aumentou com a constatação de 

que a maioria dos professores alfabetizadores dessas escolas é graduada em Pedagogia, o que 

nos impele a refletir sobre o papel do curso como instância de formação inicial docente 

específica para a alfabetização. Esse aprendizado consiste em um desafio permanente em 

nosso sistema educacional, sobretudo nas escolas públicas. Na atualidade, é o curso de 

Pedagogia o responsável pela formação inicial dos professores que atuarão/atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, sobretudo nos três primeiros anos, quando esse aprendizado 

tem caráter de “foco central”, como está afirmado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010). 

No contexto no qual atuamos – professora/formadora no curso de Pedagogia – 

temos refletido sobre várias questões, especialmente algumas relativas às impossibilidades de 
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formar alfabetizadores em razão das condições apresentadas nesse curso. Essas reflexões ao 

mesmo tempo em que nos incomodam, mobilizam-nos. A essas reflexões junta-se a grande 

problemática relativa aos baixos índices de aprendizagem dos estudantes das escolas públicas, 

lugar onde construímos toda a nossa vida estudantil e onde atuamos profissionalmente desde 

os anos inicias até chegarmos à função de professora do ensino superior.  

Por isso, entendemos que é preciso refletirmos sobre algumas das questões que 

envolvem a formação de professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia investigados em 

São Luís-MA. Essas questões serão tematizadas a partir da perspectiva dos professores-

formadores, buscando nos sentidos desses sujeitos sobre formação docente e alfabetização, 

entender os desafios, possibilidades e, condições sobre as quais a formação de alfabetizadores 

nos cursos de Pedagogia que fazem parte desse estudo - Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA); Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade Vale do Acaraú 

(UVA). Consideramos que essas condições, enquanto instâncias de mediação, são, em meio a 

outras contingências, constituídas também pelas concepções dos professores formadores 

acerca dos aspectos envolvidos no processo da formação de professores de um modo geral. 

Assim, buscamos entender o que pensam os professores formadores sobre o próprio processo 

de formação docente e ao mesmo tempo de alfabetização nos cursos de Pedagogia onde 

atuam, construindo assim uma análise sobre a formação dos alfabetizadores que atuarão/atuam 

em salas de alfabetização nas escolas dos anos iniciais. 

Nossa necessidade-curiosidade por este tema, bem como, nossa questão, objetivo, 

as definições relativas aos procedimentos de construção e análise dos dados foram orientados 

por um pressuposto: os Professores-formadores que atuam em cursos de Pedagogia com 

disciplinas de alfabetização têm modos próprios de conceber-significar os processos 

formativos e seus objetos ou focos específicos, tal como a formação docente e a alfabetização. 

Essas significações, elaboradas em seus processos históricos singulares de significação – 

compreendida como apropriação-produção de significados e sentidos – são, ainda que não 

exclusiva e diretamente, constitutivas de suas ações-relações de ensino e de desdobramentos 

nas aprendizagens dos discentes-formandos. Conhecer tais sentidos pode contribuir para a 

reflexão a respeito dos fatores que intervêm nos processos formativos de professores 

alfabetizadores. 
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Por essa razão, definimos como objeto central do estudo: a formação de 

professores alfabetizadores em Cursos de Pedagogia, segundo sentidos de professores 

formadores que atuam nesses cursos em disciplinas que tematizam de modo específico a 

alfabetização. Tendo clareza em relação ao nosso objeto de investigação, definimos a seguinte 

questão de partida: Como é significada a formação de professores alfabetizadores em Cursos 

de Pedagogia por professores formadores que atuam em disciplinas que tematizam, 

especificamente, a alfabetização? Em consequência, definimos como objetivo de nossa 

investigação: Analisar a formação de professores alfabetizadores em Cursos de Pedagogia a 

partir de sentidos atribuídos a esse processo por professores-formadores que atuam com 

disciplinas específicas de alfabetização nesses cursos.   

Nosso estudo situa-se, por conseguinte, no âmbito das investigações que se voltam 

a tematizar a formação de professores alfabetizadores e suas diversas faces, sob a perspectiva 

de professores formadores que atuam em cursos de formação inicial de alfabetizadores, neste 

caso, em cursos de Pedagogia. Entendemos que a formação inicial não é a única, nem a 

primeira instância formativa dos profissionais docentes, visto que a partir de uma perspectiva 

histórica os sujeitos iniciam a formação em suas próprias histórias e em diferentes contextos, 

sendo, por vezes, o ingresso na formação inicial já resultante dessas experiências anteriores e 

fundantes de suas escolhas. Mas, por sua constituição e posição social, histórica, cultural e 

política, a formação inicial é uma parte fundamental da constituição do profissional docente, 

com potencial significativo de repercutir em suas concepções e práticas futuras, dependendo 

das condições em que é desenvolvida. Dentre essas condições, destacamos o papel dos 

formadores, com suas próprias concepções envolvidas nos sentidos que atribuem aos sujeitos e 

objetos de suas práticas formativas. 

Impulsionadas pelo persistente problema em que converte-se a aprendizagem da 

língua escrita no início da escolarização em nosso país, o que é afirmado pelos índices 

resultantes de pesquisas e avaliações desenvolvidas de modo mais intenso nas últimas décadas 

como políticas públicas (SAEB, Prova Brasil, Provinha Brasil, IDEB), as produções na área da 

formação docente, da alfabetização e, consequentemente, da formação de professores 

alfabetizadores, vêm ganhando destaque e impulsionando uma vasta discussão em torno 

desses campos.  
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Nesse mesmo cenário, e em conformidade com as mudanças no ideário que 

articula mudanças políticas, econômicas e sociais a uma adequação do sistema educacional 

com centralidade na formação de profissionais da educação (gestores e professores), têm se 

desenvolvido tanto discussões sobre a formação como programas de formação de professores 

alfabetizadores, considerada “como elemento impulsionador e realizador” de mudanças “ou 

como elemento que cria condições para a transformação da própria escola, da educação e da 

sociedade” (FREITAS, 1999, p. 18). 

No que se refere às discussões sobre alfabetização, estas se multiplicaram e se 

intensificaram nas últimas décadas no Brasil e em outros países de diversas regiões do mundo, 

como afirma Smolka (2012), provocando reflexões em torno dos processos de ensino e 

aprendizagem da língua escrita, colocando em discussão as concepções hegemônicas que 

consideram a língua como um código e sua aprendizagem segundo perspectivas mecanicistas e 

associacionistas (GONTIJO, 2003). 

A partir dessa produção, outras concepções foram recompondo o cenário da 

produção em torno da alfabetização. Vale destacar aquelas em que o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da escrita pelo aprendiz é considerado como base fundante 

desse processo, como os estudos construtivistas de Ferreiro e Teberosky (1986). Juntamente 

com outras teorizações de base interacionista, tanto relativas à aprendizagem quanto à 

linguagem, esses estudos impulsionaram uma vasta produção no Brasil a partir dos anos de 

1980.  

A tese central das teorizações de Ferreiro e Teberosky (1986), identificadas como 

psicogênese da língua escrita, é de que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita tem 

uma história na criança. A tese já foi defendida por Vygotsky no início do século XX, ao 

afirmar que havia uma “pré-história” da escrita na criança vinculada à emergência de 

capacidades de simbolização. Segundo as autoras citadas, antes de aprender a escrever 

convencionalmente, as crianças, não apenas reproduzem passivamente instruções de 

professores, como buscam compreender objetos presentes no real, constroem hipóteses sobre 

sua natureza enquanto representação – o que é a escrita, o que ela representa e como é 

representada.  

Na construção dessas ideias-conceitos, os aprendizes percorrem um processo 

marcado por modos diferentes e sucessivos de entender como funciona o sistema de escrita 
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alfabético. O processo de ensino e aprendizagem em torno da alfabetização passa a ser 

tematizado a partir de uma perspectiva conceitual em que se destaca a atividade do aprendiz 

com/sobre o objeto de conhecimento – a escrita como modo de aprendê-la. 

Reconhecemos as contribuições dessas teorizações para a construção histórica do 

conhecimento teórico-prático acerca da alfabetização. Igualmente, consideramos a 

contribuição das teorizações fundadas na abordagem histórico-cultural sobre o ensino e a 

aprendizagem da língua escrita que destaca os aspectos históricos e sociais das funções, das 

condições e do funcionamento da escrita. Nesta abordagem, ao ser posta como objeto de 

ensino, a escrita é tematizada a partir de algumas questões, a saber: “para que, para quem, 

onde, como, por que ensinar a língua escrita” (SMOLKA, 2012, p.63).  

Nessa perspectiva, para além da consideração da criança como sujeito ativo que 

constrói conhecimentos sobre a escrita a partir de sua própria experiência e interação com os 

escritos da sociedade como objetos de conhecimento, considera-se que, nesse aprendizado, os 

contextos nos quais as crianças estão imersas são decisivos para entendermos o processo de 

ensino e aprendizagem da escrita, concebida como sistema de representação, como linguagem, 

como atividade de produção de sentidos, com funções e usos sociais que lhe conferem 

significado. 

Essa compreensão foi ainda ampliada com as mudanças nas concepções 

pertinentes à linguagem, língua, seu aprendizado e ensino, oriundas dos estudos do campo da 

linguística. Essas concepções alargaram a compreensão sobre a linguagem escrita que passa a 

ser compreendida, como afirma Gontijo (2003), em uma dupla dimensão: a discursiva e a de 

sistema de signos criado ao longo da história humana. 

Dessa forma, assumimos em nosso estudo o entendimento da alfabetização 

definida como processo de aprendizagem e desenvolvimento de capacidades cognitivas, 

linguísticas e afetivas diversas relacionadas à compreensão, produção e valorização da 

linguagem escrita e seus princípios de representação e produção, vinculada a funções e usos 

culturais reais. Essa vinculação decorre, por sua vez, tanto dos estudos da linguagem, que a 

concebem como atividade de produção de sentidos que se materializam em textos nas 

situações de interação diversas, como as concepções de letramento que se incorporaram às 

ideias acerca da alfabetização, na perspectiva de imprimir ao processo um caráter 
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sociocultural, articulando o aprendizado da língua escrita à inserção em práticas reais de uso 

da leitura e da escrita na sociedade. 

Assim, a alfabetização envolve não só a compreensão da relação oral e escrito e 

fonema e grafema, como também o desenvolvimento de habilidades e os procedimentos 

relativos à compreensão (leitura), à produção de textos escritos com finalidades e as 

composições diversas e à reflexão sobre a linguagem demandada pelos escritos em suas 

diversas manifestações sociais. Trata-se de uma aprendizagem, como já se referiu Soares 

(2003), de natureza multifacetada, complexa e específica que demanda intervenção 

pedagógica intencional e sistemática. Em uma sociedade marcada por desigualdades sociais, 

onde o acesso aos bens culturais – dentre eles a produção escrita em sua diversidade – é 

distribuído de modo desigual, o papel da escola e do professor reveste-se de importância 

singular. 

Essas teorizações produziram o entendimento de que o professor em formação 

precisa ter acesso a conhecimentos relativos ao ensino da língua escrita, ou seja, na formação 

do professor alfabetizador é fundamental contemplar as diversas especificidades que envolvem 

o ensino e aprendizagem da linguagem escrita segundo essas perspectivas atuais, notadamente 

as de cunho interacionista.  

A concepção da aprendizagem como resultante de relações de interação proposta 

tanto pelo construtivismo piagetiano, como pela abordagem histórico-cultural de Vygotsky, 

em que pesem as diferenças epistemológicas entre as abordagens inclusive no que tange à 

compreensão de interação, desdobra-se no entendimento de ensino, como propõe Smolka 

(2012), como “relações de ensino”. Nessa proposta, professores e alunos, interagindo entre si e 

com o objeto de conhecimento, aprendem e se ensinam mutuamente. 

Essas especificidades dizem respeito ao objeto de conhecimento – a escrita – no 

que ela consiste, na sua função social, na relação com a língua oral, nas regras de 

funcionamento, portanto, do que há para aprender e do que é preciso ensinar, aspectos 

necessariamente pertinentes à formação do professor alfabetizador. A formação dele envolve 

elaboração de significações relativas ao como se aprende, também ao como se ensina. Assim a 

formação docente precisa assegurar a compreensão de que há objetos específicos acerca do 

ensino da língua escrita, os quais devem ser tematizados e problematizados nos espaços de 

formação do alfabetizador. 
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Consideramos que esses conhecimentos específicos precisam ser contemplados 

como objetos de aprendizagem dos professores nas instâncias formativas tanto na formação 

inicial quanto na formação continuada dos profissionais que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Por outro lado, outros desafios referentes à formação docente precisam ser 

compreendidos e problematizados, pois não podemos discutir a alfabetização como distante 

das questões que envolvem a formação docente no Brasil e nem a formação isolada do 

contexto mais amplo. 

Esses aspectos demandam diversas questões formativas em relação à formação de 

professores alfabetizadores e aos formadores desses professores, porque eles são formadores-

mediadores fundamentais de aprendizagens reconhecidas como complexas e responsáveis pela 

garantia de um processo de formação de qualidade. Evidentemente que há outros fatores 

condicionantes já referidos por nós que garantem uma formação de qualidade aos professores, 

como a problematização de teorizações diversas e assumidas como foco de políticas 

educacionais igualmente diversificadas nas últimas décadas em nosso país. Esse conjunto de 

produções aborda e revela dimensões históricas e conceituais da formação de professores as 

quais retomamos, em parte, a seguir.  

No Brasil, as discussões sobre a importância da formação de professores como 

campo de investigação não é algo recente. Diversos estudos foram feitos no sentido de 

compreender as tendências sobre as quais as pesquisas nesse campo têm sido conduzidas. 

Romanowski (2013) aponta que os trabalhos considerados estado da arte que buscaram 

analisar o estado em que se encontra a formação de professores no Brasil datam, em especial, 

dos anos de 1980. Isso não significa que anteriormente a este período não houvesse 

preocupação com essa frente de investimento. Esclarecendo sobre esse aspecto, a autora 

afirma:  

Destarte, a pesquisa da/na formação dos professores, realizada nos cursos 

universitários, e mesmo no curso normal secundário, somente assume relevância a 

partir da década de 1980. Nesse período, os debates em torno da pesquisa em 

formação de professores passaram a ocorrer em simpósios, reuniões, artigos, 

investigações, teses e dissertações. Um dos primeiros balanços sobre a pesquisa em 

educação no Brasil, realizado por Gouveia em 1971, ao examinar os estudos 

desenvolvidos por Centros de Pesquisas Regionais, vinculados ao INEP/MEC, 

aponta a realização de levantamento sobre a caracterização de professores e 

profissionais de ensino, quanto ao nível de qualificação, condições socioeconômicas, 

posição funcional e expectativas dos professores. Esses estudos são diagnósticos 

sobre a condição de formação (ROMANOWSKI, 2013, p. 480). 
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A sistematização da pesquisa na área da formação de professores no Brasil é 

recente como também é recente o próprio entendimento dessa formação como instrumento 

indispensável à valorização e à profissionalização dos professores, é algo em construção que 

requer especial atenção dos estudos na área da educação.    

Franco e Goldberg (1976) confirmam que a perspectiva das pesquisas focadas nos 

professores, sobretudo aquelas publicadas nos cadernos de pesquisa da Fundação Carlos 

Chagas entre os anos de 1968 e 1973, tinham como objeto o comportamento dos professores. 

Denunciam a inexistência de trabalhos em torno das condições sobre as quais os professores 

foram formados.  Dessa forma, comprova-se o que Romanowski (2013) problematiza sobre os 

estudos anteriores aos anos de 1980, os quais não estavam focados na compreensão do estado 

da formação dos professores, nem tão pouco nas variáveis que interferem na qualidade desse 

processo. 

Nos anos de 1990, vale mencionar a pesquisa de André, Simões, Carvalho e 

Brzezinsk (1999) que faz uma síntese integrativa do conhecimento sobre o tema da formação 

do professor, com base na análise de 284 trabalhos – teses e dissertações – sobre formação 

docente concluídos em programas de pós-graduação em educação do país, de 1990 a 1996. O 

estudo aponta que o foco de investigação recai sobre a formação inicial, sendo o Curso Normal 

o mais estudado, enquanto as outras licenciaturas são também alvo de muitas pesquisas, mas o 

curso de Pedagogia aparece como pouco investigado. Nos conteúdos emergentes nos estudos 

sobre a formação inicial dos docentes são os temas transversais como as drogas, a educação 

ambiental, a educação e saúde que têm prevalecido. 

No que se refere aos trabalhos sobre formação continuada, os autores citados 

apontam que, mesmo não tendo no período analisado um expressivo número, os temas e 

conteúdos estudados são mais significativos do que aqueles tratados nos trabalhos que 

abordam a formação inicial, ou seja, “são abrangentes, pois cobrem diferentes níveis de 

ensino” (ANDRÉ et. al., 1999, p. 303). 

A questão da identidade e da profissionalização docente, bem como indagações 

sobre questões mais amplas como processos e práticas de formação, não foram tão 

pesquisadas e aparecem como perspectiva de pesquisa para o campo da formação de 

professores, ou seja, as autoras apontam esses tópicos como perspectivas de pesquisas para a 
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década seguinte, sobretudo, aqueles que fornecem elementos sólidos para a construção de 

políticas públicas para a área. 

Na mesma pesquisa, quando analisados os periódicos, as autoras apontam que no 

período dos anos de 1990, o que mais se abordou nos estudos foi: 

 

Na categoria formação inicial incluem-se os artigos que abordam o conjunto das 

licenciaturas (14), a escola Normal (7) e o curso de pedagogia (6). Nota-se aqui uma 

diferença em relação às pesquisas dos discentes que priorizam a escola Normal, mas 

nota-se também uma semelhança, já que ambos enfatizam a licenciatura e quase não 

investigam o curso de pedagogia (ANDRÉ et. al., 1999, p. 304). 

 

 

Em torno dessa crescente produção, as autoras apontam que nas fontes analisadas 

constataram um dilema e, portanto, uma questão que deve ser problematizada, que é o excesso 

de discursos sobre o tema da formação de professores. Essas pesquisas falam sobre os sujeitos, 

ações em torno do tema, mas deixam de lado algo fundamental que é a escassez de dados 

empíricos. Pouca importância é dada aos percursos de investigação que problematizam as 

realidades onde as questões de fato acontecem, materializam-se. Há uma ausência de 

elementos que contribuem para enfrentar uma das questões importantes nas discussões sobre a 

formação de professores no Brasil - a relação teoria e prática.   

Essa mesma questão é apontada por Romanowski (2013) quando em seus estudos 

observamos que, de um modo geral, na década de 1980, as pesquisas na área da formação 

tinham como foco central a análise dos cursos de Licenciatura, seus modelos formativos e seus 

problemas sem a articulação com a escola básica. Segundo Candau (1987), em meio a tudo 

isso é preciso construir uma trajetória na direção da renovação da formação para a valorização 

da docência a partir do ensino dos conhecimentos específicos, em que “as multidimensionais 

do conhecimento, interdisciplinares, de institucionalização da pesquisa e articulação com a 

escola básica, formem unidade referencial”. 

Ainda na década de 1990, de acordo com pesquisas de Lüdke (1994) e Gatti 

(1997), a questão central foi analisar os problemas dessa área, como também as mudanças 

implementadas até então, com destaque para experiências inovadoras que pudessem apontar 

possibilidades para a formação de professores no Brasil. Segundo Romanowski (2013, p. 483), 

na pesquisa de Gatii (1997) observa-se uma busca por identificar elementos importantes, tais 

como a “análise do panorama sobre a formação dos professores da educação básica, na época 
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denominado de 1º e 2º graus”. O foco voltou-se para a identificação do nível de formação dos 

professores, e ainda a respeito das condições sobre as quais essa formação acontecia. Nessa 

perspectiva, discutem-se questões essenciais, sobretudo aquelas referentes às condições nas 

quais os professores estão sendo formados no Brasil. 

Nos anos de 2000, é importante destacar a pesquisa em que Gatti, Barreto e André 

(2011) fazem uma análise das Políticas de formação inicial e continuada no Brasil. O foco são 

as questões relativas ao financiamento, organização, reestruturação e valorização dos 

profissionais da educação.  Com uma crescente demanda por essa formação, a necessidade de 

avaliar as Políticas para área, os cursos com seus currículos e estrutura, as condições de 

desenvolvimento e a organização dos espaços de formação tendem a crescer, por 

considerarmos que a formação precisa ser compreendida no contexto das relações sociais e 

históricas. As autoras afirmam a necessidade de estudos sobre a formação docente, 

especialmente em razão da expansão dessa e formação na atualidade por meio de alguns 

programas governamentais de grande abrangência, dentre os quais o PARFOR - Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – (Resolução nº 13 de 20 de maio 

de 2010). 

Certos de que a crescente pesquisa na área da formação de professores trouxe 

contribuições, reconhecemos que não são suficientes para a compreensão de suas múltiplas 

dimensões, por isso é preciso avançar. Apoiando-nos na pesquisa de Romanowski (2013), 

compreendemos que a multiplicidade de dimensões que compõe a formação docente e sua 

decorrente complexidade demanda a continuidade e o aprofundamento de estudos e reflexões. 

Estudos que abordem, entre outros aspectos, as condições em que se efetiva a formação, de 

cuja constituição fazem parte os modos como a formação e seus objetos-focos são 

compreendidos pelos formadores. 

Essa trajetória apontada em torno da formação de professores corrobora para a 

compreensão e a constatação que de fato a produção acadêmica na área da formação de 

professores tem crescido consideravelmente no Brasil, demonstrando a fertilidade que há 

nesse campo de investigação. Nesse âmbito, as discussões passaram a analisar as múltiplas 

dimensões constitutivas da formação – natureza, fontes e finalidades, objetos, processos, 

limites e possibilidades.  
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E nesse processo, tomamos a trajetória que analisa a formação a partir das 

teorizações que consideram a relação indispensável entre as experiências de vida e a formação, 

sobretudo aquelas que assumem o importante papel dos processos que articulam o 

desenvolvimento pessoal e profissional e a relação teoria e prática. Relação esta entendida não 

do ponto de vista da ciência e da técnica, que assume caráter retificador, de adequar, mas da 

relação teoria e prática como perspectiva política e crítica. Para Larrosa (2002) nessa relação 

têm sentido pensar em reflexão crítica, em uma reflexão emancipadora. Na perspectiva da 

relação ciência e técnica as pessoas que atuam em educação, neste caso os professores, são 

apenas reprodutores de técnicas que os cientistas produzem. Ao contrário, pensando da 

perspectiva da teoria e prática dessa relação, entendemos os professores como sujeitos críticos, 

da práxis política, comprometidos com aquilo que fazem. 

No conjunto das produções acerca da formação de professores, enxergamos nas 

teorizações de Nóvoa (1999) e Tardif (2002) dentre outros, elementos que nos ajudam a 

discutir a importância da relação teoria e prática na formação docente. Também aproximações 

com as postulações da abordagem histórico-cultural Vygotsky (1998) relativas à natureza 

sociocultural e dialógica da apropriação de funções psíquicas humanas ou apropriação de 

conhecimentos/modos de ação, inclusive os de caráter mais elaborado, tais como os exigidos 

em atividades da vida profissional. Os autores citados discutem a formação docente na, com, e 

pela experiência/sentido, como uma perspectiva de sustentação para a formação docente, bem 

como para a constituição de uma formação com foco na aprendizagem do professor, com 

vistas à sua profissionalização. 

Nóvoa (1999) propõe uma formação centrada no fazer da profissão e aponta, ao 

mesmo tempo, para a necessidade de não restringirmos a formação de professores ao acúmulo 

de cursos ou técnicas, mas que tome por base a construção de um processo que valorize a 

reflexão crítica sobre os desafios da profissão, afirmando a necessária relação entre a formação 

com os contextos de trabalho e de vida. Ao destacar o caráter social da formação, o autor 

defende a valorização dos saberes experienciais como referências para a formação, devendo 

ser trabalhados de um ponto de vista teórico e conceitual nos espaços formativos. 

Numa perspectiva semelhante, Tardif (2002) destaca a formação docente como 

desenvolvimento profissional contextualizado, originado em diferentes fontes e sempre em 

relações sociais. O autor considera que em meio a tantos outros saberes que compõem o 
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arcabouço da profissão docente, é preciso considerar que o professor, no exercício de suas 

funções, demanda e desenvolve saberes específicos, por ser um sujeito de experiências e 

relações, historicamente situado. Esses saberes constituem-se de experiências diversas, em 

diversos contextos e são validados pela relação que estabelecem com outros saberes 

importantes na constituição da profissão professor. O autor afirma que 

Os saberes e o saber-fazer dos professores estão longe de serem produzidos por eles 

mesmos ou de se originarem (apenas) de seu trabalho cotidiano. Ao contrário, o saber 

dos professores contém conhecimentos e um saber-fazer cuja origem social é patente. 

Por exemplo, alguns deles provêm da família do professor, da escola que o formou e 

de sua cultura pessoal; outros vêm das universidades ou das escolas normais; outros 

estão ligados à instituição (programas, princípios pedagógicos, objetivos, finalidades 

etc); outros ainda provêm dos pares, dos cursos de reciclagem etc. Nesse sentido, o 

saber profissional está, de um certo modo, na confluência de vários saberes oriundos 

da sociedade [...]. É plural e também temporal [...] adquirido no contexto de uma 

história de vida e de uma carreira profissional (TARDIF, 2007, p. 19, grifo nosso). 

 

 

O autor defende, portanto, um processo formativo construído em trajetórias que 

articulam a formação com a história de vida – relações sociais diversas – o que inclui as 

experiências vivenciadas nas instâncias de formação inicial e continuada bem como o contexto 

de trabalho. No caso específico dos cursos de Licenciatura, é necessário que se estabeleça a 

devida relação entre as instituições formadoras, as experiências anteriores e exteriores dos 

formandos e as escolas; entre o que estudamos e o que de fato acontece na escola, nas salas de 

aula, nas relações com os alunos.   

Nóvoa (2009) defende “uma formação por dentro da profissão”, ou seja, uma 

formação que valorize o trabalho dos professores e suas experiências e as amplie; que 

promova a apropriação de conhecimentos teóricos e práticos de modo articulado, o que 

envolve, ainda, uma valorização – e reflexão crítica – sobre o que os professores produzem no 

contexto de trabalho. O autor ainda ressalta o caráter não reprodutivo do aprendizado docente, 

ao afirmar que a formação, de sua perspectiva, 

 

[...] implica uma valorização do conhecimento docente [...], pois entendemos o 

ensino como uma atividade de criação, que tem o conhecimento preexistente como 

matéria prima, mas que elabora um conhecimento novo no próprio ato pedagógico 

[...]. A procura de um conhecimento profissional que não é mera aplicação prática de 

qualquer teoria, mas que exige um esforço próprio de elaboração e reelaboração, está 

no âmago do trabalho docente (NOVOA, 2013, p. 203). 
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Essas teorizações nos ajudam a conceber a formação como um processo que 

envolve, além de domínio de técnicas, a compreensão de seus fundamentos e desenvolvimento 

de posições críticas sobre eles e de suas relações com as finalidades mais amplas da educação, 

em termos de transformação social e emancipação humana. Isso constitui as dimensões da 

ética e da política de formação. Nesse entrecruzamento de valores, crenças, sentimentos e 

afetos com os conhecimentos científicos e técnicos, a apropriação implica, além de estudo, 

discussões, reflexões e aplicações em situações diversas, que gerem novas reflexões e 

discussões. 

De uma perspectiva sócio histórica de formação docente como processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, as produções teóricas só terão sentido se trabalhadas em 

condições de mediação que propiciem, além de reflexão crítica sobre seus fundamentos, 

proposições e implicações práticas, suas possibilidades de transposição para procedimentos 

didáticos. Isso exige que os professores formadores criem situações formativas que instiguem 

os formandos a pensar criticamente sobre o espaço escolar com seus desafios. Dessa forma, 

ganham relevância as propostas que buscam superar ou enfrentar a dicotomia teoria e prática 

na formação dos professores. 

Considerando que as discussões empreendidas por nós, até então, centraram-se nas 

questões referentes à formação docente e à alfabetização, evidenciando os desafios, 

reafirmamos que o intuito maior não é o de simplesmente discutir esses conceitos como 

domínios autônomos e distintos, mas discuti-los em suas relações com a formação de 

professores alfabetizadores, especificamente, a formação inicial desse professor em cursos de 

Pedagogia.  

Ao enveredarmos pela formação de professores alfabetizadores, constatamos que 

esta frente de investimento tem se convertido em objeto de estudos e proposições de formação, 

envolvendo as questões relativas às etapas iniciais da Educação Básica, sobretudo dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, quando a alfabetização é central. 

 Em nossas experiências profissionais e em nossos estudos constatamos um 

processo histórico no qual as concepções e as propostas específicas de formação docente para 

o professor alfabetizador têm sido ressignificadas, levando em consideração as especificidades 

reconhecidas no processo de alfabetização e da formação de professores em nível superior. 

Assim, à medida que se ampliaram as discussões sobre formação docente e alfabetização 
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como objeto de pesquisa, de investigação, tornou-se fundamental ampliar as discussões sobre 

a formação do professor alfabetizador no Brasil. 

Esse processo se deve, em grande parte, à crescente produção acadêmica em torno 

da formação de professores da e para a alfabetização – aqueles que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, cujo foco do ensino e aprendizagem nesta etapa da educação básica está 

definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL/CNE, 

2010). Decorre daí a denominação de “professores alfabetizadores”, pois são responsáveis 

pela sistematização do processo de apropriação da língua escrita em suas práticas de leitura, 

produção e análise linguística. 

A produção em torno dessa temática vem ganhando centralidade desde o final dos 

anos de 1980 intensificando-se anos de 1990, quando as transformações nas ideias acerca do 

papel do professor e, consequentemente, de sua formação nas aprendizagens escolares foram 

se difundindo e provocando questionamentos, ressignificações e instigando mudanças nas 

pesquisas, nas práticas pedagógicas e nos processos formativos, inclusive nas políticas de 

formação. É o que veremos a seguir ao trazermos alguns trabalhos que problematizam a 

alfabetização e a trajetória assumida por tais estudos e suas relações com a formação de 

professores alfabetizadores. 

Nos anais do “Seminário Aprendizagem da Língua Materna: uma abordagem 

interdisciplinar”, realizado em Brasília em 1982, aponta-se, no documento-síntese, elementos 

importantes e gerais do tema alfabetização (KATO, 1984). A partir desse período, as 

discussões sobre a formação do professor alfabetizador ganham força. A esse respeito, Soares 

e Maciel (2000) sistematizaram um estudo sobre “estado do conhecimento” relativo à 

alfabetização no qual identificam que, até o ano de 1989, havia apenas 15 estudos sobre a 

formação do professor alfabetizador. 

O referido trabalho foi realizado a partir de dissertações e teses nas áreas de 

Educação, Letras e Psicologia, com foco central na análise da construção do conhecimento 

sobre alfabetização. No caso mais específico da Pedagogia, dos 219 trabalhos analisados, os 

temas centrais foram: Avaliação; Caracterização do Alfabetizador; Cartilhas; Conceituação de 

Língua Escrita; Concepção de Alfabetização; Determinante de Resultados; Dificuldade de 

Aprendizagem; Formação do Alfabetizador; Leitura; Língua Oral/Língua Escrita; Método; 
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Produção de Texto; Prontidão; Proposta Didática e Sistema Fonológico/Sistema Ortográfico 

(SOARES; MACIEL, 2000). 

Em meio a esses temas sobre os quais a Pedagogia é o referencial teórico 

privilegiado, destacam-se três em especial. O primeiro diz respeito às questões referentes à 

avaliação, com um total de 75% (setenta e cinco por cento) das análises. Esse processo se 

desenvolve especialmente em torno das questões que envolvem retenção e promoção dos 

alunos das turmas de alfabetização. Como segundo tema priorizado destaca-se a caracterização 

do professor alfabetizador, com 73% (setenta e três por cento) das análises, no qual o enfoque 

central refere-se aos processos de desempenho desse professor em sala de aula e, por sua vez, 

a sua relação com os alunos, com o contexto escolar e social. Por fim, a Pedagogia com a 

Linguística tem problematizado com frequência a formação do professor alfabetizador, as 

quais juntas representam um total de 60% (sessenta por cento) dos estudos. Soares e Maciel 

(2000) destacam ainda que um dos aspectos do processo de alfabetização que é analisado na 

perspectiva pedagógica é o professor alfabetizador. Assim, a formação é entendida como uma 

possibilidade de enfrentamento da problemática da não-alfabetização das crianças na idade 

mais apropriada para tal. 

Avançando no período que envolve os anos de 1990 a 2009, destacamos o trabalho 

de Guimarães (2011). A dissertação objetivou examinar o conhecimento elaborado sobre 

alfabetização, no período de 1944 a 2009. Entretanto, fizemos um recorte e analisamos o 

período de 1990 a 2009 considerando a perspectiva de continuidade do trabalho de Soares & 

Maciel (2000). A autora, ao estabelecer relação com esse trabalho que estudou o período de 

1961 a 1998, aponta um crescimento nas pesquisas na área, especialmente quando parte do 

período que analisamos, dos anos de 1990 a 2009. Ao analisar 860 trabalhos, apontou a 

seguinte distribuição: a Pedagogia apresentou um total de 74% (setenta e quatro por cento) dos 

trabalhos analisados, vindo em seguida a área de Letras com 14% (quatorze por cento) dos 

trabalhos e a de Psicologia perfazendo um total de 8% (oito por cento) do total dos trabalhos 

encontrados e analisados pela referida autora. Como se pode observar, a Pedagogia tem 

prioritariamente estudado a alfabetização e consequentemente seus diversos temas. 
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Dentre os temas analisados por Guimarães (2011) em dissertações e teses2 no 

período de 1990 a 2009, destacam-se os seguintes: Concepção de alfabetização; 

Caracterização do alfabetizador; Formação do alfabetizador; Proposta didática; Língua oral e 

língua escrita; Conceituação de língua escrita; Determinantes de resultados; Alfabetização 

alunos com necessidades especiais; Leitura; Letramento; Sistema fonológico/Sistema 

ortográfico; Avaliação; Produção de texto; Dificuldades de aprendizagem; Políticas Públicas; 

Cartilhas/Livro didático; Método; Prontidão e Planejamento. Desse modo, o professor 

alfabetizador, suas caraterísticas, seu trabalho, sua formação, tem ocupado parte da pesquisa 

sobre alfabetização no Brasil, de forma crescente.  

No que se refere às dissertações e teses analisadas, cuja questão central é a 

formação inicial e continuada do professor alfabetizador, a pesquisa destaca que o tema 

aparece em terceiro lugar, com 106 trabalhos. As discussões têm centrado na análise dos 

programas de formação continuada de estados e municípios brasileiros, mas também nos 

cursos de graduação e seu papel na formação do professor alfabetizador. A autora afirma que 

 

[...] os três temas mais recorrentes nas dissertações e teses referem-se, de alguma 

forma, ao professor, os quais somam 350 pesquisas, totalizando um percentual de 

41% de toda a produção de 20 anos de estudos. [...] o professor e sua prática como 

principal objeto de pesquisa, todavia, a formação do professor alfabetizador ainda é 

passível de discussões se considerarmos os altos índices de fracasso na tarefa de 

alfabetizar as crianças (GUIMARÃES, 2011, p. 57). 

 

  

Para a autora, estudos sobre a formação do professor alfabetizador devem ter 

especial atenção, por considerar que o fracasso em alfabetizar crianças tem relação direta com 

a formação desse professor.  

 Constata-se que, nos últimos 30 anos, têm se intensificado estudos acerca da 

formação de professores alfabetizadores com diferentes focos, tais como saberes necessários 

ou necessidades formativas à atuação na alfabetização, processos de aprendizagem-

apropriação de saberes docentes para a alfabetização, entre outros.  

Kramer (1986, 1995) problematizou questões relativas à alfabetização, 

considerando como fundamental o papel do professor e requisitos à sua formação, destacando, 

                                                 
2 O Trabalho de Guimarães (2001), além de analisar dissertações e teses, trabalhou com resumos dos artigos dos 

periódicos Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (1944-2009), Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos 

Chagas (1971-2009), Revista Brasileira de Educação (Anped), Revista de Educação da USP (1975-2009) e 

Revista Educação e Sociedade (CEDES, 1978-2009).  



    34 

 

nesse processo, a inserção em práticas de leitura. Garcia (1996) analisou a formação da 

professora alfabetizadora no processo de alfabetização, discutindo aspectos próprios à 

formação inicial e continuada. Campelo (2000) abordou a formação a partir dos requisitos 

necessários à atuação no processo. Mamede (2001) analisou concepções e práticas de 

professoras alfabetizadoras em formação. Garcia (2003) e Pérez (2003) analisaram a formação 

de professores a partir de narrativas. Figueiredo (2003) estudou os saberes docentes de 

professores e sua apropriação. Albuquerque (2006) investigou apropriações de professores, 

portanto, processos de formação, de mudanças didáticas e pedagógicas no ensino de língua 

portuguesa, o que toca a atuação na aprendizagem inicial da língua escrita.  

Araújo (2008) investigou a formação específica para a alfabetização em Cursos de 

Pedagogia a partir da análise de propostas curriculares. Aureliano e Lopes (2010) 

problematizaram a formação de professores alfabetizadores em programa de formação 

continuada - o pró-letramento. Morais (2010) refletiu sobre as questões da formação de 

professores alfabetizadores a partir da pesquisa psicolinguística de tipo construtivista. Ubarana 

(2011) analisou contextos de formação de professores que alcançam êxito em seu processo de 

alfabetização. Com temática mais aproximada de nosso foco de estudo, Piccoli (2015) abordou 

a formação inicial do professor alfabetizador nos Cursos de Pedagogia de Universidades 

Federais da Região Sul do Brasil a partir da análise de propostas curriculares dos referidos 

cursos.    

Juntamente a essa intensa produção teórica, foram emergindo políticas públicas de 

formação de professores alfabetizadores. Dentre estas, destacamos, por sua abrangência 

nacional, as propostas pelo Ministério da Educação (MEC). Consideramos que as iniciativas 

de formação de professores alfabetizadores no que concerne às políticas voltadas para este fim 

intensificaram-se a partir dos anos de 1990. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – 

(BRASIL, 1997) constituem um exemplo disso, com seu volume de Língua Portuguesa e as 

discussões acerca de língua-linguagem oral e escrita e seu aprendizado, bem como a descrição 

de objetivos de ensino dos anos iniciais, inclusive do “Ciclo de Alfabetização”3.  

Do mesmo modo, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RCNEI – (BRASIL, 1998) traz uma discussão conceitual sobre linguagem oral e escrita e 

                                                 
3 Na época, tal ciclo era composto pelas 1ª e 2ª séries (como eram denominadas) do Ensino Fundamental até 

então de 8 anos. Com a Lei nº 11.274/2006 que criou o Ensino Fundamental de nove anos, o Ciclo de 

Alfabetização passou a ser do 1º ao 3º ano. 
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proposições didáticas para o trabalho pedagógico junto às crianças de zero a seis anos (naquele 

momento as crianças de seis anos ainda integravam essa etapa educacional e a inserção de um 

trabalho mais sistematizado com a linguagem escrita justificava-se). 

Esses documentos podem ser considerados iniciativas relevantes – até então não 

existentes – de fornecer referências aos professores e gestores (sobretudo coordenadores e 

supervisores pedagógicos responsáveis pela organização, junto com os professores, de 

propostas curriculares) para a organização de suas práticas, portanto, com um potencial 

formativo no que toca ao ensino da língua Portuguesa. A despeito das críticas possíveis e 

necessárias à produção e à implementação dessas propostas, compreendemos que, naquele 

momento, foram empreendimentos significativos no que tange ao trabalho docente. 

Já com um caráter mais intencional de formação de professores que atuam na 

alfabetização e como um desdobramento da constatada não adoção, pelos professores, das 

orientações dos PCNs e da necessidade de dinamizar sua utilização, o Ministério da Educação, 

por meio da então Secretaria de Ensino Fundamental, propôs o Programa “Parâmetros em 

Ação - Alfabetização” (BRASIL, 1999a), desenvolvido como formação em serviço, em 

módulos. Visando referenciar de modo mais objetivo as ações formativas, o MEC produziu e 

distribuiu material de orientações que contém discussões sobre aspectos constitutivos do fazer 

docente de modo mais geral, tais como concepções de aprendizagem, procedimentos didáticos, 

planejamento, organização de conteúdos, avaliação, sugestões de atividades. O documento 

trata também de questões mais específicas da prática pedagógica para a alfabetização, com 

depoimentos e relatos de professoras, cujas práticas foram consideradas exitosas, e ainda 

sugestões de atividades com seus respectivos objetivos. 

Como um desdobramento e sistematização do Programa Parâmetros em Ação-

Alfabetização, o Ministério da Educação lança, em 2001, o PROFA – Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (BRASIL, 2001), a desenvolver-se como formação continuada 

e em serviço, organizado em três módulos e distribuído em dezoito meses – três semestres. O 

material do PROFA contempla, além de discussões teóricas com textos de autores diversos 

sobre aprendizagem da língua escrita, sugestões de atividades, orientações didáticas em 

material impresso e em vídeo e, ainda, textos literários para a formação do professor e 

orientações precisas para a atuação do Formador nos encontros de formação, tanto em relação 

aos aspectos conceituais e didáticos da alfabetização, como estratégias formativas. Também 
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compõe o material um conjunto significativo de textos literários visando à formação literária 

tanto do Formador quanto do Professor. Há, ainda, volume com sugestões de filmes 

considerados clássicos e significativos à ampliação do universo cultural dos envolvidos no 

processo formativo. 

Em 2006, já no âmbito da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 

da Educação Básica, criada em 2004 pelo governo federal com a finalidade de promover a 

formação de professores da educação básica dos sistemas públicos de educação em parceria 

com universidades públicas foi implementado o Pró-Letramento – Programa de Formação 

Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2006; 

2008) – com foco na Alfabetização e na Linguagem. O material do programa foi organizado 

em sete fascículos que tematizam aspectos diversos relativos às especificidades da 

alfabetização. O material traz sínteses de teorizações relativas aos principais conceitos 

envolvidos e uma descrição precisa, mais objetiva das capacidades linguísticas a serem 

aprendidas e desenvolvidas pelos aprendizes da língua escrita em seu processo de 

alfabetização numa perspectiva de letramento. O material também contempla fascículos 

destinados ao tutor e ao trabalho de tutoria, com fundamentos e proposição de ações a serem 

desenvolvidas nos encontros de formação, relativas à organização do trabalho em sala de aula, 

à organização de espaços, tempos e materiais, bem como da avaliação. 

Finalmente, como estratégia de enfrentamento do permanente problema de não 

aprendizagem da linguagem escrita por crianças nos anos iniciais de escolarização, no ano de 

2012, foi anunciada a criação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  

Esse programa iniciado em 2013 envolve quatro eixos de ação: a formação 

continuada de professores alfabetizadores que é realizada por orientadores de estudo composto 

por formadores das universidades parceiras; a produção e a distribuição de materiais que 

envolvem documentos destinados à formação cujo conteúdo apresenta discussões teóricas e 

implicações práticas, relatos de práticas exitosas, farto acervo de textos literários e de textos 

complementares que são enviados às escolas, juntamente com jogos e outros materiais 

propostos e explorados na formação; a avaliação externa da aprendizagem por meio da ANA – 

Avaliação Nacional da Alfabetização4; e, finalmente, as ações de gestão dos sistemas e escolas 

                                                 
4A ANA, pensada inicialmente para ser desenvolvida anualmente, foi realizada nos anos de 2013 e 2014. Em 

2015, foi anunciado, pelo INEP, a não realização no ano de 2015 e sua discussão em termos de política em 

relação à continuidade.  
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com vistas à alfabetização. É o primeiro programa de formação desenvolvido pelo governo 

federal a envolver todos os professores que atuam nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental – Ciclo de Alfabetização. Também como o Pró-Letramento, o PNAIC tem sido 

desenvolvido em todo o país em parceria com universidades públicas, desde o ano de 2013 até 

o presente momento e envolveu, além da alfabetização, o ensino-aprendizado da matemática e 

de outras áreas de conhecimento que são objeto dessa etapa educacional, propostos, segundo 

os documentos (BRASIL, 2012, 2013, 2014), a partir de uma perspectiva interdisciplinar. 

Esse conjunto de políticas públicas, em que pesem suas limitações, compõe um 

cenário diferenciado na formação de professores alfabetizadores, trazendo outras 

possibilidades de construção de saberes pertinentes ao trabalho pedagógico que visa ao ensino 

e à aprendizagem inicial da língua escrita. Isso vem provocando mudanças tanto nos rumos da 

formação de professores alfabetizadores como nas aprendizagens, ainda que estas se mostrem 

tímidas nos índices mais recentes (INEP, 2015). 

Uma questão que se coloca em relação aos limites e possibilidades da formação 

continuada operacionalizada nesses programas acima referidos, diz respeito à formação inicial 

como base para as aprendizagens propostas nos cursos desenvolvidos em serviço.  

Nosso estudo busca compreender questões pertinentes à formação inicial em 

cursos de Pedagogia, focalizando, dentre múltiplos aspectos envolvidos, os sentidos do 

formador que atua mais especificamente em conteúdos pertinentes à alfabetização. 

Consideramos fundamental que os professores alfabetizadores tenham acesso a uma formação 

inicial que, de fato e de direito, assegure o desenvolvimento das capacidades requeridas para 

iniciarem na profissão, trabalhando nos três primeiros anos do ensino fundamental. 

Entendemos que o professor alfabetizador precisa, em sua formação inicial, construir 

conceitos, procedimentos e atitudes referentes à própria língua, seu funcionamento, estrutura e 

usos sociais. Além disso, ele deve compreender o aluno que chega à escola e que precisa ter 

acesso a situações formativas significativas. Ao compreender esses elementos, o professor 

alfabetizador pode planejar o processo de ensino e aprendizagem de forma consciente e 

comprometida com o aprendizado das crianças. 

Assim, buscamos compreender questões pertinentes à formação inicial de 

professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia, focalizando, dentre os múltiplos aspectos 

envolvidos, nos sentidos dos professores-formadores que atuam com disciplinas que 
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tematizam especificamente a alfabetização nos cursos de Pedagogia das seguintes instituições 

localizadas na cidade de São Luís/MA: UEMA, UFMA e UVA. Com o intuito de sistematizar 

o percurso desenvolvido, organizamos este trabalho em quatro partes: iniciamos com essa 

parte introdutória na qual apresentamos nosso objeto de estudo, questão de partida e objetivo, 

ao mesmo tempo, apresentamos as motivações que nos mobilizaram para desenvolvimento 

desse estudo. Na segunda parte, apresentamos os aportes e o percurso teórico-metodológico 

assumidos e fundamentados, a partir da abordagem histórico-cultural, mais precisamente nas 

contribuições de L. S. Vygotsky e Mikhail Bakhtin. Problematizamos, a partir desse 

referencial, o conceito de “sentidos”, estabelecendo relações com o conceito de contexto e das 

experiências que se efetivam nestes contextos.  

Apresentamos e descrevemos ainda o processo de elaboração e construção dos 

dados de nossa pesquisa, como a caracterização do campo e dos sujeitos, evidenciando os 

procedimentos, os instrumentos e o percurso utilizados para analisar os dados. É o momento 

no qual descrevemos os elementos-chave de construção do trabalho, relacionando as 

teorizações com a pesquisa empírica. Na terceira parte, retomamos algumas questões que 

envolvem o curso de Pedagogia ao analisarmos o lugar da docência e, consequentemente, da 

formação de professores no referido curso e, ao mesmo tempo, estabelecemos relações com a 

especificidade da formação de professores alfabetizadores. Nesse processo, o foco é 

compreender as questões que envolvem a formação de professores, o lugar da docência nos 

cursos de Pedagogia do Brasil, relacionando tais discussões com os cursos investigados. Essa 

compreensão é feita por entendermos a necessidade de retomar alguns elementos históricos 

que nos ajudam a compreender o desafio de formar professores alfabetizadores nesse contexto.  

Na quarta parte, discutimos a formação de professores da alfabetização em cursos 

de Pedagogia a partir dos sentidos atribuídos à formação docente e à alfabetização, dialogando 

com a produção teórica e os enunciados dos sujeitos – os professores-formadores de 

alfabetizadores nos cursos de Pedagogia da UEMA, UFMA e UVA. Nesse momento, 

buscamos responder a nossa questão de partida: como é significada a formação de professores 

alfabetizadores em cursos de Pedagogia a partir dos sentidos atribuídos à formação docente, à 

alfabetização e à formação de professores alfabetizadores por professores-formadores que 

atuam em disciplinas específicas de alfabetização em cursos de Pedagogia em São Luís-MA.  
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 Por fim, nas considerações finais, apresentamos nossas construções em torno do 

objeto de investigação: os sentidos atribuídos à formação docente e à alfabetização por 

professores-formadores de cursos de Pedagogia em São Luís-MA. Refletimos de modo 

específico sobre este objeto, apresentando elementos que podem contribuir para compreensão 

do processo formativo dos professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia.   
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2 APORTES E PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

Tendo por norte de nossas ações de investigação a questão de partida, o objeto e o 

objetivo de estudo, tomamos como referencial teórico e metodológico a abordagem histórico-

cultural, mais especificamente as contribuições de Vygotsky (1991), o qual defende que a 

pesquisa se desenvolve na perspectiva de buscar a compreensão dos processos humanos, 

priorizando, nas trajetórias de investigação, a situação-contextualização dos sujeitos a partir de 

sua realidade social, histórica e cultural. E dessa perspectivam o autor menciona que “[...] não 

existe método alheio a uma concepção de realidade, de relação homem-mundo” 

(VYGOTSKY, 1991). 

Nesse contexto, as contribuições de M. Bakhtin (1992; 2010) constituem-se 

também como fundamentais para compreensão do nosso objeto de investigação, especialmente 

pela defesa do dialogismo, ou seja, considera que a fala (a enunciação) tem como natureza a 

relação dialógica - não individual, e social. O autor afirma que “[...] seu interesse está na 

especificidade do pensamento das ciências humanas voltado para pensamentos, sentidos e 

significados dos outros, etc., realizados e dados ao pesquisador em forma de texto” 

(BAKHTIN, 2003, p. 108). 

As contribuições da abordagem histórico-cultural a partir das teorizações de 

Vygotsky (1991, 1998) e de Bakhtin (1992, 2010) têm uma dimensão qualitativa e por esta 

razão se aproximam em especial das proposições de Bogdan e Biklen (1994), como afirma 

Freitas (2002; 2003).  

Assim, os aportes teórico-metodológicos de nossa pesquisa tomaram uma 

trajetória que transita entre tais proposições: a Abordagem histórico-cultural com os princípios 

da pesquisa qualitativa. Essa perspectiva e suas bases serão esclarecidas a seguir. 

 

 

 

 



    41 

 

2.1 PROPOSIÇÕES DE L. S. VYGOTSKY E M. BAKHTIM PARA A PESQUISA EM 

CIÊNCIAS HUMANAS E OS PRINCÍPIOS DA ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

 

Ao definir como percurso a busca por compreender os sentidos atribuídos à 

formação docente e a alfabetização por professores-formadores de cursos de Pedagogia em 

São Luís/MA, entendemos que estes sentidos são constitutivos, ainda que não de modo 

exclusivo, das relações de ensino e das experiências formativas relativas à alfabetização que se 

desenvolvem em diferentes contextos e experiências, mais especificamente como professores 

formadores em cursos de Pedagogia. Por isso entendemos que a construção do nosso percurso 

de investigação precisa ancorar-se em uma abordagem investigativa que privilegie as 

significações dos sujeitos envolvidos no contexto de investigação, considerando-as como 

fundantes na constituição dos sentidos que atribuem ao objeto em estudo. 

Desse modo, buscamos fundamentar nossos aportes teórico-metodológicos nas 

proposições de Vygotsky (1991), por entendermos que investigamos processos humanos, 

relações sociais que vão se produzindo a partir dos sentidos dos sujeitos. Ao criticar os modos 

usuais da Psicologia de sua época, pesquisar as funções psicológicas superiores ou 

especificamente humanas, o autor afirma que esses são limitados, pois não consideram a 

complexidade de tais processos em sua natureza qualitativamente distinta daqueles mais 

simples, próprios de outras espécies animais. 

Assumindo uma fundamentação no materialismo histórico dialético, o autor 

propõe que é preciso considerar as especificidades que há no comportamento humano e por 

isso devem ser compreendidas nos processos de investigação que estudam tais especificidades. 

As interações entre o homem e a natureza fazem com que, criados por ela, eles também a 

recriem e, ao transformá-la, criem novas condições “naturais” para sua existência e para sua 

própria transformação.  

Ao produzirem instrumentos com os quais agem sobre o mundo, dentre estes os 

signos com os quais agem sobre si mesmos, os homens produzem condições em que seus 

modos de ação estão sempre em relação com o meio social através do qual os signos são 

produzidos e produzem as relações – e não encerrados nele mesmo. E enquanto sociais, seus 

comportamentos estão sempre em movimento, são históricos e essencialmente simbólicos. 
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Portanto, na pesquisa acerca de processos humanos o autor propõe princípios a serem 

considerados. 

O autor destaca, de início, a necessidade de considerar que o que se investiga não 

são objetos dados, prontos, fixos, mas processos que estão em desenvolvimento, como 

conjuntos de ações-relações em curso de acontecimento, de mudança.  

Na sua proposta de investigação, em relação aos processos de descrição e 

explicação, Vygotsky (1998, p. 82) afirma que “a mera descrição não revela as relações 

dinâmico-causais reais subjacentes ao fenômeno”. Nesse sentido, para a construção e análise 

dos dados, o autor afirma a necessidade de esforço analítico para ultrapassar a aparência dos 

processos em investigação e buscar compreender e revelar as relações que os constituem, 

mediante exercício de interpretação e explicação, não se detendo na mera descrição, mas 

buscando tanto uma recomposição-descrição rigorosa, que propicia um aumento do “zoom” 

sobre os processos estudados, como a elaboração de interpretações que ampliam a visão do 

processo-objeto. Desse modo, a interpretação ancora-se na descrição que consiste em uma 

produção do pesquisador, segundo suas possibilidades, de enxergar as situações, os 

acontecimentos à sua volta. 

Outro princípio apontado por Vygotsky (1991) diz respeito à necessidade de se 

considerar, na análise, a busca pelas origens dos processos que, por vezes, mostram-se, no que 

aparece captável à observação, de forma que não corresponde à sua essência. Esses processos 

mostram-se cristalizados em sua aparência, sendo necessário aprofundar a compreensão sobre 

sua história, apreender as relações que o constituem. Essa é, portanto, uma perspectiva para a 

realização de pesquisas que focalizam a realidade humana considerando sua singularidade 

numa perspectiva de totalidade e contextualização, ou seja, de objetivação dos processos 

estudados, superando uma perspectiva de abstração. 

Portanto, em Vygotsky encontramos bases sobre as quais podemos investigar os 

sentidos dos sujeitos dessa pesquisa, na perspectiva de compreendermos como inacabados e 

em movimento, cuja construção se dá por meio de relações em contexto. 

Nessa perspectiva, entendemos que para compreensão dos sentidos, a linguagem 

dos sujeitos é ponto fundamental de nossas análises. Em Bakhtin (1992; 2010), encontramos 

princípios que nos ajudam a desenvolver este processo. O referido autor aponta que, ao 

contrário das ciências exatas, ao estudarmos um dado fenômeno em ciências humanas, não 
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podemos pensá-lo como algo que está fora de nós, em estado de acabamento, só cabendo a nós 

descrevê-lo, categorizá-lo, de forma mecânica, sem que nos deixemos impregnar por ele e 

impregná-lo com nosso olhar, nossos valores. Na verdade, dialogamos com ele, falamos com 

ele. Processo e produto são intimamente articulados e constituem uma unidade, pois é no 

percurso que produzimos o que vai se configurar como o “produto” e o processo de elaboração 

é, por assim dizer, de aprendizado e de formação.   

Desse modo, no processo de construção e análise dos dados ancoramo-nos 

também no dialogismo de M. Bakhtin (1992; 2010), que considera que a fala/a enunciação 

tem como natureza a relação dialógica – não individual – e social. O diálogo pressupõe a 

existência de dois (ou mais) indivíduos, contrapondo palavras/sentidos elaborados nas 

interações): “como sabemos, a unidade real da língua que é realizada na fala (Sprache als 

Rede) não é a enunciação monológica individual e isolada, mas a interação de pelo menos 

duas enunciações, isto é o diálogo” (BAKHTIN, 1992, p. 145-146). As palavras dos sujeitos 

envolvem processos discursivos/dialógicos, estabelecidos historicamente nas relações com 

outras pessoas. Nas palavras do autor: 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato 

de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige a alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 

expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao 

outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma ponte 

lançada entre mim e os outros (BAKHTIN, 1992, p. 113). 

 
 

Podemos compreender, assim, que o discurso dos sujeitos é um texto que “[...] é 

concebido como um ‘tecido de muitas vozes’. Múltiplas vozes, textos, discursos atravessam, 

perguntam e respondem uns aos outros, em geral, em uma disputa. Essas vozes são 

ideológica e historicamente marcadas” (BRAGA, 2002, p. 138). 

É importante destacar que ao defender uma relação dialógica entre sujeitos, 

Bakhtin (1992) não compreende o discurso em uma perspectiva unilateral, de apenas 

concordâncias, mas de respeito, de compromisso, de compreensão. Um diálogo ético, onde 

diferentes pontos de vistas se cruzam. É preciso não simplificar o ato de analisar e de 

dialogar com os sujeitos. É nesse sentido que entende esse processo como relações 

dialógicas como de índole especifica. Explica que tais relações não podem ser reduzidas a 
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uma perspectiva meramente lógica, nem tão pouco linguística. Na verdade, as relações 

dialógicas são “relações semânticas”.  

 

[...] Dois enunciados quaisquer que sejam se confrontados em um plano de sentido 

(não como objetos e não como exemplos linguísticos) acabam em relação 

dialógica. Nesse sentido, a palavra e a língua não devem ser interpretadas apenas 

do ponto de vista da linguística, pois esta estuda apenas as relações no interior do 

sistema da língua e não as relações entre enunciados e destes com a realidade e 

com a pessoa falante (BAKHTIN, 2003, p. 324-325). 

 

A abordagem histórico cultural, a partir das contribuições de Vygotsky e 

Bakhtin, compreende a pesquisa como um processo no qual o ser humano é o ponto crucial 

da investigação, por isso deve ser situado a partir de seu contexto histórico, social e cultural. 

Na verdade, não há conhecimento fora das pessoas e, por isso, investigar buscando 

compreender sentidos é um processo que envolve relações mútuas de aprendizado. 

Pesquisar é um processo dialógico, de aprendizagem, de busca de conhecimento, 

por isso impregnado de relações, de significações por meio de uma prática discursiva, na qual 

pesquisador e pesquisados são sujeitos. Um trabalho científico, nessa perspectiva, produz um 

conhecimento social por meio de uma prática social. Como afirma Oliveira (2012), a pesquisa, 

como ato de conhecer ancorada em princípios cada vez mais ligados à compreensão do objeto 

e dos sujeitos com suas relações sociais, humanas e materializadas, relaciona-se diretamente a 

um paradigma qualitativo. 

De acordo com Freitas (2002, 2003), a abordagem histórico-cultural e sua proposta 

de pesquisa tem relação direta com os princípios da abordagem qualitativa que apresenta 

muitas possibilidades com as lentes da abordagem histórico-cultural, a partir das contribuições 

de L.S. Vygotsky, bem como do dialogismo de M. Bakhtin, especialmente por enfatizarem a 

importância da interpretação, da explicação, da compreensão do objeto de estudo em seu 

contexto de emergência, privilegiando a pesquisa como ato de conhecer, impregnado de 

sentidos e significados. 

Para Freitas (2002, 2003) a relação entre essas abordagens de pesquisa fica mais 

evidente quando aproximamos os princípios da abordagem histórico-cultural com os da 

abordagem de pesquisa qualitativa proposta por Bogdan e Biklen (1994), a qual considera seus 

“objetos” de estudo não como objetos coisificados, mas como processos humanos em 

contexto. O diálogo é outro princípio fundante. Pesquisar, portanto, é estabelecer diálogo com 



    45 

 

e entre sujeitos. O sujeito aprende e desenvolve seus conceitos mais elaborados, a partir da 

mediação de um parceiro mais experiente. O pesquisador no campo de investigação é 

considerado como aprendiz, como alguém que está em processo de ressignificação. E o 

pesquisado também, pois, sendo sujeito, é impelido a refletir, a ressignificar-se nesse processo.  

De acordo com André (1995), a pesquisa qualitativa é uma perspectiva que não 

analisa objetos isolados, de forma fragmentada, mas contextualizada. Esses princípios revelam 

o quanto essa perspectiva se aproxima da abordagem histórico-cultural e mesmo qualifica essa 

última como uma abordagem qualitativa de pesquisa, por considerar o ser humano como 

sujeito situado, concreto e histórico. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa não se volta somente para 

a busca de resultados construídos a partir de dados isolados e estritamente quantitativos. O que 

se busca é a compreensão de formas de comportamentos e relações sob a perspectiva dos 

sujeitos, privilegiando-se suas significações e seus contextos de emergência.  

Observamos que a pesquisa qualitativa, situada e articulada aos princípios da 

abordagem histórico-cultural, possibilita o alargamento da visão do pesquisador, devido à 

relação direta que se tem com o contexto pesquisado e à centralidade dada à linguagem, à 

produção discursiva. É nesse sentido que compreendemos a pesquisa como um elemento 

carregado de coletividades. O pesquisador, ao se lançar em campo, aproxima seu olhar de 

outros olhares produzindo uma visão, um conhecimento que não é exclusivamente seu, mas 

permeado de subjetividades. Nesse caso, como assinala (MINAYO, 1994, p. 51) “[...] o 

trabalho de pesquisa se apresenta não apenas como possibilidade de aproximação com aquilo 

que desejamos conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento presente no 

campo”, nas pessoas, mas não dado à sua percepção. 

Conforme a afirmação de Lüdke e André (1986, p. 2), o contato direto onde os 

fenômenos ocorrem possibilita a análise do contexto e de suas influências sobre o fenômeno 

estudado, “[...] percebe-se as peculiaridades que compõem o cenário de investigação”. A 

busca por profundidade abre possibilidades para o pesquisador entrelaçar e construir relações 

humanas, contribuindo para uma percepção de como os sujeitos e os fatos presentes no objeto 

investigado se constituíram e se constituem.  

Em síntese, os aspectos que caracterizam as investigações qualitativas são 

elencadas por Bogdan e Biklen (1994) como: a fonte dos dados é o ambiente natural onde 
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emergem e se manifestam; o pesquisador é o instrumento principal da investigação – aquele 

que recolhe, registra, complementa e interpreta informações com base no entendimento que 

tem sobre elas; a investigação é essencialmente descritiva, de modo minucioso e atento aos 

detalhes que integram o contexto observado; o interesse maior dos pesquisadores está mais no 

processo e não apenas nos resultados; a análise segue um processo mais indutivo, indo dos 

fatos encontrados às formulações; as significações ou pontos de vista dos sujeitos são vitais na 

construção das interpretações. Segundo os autores: “O processo de condução de investigação 

qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 

dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 51). 

Acreditamos que pesquisar constitui-se como uma ação que construímos a partir 

do que experienciamos, observamos e pensamos; daquilo que nos inquieta e vai se 

desdobrando na vivência de um processo que envolve muitas questões. Dentre tantas, 

podemos mencionar: certezas passageiras, verdades provisórias e, sobretudo, a revisão 

constante do conhecimento que se vai adquirindo na ação, no movimento, no diálogo com o 

contexto histórico e social, portanto, com os sujeitos que dele fazem parte.  

Conhecer é situar-se enquanto sujeitos históricos e, neste caso, tendo assumido 

nesse trabalho a perspectiva de que o conhecimento é historicamente construído e que a pessoa 

está implicada em sua construção, justifica-se assim nossa escolha por um referencial teórico 

que se relaciona com a visão de homem e de mundo do pesquisador. Nesse sentido Freitas, 

(2003, p. 5) esclarece: 

 

Se o homem é para o pesquisador um ser sócio histórico, ativo, transformador, 

criador de significações, isso se refletirá certamente em sua maneira de pesquisar, de 

produzir conhecimento, portanto, na escolha de um referencial teórico de trabalho, o 

pesquisador vê o mundo em seu acontecer histórico, em uma dimensão de totalidade 

sem separar conhecer/agir, ciência/vida, sujeito/objeto, homem/realidade, escolhe 

como norteador de seu trabalho referenciais teóricos de base sócio-histórico-cultural 

capazes de fornecer os meios para se compreender não coisas e fragmentos de coisas, 

mas a própria condição humana. 

 

Na pesquisa, tanto o pesquisador quanto os pesquisados e co-construtores da 

investigação são concebidos como sujeitos (inter)ativos produzidos no e pelo mundo à medida 

que o (re)produzem, o (re)criam, mediados pelos instrumentos em processos de significação 

que envolvem, como já descrevemos, apropriação-produção de significados e sentidos, como 
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propõe Vigotski (2010). Analisar as produções-processos humanos é, portanto, analisar os 

sentidos produzidos-apropriados pelos sujeitos acerca dos objetos da cultura, das situações, 

dos processos e relações. 

A compreensão da abordagem histórico-cultural de pesquisa como sendo de uma 

perspectiva qualitativa é também compartilhada por Oliveira (2012). A partir das proposições 

de Bogdan e Biklen (1994), a autora considera que, ao enfatizar-se na pesquisa segundo o 

paradigma qualitativo, “as qualidades, os processos e os significados dos objetos de estudo, 

ressaltando seus pesquisadores e a natureza socialmente construída da realidade e a relação 

íntima entre pesquisador e pesquisado” (OLIVEIRA, 2012, p. 267) desdobram-se dimensões 

que marcam a investigação como um todo de caráter axiológico, ontológico, epistemológico e 

metodológico. 

Do ponto de vista axiológico, os princípios que regem esse paradigma de pesquisa 

assumem uma relação com a ética, com os valores do pesquisador, desde a escolha de seu 

tema-objeto, até a forma como constrói os dados e os analisa. A dimensão ontológica diz 

respeito à compreensão da natureza múltipla, social e discursiva do objeto pesquisado – os 

processos humanos; do ponto de vista epistemológico, parte-se da compreensão de que a 

relação entre o pesquisador e o objeto pesquisado consiste em uma interação entre sujeitos. 

Finalmente, do ponto de vista metodológico, afirma-se a primazia de investigações que 

reconhecem as singularidades do objeto, enquanto sujeito humano contextualizado e a 

construção e análise de dados como produções discursivas, de significações e de sentidos dos 

sujeitos sobre seus próprios processos. 

Oliveira (2012) estabelece relações entre esses princípios orientadores da pesquisa 

qualitativa com as proposições de Bakhtin para as Ciências Humanas. A autora afirma que, 

para Bakhtin, a pesquisa que trata de sujeitos humanos precisa assumir, como contexto, o 

mundo da vida desses mesmos homens e de suas ações e significações, singulares, irrepetíveis. 

Assim, tanto o objeto como o ato de conhecê-lo são atravessados por valores sociais e 

históricos. Desse modo, toda pesquisa tem uma dimensão axiológica. 

Ao tratar da metodologia para as ciências humanas, Bakhtin (2003, p. 271) afirma 

que: 

 

[...] o objeto das Ciências Humanas é o ser humano e sua dialógica interior-exterior, 

um ser que é situado em um dado contexto e que também possui horizonte próprio, 
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ou seja, um ser histórico, posicionado e portador de subjetividade. Um ser expressivo 

e falante que não coincide consigo mesmo, que é inacabado, que apenas se constitui 

na interação de suas consciências, que age responsivamente em relação ao seu outro. 

 

Segundo Oliveira (2012), essa complexidade do “objeto” de estudo – o sujeito 

humano – implica uma relação pesquisador-pesquisado “em uma dupla orientação valorativa. 

De um lado, a atitude do pesquisador para com o conhecimento a ser produzido, de outro, para 

com o objeto a ser conhecido”. O pesquisador torna-se responsável pelo destino do que produz 

– o conhecimento: para que, para quem, e também pelos sujeitos com quem se relaciona na 

pesquisa – seus “objetos”-sujeitos de conhecimento.  

Para Bakhtin apud Oliveira (2012, p. 273), as relações dialógicas entre os sujeitos 

“implicam na garantia de expressão dos pontos de vista desses mesmos sujeitos”. Não são 

relações harmônicas, pois são sujeitos singulares, diversos. São relações que envolvem tanto 

respeito, confiança, verdade, como desconfiança, disputa, resistência, não verdades, 

discordâncias, tal como acontece em toda situação de interação, de diálogo, que embora 

reconhecida como relação intersubjetiva e orientada para o outro, não é marcada somente por 

harmonia e concordância. 

Com relação à dimensão metodológica, a relação que Oliveira (2012) estabelece 

entre os princípios da pesquisa qualitativa e as proposições de Bakhtin é enfatizada em três 

aspectos: o acesso ao “objeto”, as operações a serem realizadas na construção dos dados e sua 

análise. Na perspectiva de Bakhtin, só é possível aproximar-se do objeto-sujeito humano pela 

linguagem. E o objeto não é uma “coisa muda”, mas um ser que fala. Assim, a relação de 

conhecimento é relação dialógica, “que se processa entre sujeitos ativos, responsivos e 

singulares, que praticam suas ações valoradas em um dado espaço e tempo” (OLIVEIRA, 

2012, p. 274). Assim, a linguagem é constitutiva da realidade e pesquisar é dialogar. 

Com relação à metodologia, aos procedimentos de construção e análise dos dados 

segundo a perspectiva bakhtiniana, Oliveira (2012) ressalta a noção de compreensão como 

sendo um processo de atribuição de sentido e valor ao objeto de estudo e que a compreensão, 

como diálogo, completa o texto do(s) outro(s). O que ocorre é um encontro, uma aproximação 

entre subjetividades que interagem. Daí a necessidade, afirmada pelo autor, de que aquilo que 

é enunciado pelos sujeitos-objetos seja contextualizado; que seus sentidos sejam 

historicizados, situados no tempo e no espaço. 
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Mas ao mesmo tempo em que a compreensão exige aproximação (OLIVEIRA, 

2012), exige também do pesquisador a assunção de uma posição exotópica – de 

distanciamento – em relação aos dados que constrói, confrontando-os com outros sentidos e 

propondo novas questões às posições alheias. Portanto, compreender-interpretar implica tanto 

reconhecer e respeitar as posições dos sujeitos pesquisados como posicionar-se em relação a 

elas, com base nos próprios conhecimentos, sentidos, valores. Amorim (2008) acrescenta que 

o pesquisador precisa afirmar sua posição exotópica para poder revelar ao outro o que ele não 

consegue enxergar em si próprio. 

Portanto, na análise, é preciso considerar as vozes sociais que se enunciam nas 

interações e enunciados concretos, buscando revelar suas relações, evidenciando as 

articulações entre sentidos e contextos. 

Consideramos que essas proposições, tal como aquelas apontadas por Vygotsky e 

Bakhtin, se configuram como uma perspectiva qualitativa de pesquisa e se aproximam dos 

princípios propostos por Bogdan e Biklen (1994). São esses, portanto, os princípios nos quais 

buscaremos orientações para nossas escolhas teórico-metodológicas. 

 

 

2.2 SENTIDOS EM CONTEXTOS – FIOS QUE TECEM A NOSSA PESQUISA 

 

 

Em nosso trabalho, os sentidos assumem o caráter de eixo central e, portanto, 

esboçaremos o entendimento que o termo assume para nós a partir da abordagem teórica 

adotada. 

Compreendemos os sentidos nos termos preconizados por Vygotsky (1995, 1998, 

2010) e seus seguidores. O ser humano, como sujeito imerso na cultura, não é alguém que vive 

isolado, ao contrário, constrói e é construído através de práticas sociais e coletivas. É, 

portanto, produto, produtor e intérprete de sistemas semióticos, o que se processa como 

significação (VYGOTSKY, 1991). Os modos de ação de uma pessoa só podem ser analisados 

a partir das relações que ela estabelece com o contexto sócio histórico. Esses modos são 

convertidos em significados e sentidos que articulam funções mentais e as dimensões do 

imaginar, pensar, compreender, entender e agir, experienciar. Abrangem todos os campos da 
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atividade humana (social, político, prático, técnico, enfim, material e mental) e, contêm em si, 

diversidade, multiplicidade, fluidez, provisoriedade. Emergem das relações sociais e 

materializam-se nas interações concretas.  

Ao propor que todo funcionamento psíquico, portanto todas as funções 

tipicamente humanas têm origens culturais e sociais e se desenvolvem por meio de mediações 

sociais, pedagógicas e semióticas, o autor afirma que a transformação de funções intermentais-

intersubjetivas em funções intramentais-intrasubjetivas faz-se por meio de um processo de 

internalização, mediado pelo compartilhamento da cultura nas relações sociais e por meio de 

signos, como instrumentos internos de constituição do psiquismo. 

Sendo mediada por signos, a internalização e, por consequência a constituição do 

psiquismo, da subjetividade, da consciência, é processo essencialmente semiótico. Ao explicar 

essa “passagem” do plano social de modos de funcionamento psíquico para o plano individual, 

o autor enfatiza, como condição definidora, a apropriação das práticas da cultura. Ou seja, 

compreender que o processo de significação que envolve tanto a apropriação de significados - 

que se caracterizam por uma maior estabilidade e unidade - como a produção de sentidos, mais 

fluidos e em movimento, só pode ser analisado na busca por compreender as situações de 

interação e na diversidade de experiências vividas por cada pessoa em seu grupo. Isso é o que 

caracteriza essa passagem, é o que torna possível compreender as relações entre a dimensão 

social e individual na aprendizagem dos sujeitos. Portanto, diferentemente dos significados, os 

sentidos se caracterizam por uma relativa instabilidade, fluidez, diversidade, individualidade, 

singularidade. 

Ao abordar o processo de significação em que consiste a internalização e, portanto, 

a constituição do psiquismo humano, Vigotski (2010, p. 465) distingue duas dimensões ou 

zonas: os significados e os sentidos, pois segundo o autor, “[...] o sentido de uma palavra é a 

soma de todos os fatos psicológicos que ela desperte em nossa consciência. Assim, o sentido é 

sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem zonas de estabilidade variada”. Por 

essa razão, podemos afirmar que, de fato, os sentidos são vários e dependem das experiências 

dos sujeitos. 

Já em relação aos significados, estes não estão relacionados a essa dinamicidade 

dos sentidos. Ao contrário, os significados para Vygotsky (2010) são de uma perspectiva mais 

estável, uniforme e exata, são apenas uma das zonas de sentido que a palavra adquire no 
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contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata, posto que 

“[...] a palavra tem apenas um significado. Mas este não mais que uma potência que se realiza 

no discurso vivo, no qual o significado é apenas uma pedra no edifício do sentido”. Sobre os 

sentidos e significados o autor explica:  

 
[...] A palavra incorpora, absorve de todo o contexto com que está entrelaçada: os 

conteúdos intelectuais e afetivos [...]. O sentido real de cada palavra é determinado, 

no fim das contas, por toda a riqueza dos momentos existentes na consciência e 

relacionados àquilo que está expresso por uma determinada palavra (VYGOTSKY, 

2010 p. 465). 

 

 

A partir dessas premissas, Pino (2005) e Smolka (2000) ampliam a discussão 

trazendo a noção de que, mediante os processos de significação, a internalização processa-se 

como conversão em cada sujeito das significações sociais em modos de significar – de 

produzir sentidos – individuais. Portanto, os objetos da cultura existem para cada sujeito, não 

apenas como significados – cuja compreensão é mais estável e legitimada socialmente, é 

dicionarizada –, mas, sobretudo, como sentidos que envolvem elaborações cognitivas e 

volitivas, que envolvem conhecimento, afetividade e valoração.  

Destacamos, como lembram os referidos autores, que nesses processos não há 

linearidade nem uniformidade. As internalizações-conversões, por serem fundadas na 

significação – na produção de significados e sentidos que se vinculam às relações sociais e 

reelaborações individuais – e por se realizarem entre os planos social e pessoal, não se 

processam de forma homogênea, mas diversa, dispersa, lacunar e, por vezes em contraposição. 

Esses processos são ao mesmo tempo fundados-constituídos em nossas interações e delas 

fundantes e constitutivos. 

Para Aguiar (2006, p. 21), os sentidos se constituem no “engendramento histórico 

do singular”, ou seja, na operação silenciosa das determinações históricas e sociais na 

experiência do sujeito que atribui, a partir do que compreende, pensa, sente, um sentido ao que 

lhe acontece. O sentido não se constrói no abstrato, mas na experiência vivida pelo sujeito. Por 

isso, é singular.  

Os sentidos relacionam-se à ação, ao movimento, aos modos de pensar, sentir, agir 

e valorar. Constituem uma forma consciente e deliberada de “pensar sobre”. Não um pensar 

abstrato e vazio, mas uma pensar encarnado na história e na cultura. Por ser uma capacidade 
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de conhecer a cultura, só se efetiva na interação com os semelhantes, com o mundo cultural no 

qual estamos situados, no contexto, na experiência, no lócus onde se produz cultura. 

Ao abordarmos os sentidos como categoria central, não os analisamos 

desconsiderando os significados, tendo em vista que os significados constituem uma das zonas 

dos sentidos. Segundo Vigotski (2010), o significado remete a uma generalização, a um 

conceito. E a partir dessas generalizações o sujeito atua e dá sentido ao que faz. O agir 

humano é marcado sempre por significados. Assim, os modos de ação também só podem ser 

entendidos a partir da análise dessas duas categorias. Afinal, os significados são construções 

históricas e sociais, construções que se fazem em determinados contextos na busca por atribuir 

sentidos.   

Analisamos os sentidos e os significados por serem conceitos importantes os quais 

contribuem para entendermos os sentidos dos sujeitos dessa pesquisa, nos remetendo a 

considerá-los como sendo constituídos por unidades contraditórias – do simbólico e do 

emocional. Para apreender o que os formadores pensam, compreendem, acreditam, conhecem 

e fazem é fundamental ir além do aparente e, portanto, os significados são apenas o ponto de 

partida para analisarmos e aprofundarmos nossa questão. 

Esse é um processo que possibilita caminharmos para “zonas instáveis” 

(AGUIAR, 2006, p. 14), que conduz às zonas do sentido. Os sentidos são mais amplos que os 

significados, ultrapassa o significado, pois não se vincula apenas ao externo, à sua lógica 

racional, relaciona-se, muitas vezes, às coisas que não se concretizaram, mas que mobilizam o 

sujeito. Ele é, portanto, inesgotável, havendo uma incompletude em sua constituição, um 

desejo de criação, de atuação, de transformação. 

Na cultura, portanto, nas interações sociais, estão as bases e fundamentação para 

construção dos nossos sentidos. A perspectiva defendida nesse texto refere-se a uma não 

redução da categoria sentidos a uma atividade artificial e distante da realidade. Ao contrário, 

conhecer encontra-se simultaneamente conectado à textura geral e unitária da vida psíquica do 

ser humano que se encontra em inter-relação com todos os aspectos da sua atividade 

(necessidades, afetividade, vontade, consciência, imaginação e linguagem, etc.), conservando 

o que o distingue essencial e qualitativamente dos demais processos e funções psíquicas, as 

quais para Vygotsky (1991) desenvolvem-se nas relações e interações. 
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Ao delinearmos como objetivo desse estudo: compreender os sentidos atribuídos à 

formação docente e a alfabetização por professores que tematizam de modo específico a 

alfabetização nos cursos de Pedagogia em São Luís/MA, buscamos construir um percurso que 

nos leve à compreensão de parte dos elementos constitutivos dessa formação, bem como que 

nos revele seus limites e suas possiblidades.  

Identificamos as experiências formativas, as relações e as interações que, segundo 

os formadores, são desenvolvidas nas instituições investigadas. A saber: Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA); Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e a 

Universidade Vale do Acaraú (UVA), cuja justificativa por esta escolha será explicitada no 

item seguinte (2.3), através do qual evidenciamos o contexto e os sujeitos da pesquisa de 

forma mais detalhada. Estes cursos são contextos em que se estabelecem relações sociais e se 

produzem individualidades determinadas por questões culturais, históricas e sociais, marcadas 

por um movimento dialético entre fatores externos e internos.  

Discutimos os sentidos, neste estudo, vinculados ao termo contexto, que assume 

sua importância por entendermos que os sentidos só podem ser compreendidos se situados em 

contexto. Por essa razão, o curso de Pedagogia assume aqui a dimensão de contexto, por 

constituir-se como espaço-tempo no qual são vividas as experiências de formação de 

professores alfabetizadores. É um lugar de troca de experiências, de relações de aprendizagem 

e de desenvolvimento dos sujeitos. Portanto, um contexto formativo de professores.  

O sentido atribuído ao termo contexto, na abordagem vigotskiana, relaciona-se às 

condições, aos modos de pensar e agir que se desenvolvem apoiados em processos de 

aprendizagem ocorridos nos contextos sociais em que os sujeitos estão inseridos, por meio dos 

processos de mediação (VYGOTSKY, 1991). Assim, o sujeito conhece através de relações 

que se estabelecem em um contexto com suas marcas históricas, culturais e sociais. Desse 

modo, não se produzem e nem tão pouco compreendemos os sentidos sem que estejam 

situados em contexto. E, ao mesmo tempo, entender as bases de constituição desses sentidos 

só é possível se os analisarmos considerando o conjunto das circunstâncias, da conjuntura e 

das estruturas relativas a determinadas construções em determinados processos e experiências. 

O contexto é o lugar da produção de sentidos, onde as relações se concretizam, um 

lócus no qual é possível situar nossas análises, nossas investigações. É o ponto de partida e de 
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chegada de nossas análises, bem como de aprendizado obtido sistematicamente, sendo 

aprimorado com o passar do tempo. 

Essas premissas nos orientaram na construção de um percurso ou um guia que 

forneceu algumas trilhas que nos ajudaram a compreender o objeto em estudo e a definir o 

campo, os sujeitos, os procedimentos e os instrumentos desta pesquisa. 

 

 

 

2.3 O CAMPO – CONTEXTOS   E SUJEITOS DA PESQUISA  

 

 

Como desdobramento de nosso objeto: sentidos atribuídos à formação docente e a 

alfabetização em cursos de Pedagogia, os cursos de Pedagogia das instituições Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade 

Vale do Acaraú (UVA) constituem-se como sendo nosso campo-contexto de investigação. Os 

professores-formadores dos referidos cursos que trabalham com disciplinas na área de 

alfabetização são os sujeitos de nossa pesquisa. 

Para definição do campo-contextos, ou seja, das instituições de Ensino Superior 

(IES) com cujos formadores trabalharíamos, traçamos como critério fundamental que tais 

instituições fossem responsáveis pela formação do maior número de professores que atuam em 

turmas do Ciclo de Alfabetização na rede pública municipal de educação de São Luís, MA. 

Este critério ocorreu mediante os índices já descritos na introdução desse estudo na 

qual problematizamos a situação da alfabetização no estado do Maranhão e na capital São Luís 

e, por sua vez, a importância que têm a formação de alfabetizadores para enfrentamento dessa 

problemática. 

Além disso, consideramos que a Universidade – sem ser a única responsável – tem 

um papel fundamental para melhoria da qualidade da educação e consequentemente da 

alfabetização das crianças, por meio da viabilização de uma formação docente voltada para tal 

demanda. A mais recente reforma da educação superior legitimada, após muitas emendas, 

através da aprovação do projeto de Lei nº 7.200/2006 ao estabelecer normas gerais da 

educação superior e regular a educação superior no sistema federal de ensino, define em seu 
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bojo a educação superior como bem público que cumpre sua função social por meio das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  Portanto, as Universidades têm uma função social 

fundamental no que se refere ao desenvolvimento da cidadania.  

Como bem público, têm como principal função contribuir para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa. E, sem sombra de dúvidas, falar em justiça social no contexto de 

uma sociedade contemporânea passa também pelo acesso ao desenvolvimento da capacidade 

de leitura e escrita dos seus cidadãos. 

Se a formação docente é reconhecida por nós como frente de investimento de toda 

e qualquer política educacional que deve garantir a qualidade da educação no Brasil, 

compreendemos que analisar os contextos onde os professores estão atuando nos anos iniciais 

– mais precisamente no ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano do ensino fundamental) – estão 

sendo formados é uma oportunidade para refletirmos sobre a formação nessas instituições. 

Não é possível ficarmos alheios ou olharmos os dados relativos à alfabetização das crianças 

em São Luís e não nos implicarmos nessa realidade.  

Seguindo esse critério, buscamos chegar aos professores que estão atuando em 

turmas de alfabetização (1º ao 3º ano do Ensino Fundamental) na rede municipal de São Luís, 

MA e realizamos um levantamento junto à Coordenação Geral e aos Orientadores de Estudos, 

responsáveis pela formação continuada dos professores alfabetizadores, do Programa Pacto 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)5 voltado para atender aos professores que atuam 

diretamente em turmas de alfabetização.  

Mediante os dados levantados, constatamos que dos 184 professores participantes 

do referido programa, formados em Pedagogia, 102 concluíram seu curso nas universidades 

públicas: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e na Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) e 46 estudaram em duas instituições privadas – Universidade CEUMA 

(UNICEUMA) e a Universidade Vale do Acaraú (UVA). Portanto, 148 alfabetizadores 

cursaram Pedagogia em Universidades. Os 38 professores restantes formaram-se em diferentes 

instituições privadas de ensino superior localizadas na cidade de São Luís, como demonstrado 

no quadro abaixo: 

 

                                                 
5 Programa desenvolvido pelo MEC em parceria com Universidades Públicas e municípios brasileiros, cujas 

características já descrevemos na introdução desse trabalho. 
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Quadro 1 – Instituições de graduação de professores atuantes no Ciclo de Alfabetização na 

rede municipal de São Luís, MA, com formação em Pedagogia. 

 

 

Instituições de Formação de Professores que atuam 

no Ciclo de Alfabetização 

Nº de 

professores 

formados 

Nº em 

percentual 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA        76  41% 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA        26  14% 

Universidade CEUMA – UNICEUMA – Rede Privada (Curso 

em processo de extinção) 

       25 13% 

Universidade Vale do Acaraú (UVA) – Rede Privada        21  12% 

Outras instituições – Rede Privada        36  20% 

TOTAL 184  

Fonte: Informações levantadas junto ao grupo de Orientadores de Estudo do Programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa/PNAIC, da Rede Municipal de Educação de São Luís-MA, no ano de 2015. 

   

 

No caso de São Luís-MA, as Universidades públicas, sobretudo a estadual, têm 

assumido papel importante na formação dos professores que estão atuando nas turmas de 

alfabetização na cidade. Vale destacar, por outro lado, que, somadas as participações das 

instituições privadas, estas correspondem a 45% (quarenta e cinco por cento) da formação de 

professores atuantes em turmas de alfabetização da rede pública da cidade, o que não deixa de 

ser relevante. Também vale pôr em relevo que a participação da Universidade Federal é 

praticamente igual à da instituição da rede privada que mais forma professores no contexto 

pesquisado. 

Pelo critério que definimos, portanto, as quatro instituições constantes no quadro 

acima deveriam compor nosso campo de estudo e nossos sujeitos seriam professores que 

atuam nessas instituições com disciplinas específicas de alfabetização. Entretanto, ao 

buscarmos nos aproximar de cada uma delas, verificamos que a UNICEUMA encontrava-se 

em processo de extinção do curso de Pedagogia, por isso não possível desenvolver entrevista 

junto ao professor/formador dessa instituição. E, mediante informações que nos foram 

fornecidas, não seria possível localizar os professores que trabalharam na instituição com 

disciplinas que tematizam a questão da alfabetização. Mesmo assim, consideramos pertinente 
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identificá-la no quadro das instituições formadoras por ter tido um papel importante na 

formação dos professores que atuam com alfabetização de crianças na rede pública municipal 

de educação de São Luís. 

Desse modo, definimos como campo de nosso estudo três instituições, 2 públicas e 

1 privada, segundo sua inserção no âmbito da formação de professores que atuam no Ciclo de 

Alfabetização, em São Luís, MA, considerando-se o contingente de professores formados nas 

respectivas instituições mencionadas anteriormente as quais serão descritas a seguir. 

 

 

 

2.3.1 Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)  

 

 

Anterior à sua criação como Universidade, os primeiros passos para implantação 

dessa instituição ocorreram mediante a criação da Federação das Escolas Superiores do 

Maranhão (FESM), criada pela Lei nº 3.260 de 22 de agosto de 1972 para coordenar e integrar 

os estabelecimentos isolados do sistema educacional superior do Maranhão. A FESM, 

inicialmente, foi constituída por quatro unidades de ensino superior: Escola de Administração, 

Escola de Engenharia, Escola de Agronomia e Faculdade de Caxias. Em 1975 a FESM 

incorporou a Escola de Medicina Veterinária de São Luís e em 1979, a Faculdade de Educação 

de Imperatriz. 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia em vigor (PPP, 

2008), o qual está em processo de reestruturação, após surgimento dessas escolas, somente no 

ano de 1981 foi criada a UEMA, por meio da Lei nº 4.400/81. Sendo autorizada pelo Decreto 

Federal nº 94.143 de 25 de março de 1987. 

Somente no ano de 1992 é criado o Programa de Capacitação Docente (PROCAD) 

por meio da Resolução nº 100 – CONSUN/UEMA – com a finalidade de implementar cursos 

de Licenciatura, que até então não integravam os cursos da referida instituição. Iniciou-se com 

três cursos: Letras, Ciências e Pedagogia com a finalidade de formar os professores da rede 

pública estadual de ensino. A organização desses cursos ocorreu incialmente de duas formas: 

em regime intensivo – parcelado – para atender programas especiais de formação de 
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professores da rede pública estadual, que ocorriam durante as férias desses profissionais. E o 

outro regime denominado regular, com funcionamento no noturno tendo suas atividades 

desenvolvidas no período letivo da Universidade. Mas a finalidade era atender aos professores 

da rede pública estadual de ensino.  

No ano de 1994 foi criado o Centro de Ciências Exatas e Naturais (CECEN) e com 

ele a criação da primeira turma regular do curso de Pedagogia oferecido para a comunidade 

em geral e não apenas para professores das redes públicas (PPP/2008). Vale salientar que 

nossa formação inicial ocorreu nesta instituição, pois fizemos parte da turma que ingressou no 

curso de Pedagogia da UEMA no ano de 1995, sendo concluída no ano de 1999.   

Desde a criação do curso regular no ano de 1994, já havia no currículo disciplina 

com objetivo de contemplar a especificidade da alfabetização. No Projeto curricular analisado 

(PPP/2008), a disciplina intitulada Alfabetização e Letramento, com carga horária de 60 horas, 

tem os seguintes temas priorizados: Alfabetização: concepções; alfabetização e letramento; 

Métodos de alfabetização: pressupostos freireanos de alfabetização; Alfabetização com textos; 

Psicogênese da escrita: construtivismo (Emília Ferreiro); Literatura e formação de crianças 

leitoras: formas de contar histórias e estratégias de leitura. Como se pode observar, as 

temáticas presentes na ementa da disciplina Alfabetização e Letramento – que compõe o 

Projeto Pedagógico atualmente – apresenta relação com as discussões e teorizações 

predominantes no contexto dos últimos 30 anos. Assim, atualmente o curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) possui em seu currículo uma disciplina com 

carga horária de 60 horas com foco na temática especifica da alfabetização.  

 

 

2.3.2   Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

 

 

O curso de Pedagogia da UFMA teve sua origem ligada à criação da Faculdade de 

Filosofia de São Luís, fundada em 15 de agosto de 1952 e sua autorização de funcionamento 

deu-se pelo Decreto nº 32.606 de 23 de abril de 1953. O reconhecimento do Curso efetivou-se 

quatro anos mais tarde, através do Decreto nº 39.663 de 28 de julho de 1956. Pela 

regulamentação nacional então vigente vigorava o chamado “esquema três mais um”, que 
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concedia o grau de Bacharel aos concluintes dos cursos de graduação com duração de três 

anos e o título de Licenciado aos que cumpriam mais um ano de estudos no Curso de Didática 

(PPP, 2007). 

Muitas reformas em nível nacional foram ocorrendo e no curso de Pedagogia da 

UFMA não foi diferente. Esse caráter reformista inicia-se com a Lei nº 4.024/61 e a criação do 

Conselho Federal de Educação, identificado naquele momento com o caráter reformista do 

Sistema Educacional. Em 1968 ocorreu a Reforma do Ensino Superior, através da Lei nº 

5.540/68. Em consequência, surgiu uma série de Leis complementares que visavam a 

implantação da referida Reforma. Entre elas, destaca-se o Parecer CFE nº 252/69, incorporado 

à Resolução CFE nº 02/69, que estabeleceu novas diretrizes para a organização do Curso de 

Pedagogia, criando as habilitações em Supervisão Escolar, Administração Escolar, Orientação 

Educacional, Inspeção Escolar e Magistério dos Cursos Normais. 

Somente nos anos de 1980 e 1990 é que se discute a necessidade de promover 

reformas no currículo do curso de Pedagogia da UFMA, entretanto só serão implementadas a 

partir da aprovação da LDB (nº 9.394/96). Dentre estas, destaca-se introdução de disciplinas 

eletivas, como é o caso de “Alfabetização: teoria e prática e Educação Especial”. Desde então, 

as discussões caminham na direção de contemplar uma formação focada na docência nos 

diferentes níveis e etapas da educação básica, com destaque para a docência na educação 

infantil, anos iniciais do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos. 

O PPP de 2007 apresentou algumas modificações, em especial, a alteração de 

carga horária de disciplinas. Entre essas mudanças, o surgimento da disciplina Fundamentos e 

Metodologias da Alfabetização, com carga horária de 60 horas, cujo foco é a alfabetização e 

incorpora em seus conteúdos os seguintes temas: Alfabetização como questão nacional: 

relações históricas entre escola e alfabetização; Contribuições da Linguística, da 

Psicolinguística e da Sociolinguística; Alfabetismo e Letramento: concepções de 

aprendizagem de Língua escrita como representação gráfica da Linguagem e desenvolvimento 

de habilidades de utilização desse sistema para a interação social; Projetos e propostas de 

trabalho envolvendo a leitura e a escrita; O papel do/a professor/a alfabetizador/a: 

conhecimentos e habilidades; Estudo e análise de recursos didáticos e procedimentos de 

avaliação no campo da alfabetização (PPP, 2007). 
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Dessa forma, o curso de Pedagogia da UFMA possui em sua estrutura curricular 

uma disciplina com carga horária de 60 horas, voltada para a tematização específica da 

alfabetização. 

 

 

2.3.3 Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 

 

 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) nasceu como Fundação 

Municipal na Cidade de Sobral, no estado do Ceará, através da Lei nº 214 de outubro de 1968. 

Tendo sido encampadas pelo governo do estado do Ceará, suas faculdades foram 

transformadas em autarquia pela Lei nº 10.933, de 10 de outubro de 1984, e em 5 de outubro 

de 1989, após promulgação da Constituição do estado do Ceará, passou a ser Fundação. Por 

meio da Portaria Ministerial nº 821 de 31 de março de 1994 foi finalmente reconhecida a 

Fundação de Universidade Vale do Acaraú. Sua sede encontra-se na cidade de Sobral, no 

estado do Ceará, mas seus cursos estão em funcionamento em outros estados brasileiros das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, entre os quais o Maranhão. 

No estado do Maranhão, sua história iniciou no ano de 2000, com o apoio técnico 

e administrativo do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Maranhão (IDEM), 

momento no qual são criados alguns cursos. O primeiro a ser implementado foi o curso de 

Licenciatura em Pedagogia, que teve início no ano 2003. No ano seguinte, o curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis, e em 2006 tiveram início os demais cursos de Graduação 

Tecnológica em Processos Gerenciais; Graduação Tecnológica em Recursos Humanos e 

Graduação Tecnológica em Marketing.  

O curso de Pedagogia, na capital São Luís, funciona nos três turnos. Para quem 

ingressou até o segundo semestre de 2010, a sua duração era de 3 anos e meio. Somente a 

partir de 2011 a duração passa para 4 anos. 

De acordo com o documento de orientação para os alunos ingressantes na 

instituição (UVA), o qual nos foi fornecido para retirar tais informações, o curso de 

Licenciatura em Pedagogia tem como função primordial promover a formação de docentes 
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para atuar na Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos Normal com 

disciplinas pedagógicas, supervisão escolar, Inspeção Escolar e Orientação Educacional. 

No que se refere à alfabetização, o curso oferece uma disciplina – Métodos e 

Técnicas da Alfabetização – com carga horária de 40 horas. De acordo com o Plano de Ensino 

da referida disciplina que nos foi repassado pela Instituição, os temas de alfabetização 

presentes na ementa são os seguintes: Estudo da Alfabetização: história, métodos e técnicas 

que envolvem o processo de construção e aquisição da leitura e da escrita. Análise das 

estruturas materiais para o processo de alfabetização (Plano de ensino da disciplina métodos e 

técnicas da alfabetização). 

Na Universidade Vale do Acaraú (UVA), ligada ao Instituto de Desenvolvimento 

Educacional do Maranhão (IDEM) com sede em São Luís - MA, o curso de Pedagogia oferece 

em sua estrutura curricular uma disciplina com carga horária de 40 horas para tratar da 

especificidade da alfabetização. 

Definido o campo-contexto, as instituições com seus cursos de Pedagogia, os 

sujeitos de nossa investigação foram definidos considerando serem professores-formadores 

que atuam nos cursos de Pedagogia das instituições descritas anteriormente, com disciplinas 

que tematizam, de modo específico, o processo de alfabetização.  

Em que pese termos três instituições, os sujeitos de nosso estudo são em número 

de 4 (quatro), tendo em vista que na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) há duas 

professoras que trabalham diretamente com as disciplinas de alfabetização, uma com turmas 

do turno vespertino e outra com turmas no noturno, conforme esclareceremos a seguir. 

O quadro abaixo apresenta as principais informações referentes ao perfil dos 

entrevistados. Essa síntese foi elaborada a partir do quadro referente ao perfil dos 

entrevistados conforme exposto no Apêndice 2.  
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Quadro 2 – Perfil dos Sujeitos – Professores Formadores 

 

 

Formadores 

 

Idade/ 

Sexo 

 

 

Regime 

de trabalho 

 

Formação inicial 

Continuada 

 

Tempo de 

experiência 

com docência 

 

Tempo de 

docência 

na IES 

 

Tempo de 

Experiência na 

disciplina 

Alfabetização 

Formadora 1 

(UEMA) 

43 anos 

(Fem) 

40h Pedagogia 

Mestrado Educação 

Educação 

Básica – 14 

anos 

13 anos 9 anos 

Formadora 2 

(UFMA) 

45 anos 

(Fem) 

Dedicação 

Exclusiva 

Pedagogia 

Doutorado 

Educação 

Educação 

Básica –  

9 anos 

15 anos 10 anos 

Formadora 3 

(UFMA) 

58 anos 

(Fem) 

Dedicação 

Exclusiva 

Pedagogia 

Doutorado 

Educação 

Educação 

Básica –  

16 anos 

23 anos 21 anos 

Formador 4 

(UVA) 

36 anos 

(Mas) 

20h 

 

Letras e 

Pedagogia 

Especialista em 

alfabetização 

6 anos 6 anos 6 anos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

De acordo com as informações no quadro acima, é importante destacar que dos 

quatro sujeitos entrevistados apenas um é do sexo masculino e os demais são do sexo 

feminino. A designação simplificada dos sujeitos por número, além de obedecer a lógica de 

execução das entrevistas, os próprios sujeitos foram favoráveis a essa forma de designá-los no 

trabalho. Assim, o formador 1 refere-se ao primeiro que foi entrevistado. Vale ressaltar que os 

nomes reais dos entrevistados foram omitidos para fins de preservação de suas identidades. 

Como podemos observar, o grupo apresenta uma faixa de idade compreendida 

entre 36 e 58 anos, correspondendo ao que poderíamos identificar como maturidade etária e 

possível maturidade profissional, o que observamos também nos dados relativos à formação e 

ao tempo de exercício de docência e, especificamente, na disciplina, fatores que podem 

configurar-se como determinantes importantes na constituição de seus sentidos relativos à 

formação de professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia. 

Sobre o regime de trabalho, alguns indícios apontam para refletirmos sobre as 

condições em que realizam suas atividades docentes, pois essa variável tem fortes relações 

com a qualidade do trabalho desenvolvido e seus desdobramentos. Há um elemento 

importante de ser analisado, pois apenas duas professoras entrevistadas trabalham em regime 

de dedicação exclusiva (Universidade Federal). Os outros dois, além de não terem dedicação 
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exclusiva, exercem outras funções docentes na educação básica – como coordenador 

pedagógico e outro como gestor de escola. Portanto, precisam conciliar a docência em curso 

superior como Formadores de Professores em Curso de Pedagogia com atividades 

profissionais na Educação Básica, em cargos de gestão. Tal fato pode sugerir, ainda que não 

de modo determinista, menores possibilidades de inserção na prática e aprofundamento de 

questões relativas à alfabetização e, consequentemente, referentes à docência para alfabetizar. 

Do mesmo modo, a condição apontada por dois de nossos professores pode indicar 

impossibilidades de inserção e aprofundamento de conhecimentos em relação ao campo-

temática – a alfabetização – visto que as outras ações que realizam, concomitantemente, 

demandam tempo e esforço em focos diferenciados. 

Dentre outros aspectos, questionamos o fato do tempo ser restrito para desenvolver 

atividades para além de sala de aula, as quais envolvam ensino, pesquisa e extensão, o tripé de 

sustentação do ensino superior. Sabemos que atuar nesse nível de ensino envolve 

especificidades definidas por sua natureza e finalidade social: a formação de profissionais 

pelos sujeitos que atendem: jovens e adultos em formação para o trabalho; pelos conteúdos e 

procedimentos-estratégias pedagógicos e didáticos diferenciados em função da etapa, dos 

sujeitos e dos conteúdos. 

Sobre a formação inicial, todos os entrevistados possuem formação em Pedagogia 

e um deles possui formação também em Letras (sendo este último o formador 4). Dois deles, 

os mesmos que trabalham em regime de dedicação exclusiva, têm doutorado (Formadoras 3 e 

4). Os outros dois, no caso a formadora 1 tem formação em nível de mestrado e o formador 4 

tem especialização. Assim, vemos que, enquanto a formação inicial é comum a todos, a 

formação em nível de pós-graduação, fator que também podemos relacionar às condições em 

que o docente realiza suas funções pedagógicas em nível superior, é bem diferenciada, 

sobretudo quando relacionamos a formação, o regime de trabalho e a concomitância de 

funções em instituições e etapas diferenciadas. Tais especificidades podem trazer diferenças 

na prática, ainda que não determinado de modo exclusivo, visto que há uma multiplicidade de 

fatores que interagem em dinâmica complexa e, por vezes, contraditória, no desenvolvimento 

da prática pedagógica e, mais ainda, em seus desdobramentos. Assim, se sabemos que a 

titulação não é garantia de práticas efetivas e consequentes, sua ausência não deixa de dar 

indícios de possibilidades diferenciadas de atuação. 
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Com relação ao tempo de experiência com a docência, vemos, de início, que um 

dos professores tem seis anos de atuação no Ensino Superior, sendo que os outros têm acima 

de treze e até vinte e um anos de serviço nessa etapa. Já com relação ao tempo na disciplina, 

dois deles atuam há seis anos, enquanto os outros têm mais de uma década de experiência com 

a disciplina, inclusive um com mais de 21 anos. Esse tempo indicia experiência e inserção na 

área e possíveis diferenças não apenas vinculadas ao tempo, como categoria isolada, visto que 

o tempo em diferentes experiências pode articular-se de modo diferente. Enquanto uns 

revelaram que a atuação na Educação Básica – Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental – era decisiva para o desempenho na disciplina no Ensino Superior, isso pode 

não ser válido para outros.  

Sobre outras atividades exercidas atualmente na instituição superior onde atuam, 

de um modo geral, todos os Professores apontaram que desenvolvem atividades em grupos de 

estudo voltados para a área de alfabetização e, mais especificamente, uma das entrevistadas 

afirmou que desenvolve atividades em um projeto de extensão com foco nessa área. 

Portanto, trabalhamos com 4 professores-formadores, sendo 3 do sexo feminino e 

1 do sexo masculino. Todos com formação em Pedagogia e desenvolvendo estudo e atividades 

na área de alfabetização, nas IES em que atuam. 

Definido o campo-contexto e os sujeitos, o movimento de construção conduziu-

nos a estabelecer os instrumentos condizentes com a abordagem de pesquisa que definimos 

com a orientadora desse trabalho, os quais devem, acima de tudo, possibilitar a produção de 

situações de interações em que os sujeitos possam enunciar seus sentidos acerca das temáticas 

que focalizamos como objeto de nosso estudo. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS  

 

 

Os procedimentos relacionados à pesquisa empírica foram conduzidos a partir do 

instrumento definido por nós, que foi a entrevista semiestruturada. Assim, o modo de ação 

referente ao trabalho de campo tomou por base os fundamentos da pesquisa qualitativa sob as 

lentes da abordagem histórico-cultural, que sinaliza a importância de considerarmos que, em 
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meio a uma gama de propostas de desenvolvimento das entrevistas, é preciso compreendê-la 

não como sendo apenas uma técnica de recolher dados, mas como um “processo dialético” no 

qual devem prevalecer relações baseadas no diálogo, no respeito, especialmente por 

entendermos que investigamos processos humanos e não coisas, objetos em si mesmos, o que 

vai ao encontro das proposições de Bakhtin (2003) para a relação entre pesquisador e sujeitos 

pesquisados, ao enfatizar a ética responsiva que se traduz na responsabilidade do pesquisador 

com seus sujeitos participantes. 

A partir do proposto por Bakhtin (2003), podemos pensar a entrevista como 

situações de interação, de encontro e diálogo entre pesquisador e pesquisados em que se busca 

a produção de discursos, de enunciados nos quais possamos identificar sentidos atribuídos às 

temáticas em foco. 

Nesses termos, as entrevistas semiestruturadas podem propiciar a criação de 

situações em que há abertura e flexibilidade necessárias à assunção de posições por parte dos 

entrevistados a partir das questões ou temas propostos pelos pesquisadores. André e Ludcke 

(1996, p.34) esclarecem que “[...] o tipo de entrevista mais adequado para pesquisas na área de 

educação são aquelas que se aproximam dos esquemas mais livres, menos estruturados”. Por 

isso, a escolha da entrevista semiestruturada. 

As entrevistas desenvolvidas foram do tipo individual, por entendermos que os 

sujeitos ficariam mais à vontade para construírem suas respostas, seus “textos” singulares, mas 

também pela dificuldade encontrada em realizar encontros com profissionais que atuam em 

instituições diferentes, em condições diversas. As entrevistas foram gravadas e transcritas 

mediante escuta cuidadosa e rigorosa, com vistas a construir um corpus de dados legítimos e 

próprios dos sujeitos a ser analisado com riqueza e profundidade. 

Ao nos aproximarmos dos sujeitos, apresentamos nossa pesquisa, bem como o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1) para participação no trabalho e, a 

partir do roteiro da entrevista (Apêndice 3), desenvolvemos o trabalho, em um encontro que 

aconteceu nas respectivas instituições, onde atuam os formadores. 

Os temas do roteiro, que se encontram no Apêndice 3, versam em torno do objeto 

de nossa investigação: “Sentidos da formação de professores alfabetizadores em cursos de 

Pedagogia”. Esse formato garante que não façamos do momento da entrevista uma mera 

aplicação de questionário. Assim, priorizamos aprofundar elementos referentes aos temas que 



    66 

 

poderiam nos ajudar a compreender o nosso objeto – formação de alfabetizadores em cursos 

de Pedagogia. Os temas não são questões fixas e prontas para o entrevistado responder. 

Consistem em quase “um convite” ao entrevistado para falar com tempo para refletir. As 

entrevistas possibilitam empreender um trabalho coletivo no qual a linguagem – a palavra – é 

o instrumento principal da interação: “[...] a entrevista é a interação, uma troca de ideias e de 

significados em que várias realidades e percepções são exploradas”. (GASKELL, 2010, p.73). 

O diálogo, compreendido segundo a perspectiva de Bakhtin, é a base no processo 

de investigação que tem a entrevista como procedimento, especialmente porque as falas dos 

sujeitos são reveladoras de suas características particulares. Como assinala Freitas (2002, 

p.28), “[...] na verdade, a entrevista é uma produção de linguagem, uma vez que esta se realiza 

pela interação verbal, cuja realidade fundamental é o seu caráter dialógico”. Dessa 

perspectiva, Bakhtin (1992) considera que no momento das entrevistas são produzidos 

discursos entendidos como uma unidade real da comunicação. Dessa forma, a entrevista é 

como um espaço de produção de enunciados que se alternam e em que se constroem sentidos 

na interação das pessoas envolvidas. 

É importante lembrar que os sub-temas constituíram-se como roteiro da entrevista 

e emergiram dos temas centrais: O que é alfabetização? O que é Formação docente? Como 

formar professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia?  

Em relação ao primeiro tema (O que é alfabetização?) os desdobramentos relativos 

ao mesmo, constituem-se basicamente de questões relacionadas à trajetória para tornar-se 

professor do curso de Pedagogia (pertença/histórica) o que envolve a busca por compreender 

as experiências que contribuíram para ser professor do curso e da disciplina de alfabetização 

(motivações, expectativas). Segue-se um percurso para compreender as significações dos 

sujeitos em relação à alfabetização como área de ensino e de pesquisa, com seus desafios.  

No segundo tema central (O que é formação docente?) a intenção foi identificar 

como compreendem a formação de professores, sobretudo no contexto do curso de Pedagogia, 

para apreender os sentidos e ao mesmo tempo sua atividade como formador no curso. 

Entender o que pesam, sentem e fazem em relação a como se forma professores. E por fim, o 

terceiro tema central (Como formar alfabetizadores em cursos de Pedagogia?) constituído por 

elementos ou sub-temas que contribuem para apreensão dos sentidos, dos sujeitos em relação 
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às questões mais especificas da formação de professores alfabetizadores no contexto de cursos 

de Pedagogia.  

Assim, discutimos alfabetização e formação docente, a fim de apreender as bases 

sobre as quais os sujeitos constituem seus sentidos sobre a formação de alfabetizadores sobre 

as possibilidades e desafios.  

É importante destacar que, os desdobramentos dos temas e sub-temas - conforme 

consta no (APÊNDICE 2) - não se constituem como elementos rígidos, mas como, um norte 

para não perdemos de vista alguns aspectos importantes, bem como a garantia, de que alguns 

princípios da abordagem histórico-cultural fossem levados em conta dentre os quais 

destacamos: considerar os sujeitos em seus contextos histórico, social e cultural, garantir um 

diálogo e, não, um interrogatório, e promover um clima de confiança, uma escuta atenta e um 

olhar apurado diante do dito e do não dito, dos sentidos e sem sentidos, que permearam esses 

encontros. 

 

 

2.5 O PROCESSO DE ANÁLISE 

 

 

Compreendendo que o ser humano é social e suas construções assim o são, a 

análise dos dados foi feita partindo dessa perspectiva. Para Freitas (2003), a abordagem 

histórico-cultural e o dialogismo de M. Bakhtin ao compreenderem que o psiquismo é 

constituído no meio social mediante processos interativos, possibilitados pela linguagem, não 

há outra trajetória a ser feita se não analisar considerando a necessidade de ultrapassar a 

dicotomia objetivo/subjetivo, externo/interno, social/individual. O que se deve buscar é 

compreender o que está além das narrativas situando os sujeitos. Apreender as contradições e 

as lacunas no material construído é fundamental. 

Desse modo, esse processo de apreensão-interpretação-compreensão é feito com o 

propósito de revelar os temas-sentidos que emergem com maior ou menor frequência – os 

silêncios são modos de dizer – nos enunciados dos sujeitos – pela repetição ou reiteração – 

pela importância enfatizada nas falas, ambivalências, contradições, enfim, diante do que 

muitas vezes não aparece explícito, mas que emergem em uma simples colocação. Assim, 
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constrói-se um processo que visa a articulação de indicadores, considerando tanto 

similaridades, complementaridade ou contraposição. Esse percurso ora definido constitui-se 

como um ponto de partida o qual imaginamos ser fundamental para compreensão dos sentidos 

dos professores/formadores sobre a formação de alfabetizadores em cursos de Pedagogia. 

Como afirmamos antes, para Bakhtin (1988), cada pessoa tem certo horizonte 

social definido e estabelecido que orienta sua compreensão e que o coloca diante de seu 

interlocutor com uma forma própria de relacionamento. A partir dessa situação social, do lugar 

em que se situa é que constrói suas deduções, suas motivações e apreciações. A leitura que faz 

do outro e dos acontecimentos que o cercam está impregnada do lugar de onde fala. É 

orientada pela perspectiva teórica que conduz a investigação.  

Tudo isso dá um tom específico e diferenciador aos estudos qualitativos na 

abordagem histórico-cultural, pois na pesquisa, entrevistador e entrevistados não podem fazer 

desse momento um encontro de psiques individuais, mas como um contexto, onde se 

desenvolvem experiências produtoras de sentidos. Toda compreensão representa a 

confrontação de um texto com outros textos: “Um texto vive unicamente se está em contato 

com outro texto. Unicamente no ponto deste contato é que surge uma luz que ilumina atrás e 

adiante e que insere o texto dado no diálogo” (BAKHTIN, 1985, p. 384).  Nas palavras dos 

sujeitos há a possibilidade de revelação do que lhe é próprio e muito do mundo que o cerca. 

Como menciona Vigotski (2001, p. 409), “o pensamento não se exprime na palavra, mas nele 

se realiza”. 

Desse modo, tomando a palavra dos sujeitos, a análise deve concentrar-se não em 

compreender falas isoladas, o aparente, mas focar no sujeito, seu contexto, por isso, não 

objetivamos construir verdades absolutas, já que este sujeito e o contexto estão em constante 

movimento. Não fragmentar as análises nem tão pouco desconectá-las é essencial. Como 

menciona (AGUIAR, 2006, p. 19), “Esse momento das análises ilumina a construção daquilo 

que o sujeito atribui como significado e que por isso constitui as bases dos seus sentidos. 

Revelar e objetivar os conteúdos expressos pelos sujeitos, esse é o papel da análise na 

abordagem histórico-cultural”.   

No processo de análise das entrevistas, após construção e sistematização das falas 

por meio da transcrição, é preciso extrair os sentidos a partir de expressões, as quais articulem 

compreensões, concepções, entendimentos em especial sobre alfabetização e formação 
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docente no contexto estudado. É preciso buscar nas falas aquilo que lhe é mais próximo mais 

significativo, que revele o movimento do sujeito na pesquisa (AGUIAR, 2006). 

Para aprofundar as análises inicia-se adentrando em categorias estruturantes da 

pesquisa, alfabetização e formação docente, avançando para uma articulação entre ambas a 

fim de compreender, neste processo, semelhanças e/ou contradições no movimento de 

constituição do sujeito, de suas concepções, significações, sentimentos, emoções, enfim, 

daquilo que o forma e o torna o que é ou o que está sendo. Entretanto, as contradições nem 

sempre estão explícitas no discurso, o que requer do pesquisador analisar o movimento dos 

sujeitos. É isso que revela suas determinações constitutivas. Como mencionou Vygotsky 

(1991), um corpo só se revela no movimento, por isso, só é possível realizar uma análise que 

dê conta de entender como os sujeitos compreendem determinado processo quando 

integrarmos suas significações. 

  Em nosso percurso investigativo guiou-nos a premissa de que investigar as 

questões que nos propomos exige de nós um afastamento, pois na multiplicidade de papéis-

posições sociais que assumimos – pesquisadora-professora-formadora – e que se faziam 

presentes nas situações de entrevista-interlocução com as professoras partícipes, seria preciso 

buscar assumir, nesses contextos, o papel-lugar de pesquisadora e, portanto, transitar entre 

dois mundos e interagir com os sujeitos-partícipes nessa condição, tendo a clareza de que esta 

demarcava nossas interações, nossos discursos. 

Mas o que nos conduziu tomou por base o que aprendemos a partir das disciplinas 

e atividades desenvolvidas desde nossa entrada no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFRN, especialmente das atividades realizadas no ateliê de pesquisa da linha à qual 

estamos vinculadas. Percebemos o quanto o nosso objeto de estudo é constituído em um 

processo de idas e vindas de retomadas e, especialmente, de desconstruções. As interações 

estabelecidas com nossa orientadora, com colegas de turma, nos revelaram dentre tantos 

aspectos a convicção de que, as certezas, no desenvolvimento da pesquisa, são de fato 

provisórias.  

E nesta provisoriedade que somos nós, e que por sua vez são também nossas 

certezas, expressamos mais uma vez que as construções nesse trabalho, as feitas e aquelas que 

estão por vir, são, na verdade, reveladoras daquilo que vivemos ou daquelas nossas 

experiências passadas que contribuíram para o que somos atualmente. Como bem afirma 
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Exupery: “sou um pouco de todos que conheci; Um pouco dos lugares que fui; Um pouco das 

saudades que deixei. E sou muito das coisas que gostei.  

Assim, definido o percurso teórico metodológico, cabe seguir com o trabalho na 

direção de construir outras etapas que priorizam revelar os diversos sentidos em torno das 

questões que envolvem a Alfabetização e a Formação docente para alfabetizar, a fim de 

compreender os processos de constituição dos sentidos dos professores/formadores de cursos 

de Pedagogia em relação à formação de alfabetizadores neste contexto. 
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3 CURSO DE PEDAGOGIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

 

O objetivo desse capítulo é analisar o lugar da docência e, consequentemente, da 

formação de professores em cursos de pedagogia e, ao mesmo tempo, estabelecer relações 

com a especificidade da formação de professores alfabetizadores. Portanto, nesse capítulo 

dialogamos com a produção acadêmica no que diz respeito às questões que envolvem a 

formação docente e de que forma essa questão é assumida nos cursos de pedagogia. 

Trilhamos uma trajetória na qual analisamos o que de mais recorrente emerge das 

produções acadêmicas voltadas para análise do curso de Pedagogia no Brasil, constituindo as 

bases para analisar os cursos por nós investigados neste estudo – UEMA, UFMA e UVA na 

cidade de São Luís-MA – dando destaque ao lugar que a docência em sala de aula tem 

assumido no referido curso, em especial às questões que envolvem a formação de professores, 

suas concepções e as possibilidades de formar alfabetizadores nesse contexto. 

Nossas reflexões estão embasadas na produção acadêmica que discute e 

problematiza o Curso de Pedagogia como contexto de formação de professores e a identidade 

do pedagogo a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia em 

vigor. No que se refere à discussão mais específica da formação de professores alfabetizadores 

em cursos de Pedagogia, dialogamos com alguns trabalhos – Dissertações, Teses e pesquisas – 

já produzidos e que apontam questões importantes que ajudam a compreender melhor nosso 

objeto de investigação. 

Entendemos que a docência para educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental deve ser prioridade para o curso de Pedagogia, por isso trabalhamos com alguns 

autores que, mesmo não compartilhando desse entendimento, contribuem significativamente 

em suas produções com reflexões importantes acerca do curso de Pedagogia, sua história e seu 

processo de constituição. 

De início, esclarecemos sobre os documentos oficiais que compõem essa análise. 

É importante salientar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 
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(DCNCP)6 recebem maior destaque, visto que consideramos fundamental situar nossas 

reflexões a partir das questões que emergem do referido documento, por entender que a 

compreensão das questões que envolvem o curso de Pedagogia no contexto atual – a formação 

de professores – deve tomar como ponto de partida as citadas Diretrizes. Além disso, é 

importante ampliar a análise para outros documentos que ajudem a compreender os desafios 

em torno da docência dos anos iniciais do ensino fundamental por ser nesta etapa da educação 

básica que o processo de alfabetização deve se desenvolver. Portanto, se o curso de pedagogia 

tem como uma de suas finalidades principais formar este profissional é preciso compreender 

as bases sobre as quais o ensino fundamental sustenta-se.  Por isso, analisamos também as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCNEF)7 e As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica (DCNFPEB)8.  

De um modo geral, a questão que nos mobiliza em torno desse capítulo é a 

seguinte: por que discutir a formação de professores e, consequentemente, do professor 

alfabetizador, no contexto de cursos de pedagogia? Para responder a essa questão, nossas 

análises serão feitas refletindo sobre o curso de Pedagogia em nível nacional e, por sua vez, 

nos cursos por nós investigados. 

 

 

 

3.1 CURSOS DE PEDAGOGIA NO BRASIL E A DOCÊNCIA: ELEMENTOS 

HISTÓRICOS, LEGAIS E TEÓRICOS 

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de Pedagogia (DCNCP), 

homologadas pelo ministério da Educação em 2005 e instituídas por meio de Resolução do 

Conselho Nacional de Educação CNE/CP nº 1/2006, provocaram muitas reflexões sobre os 

problemas advindos de sua aprovação. De um modo geral, pode-se afirmar que o referido 

                                                 
6 Essa sigla (DCNCP) será utilizada no texto para nos referirmos às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia.  
7 Essa sigla (DCNEF) será utilizada no texto para nos referirmos às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de nove anos. 
8 Essa sigla (DCNFPEB) será utilizada no texto para nos referirmos às Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores para a Educação Básica.   
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documento trouxe mudanças no que tange à organização do curso de Pedagogia e à 

centralidade na docência. Para Penin (2012, p. 61), as mudanças podem ser consideradas em 

uma perspectiva da organização histórica do referido curso, em especial no que se refere à sua 

função. 

Evidentemente, todo e qualquer documento é concebido a partir de/em 

determinado contexto histórico social e cultural e, portanto, traz as marcas dos sentidos que 

circulam nesse contexto e que se tornam, no jogo das relações sociais e políticas, 

hegemônicos/legitimados e assumem o lugar de princípios, diretrizes para as ações dos 

sujeitos na sociedade. Assim sendo, entender o curso de Pedagogia, suas finalidades, suas 

bases constituintes, só se faz possível analisando a sua constituição histórica.  

A formação do professor para os primeiros anos de escolarização – atualmente 

anos iniciais do ensino fundamental – esteve por um longo tempo ligado ao “curso normal”, 

tendo em vista que o ensino superior foi destinado por um período considerável de tempo 

apenas à formação do professor para atuar no ensino secundário. Tais cursos iniciam em 1931 

com uma organização voltada para a formação de Bacharéis em Ciências, Artes e 

Humanidades, associando a este apenas um ano de licenciatura, instituindo o modelo de 

formação “3+1” (PENIN, 2011). 

O curso de Pedagogia criado de 1939 até 2005, quando da aprovação das novas 

diretrizes em vigor, estava baseado em um processo de formação que incluía uma justaposição 

bacharelato/licenciatura. Incluía-se uma docência destinada às disciplinas pedagógicas do 

ensino médio – curso Normal. O foco era formar o especialista em educação. O termo 

Licenciatura é incluído a partir das Diretrizes em vigor. As disputas de modelos centrados ora 

nos conteúdos de áreas específicas, este com maior prioridade, ora no modelo focado no 

pedagógico advêm das origens dos cursos de formação de professores. Segundo Saviani 

(2009), este é um grande dilema a ser enfrentado pelos cursos de licenciatura no contexto 

atual.  

O pedagogo/bacharel é uma profissão que se origina vinculado à atuação nas áreas 

de administração escolar, planejamento de currículos, orientação e avaliação, sendo os 

seguintes cargos associados a esta atuação: inspetor escolar, diretor de estabelecimentos de 

ensino, delegado de ensino, dentre outros (PENIN, 2011, p. 62). Assim, o curso de Pedagogia, 
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desde sua criação, não teve a docência em sala de aula como função prioritária. O sentido da 

formação desenvolvida esteve voltado para a formação de Bacharéis. 

Nesta mesma perspectiva, Scheiber e Aguiar (1999, p. 223) destacam que por um 

longo tempo o curso de Pedagogia, desde sua criação ligada à faculdade de Filosofia, nasce 

com caraterísticas de bacharelado: “Formava-se então o bacharel nos primeiros três anos do 

curso e, posteriormente, após concluído o curso de didática, conferia-lhe o diploma de 

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

Com a criação das faculdades de educação a partir de 1969, por meio da reforma 

do ensino superior em 1968 (Lei nº 5.580), mudanças ocorrem no curso de Pedagogia no 

sentido de organizar e reforçar as habilitações específicas, compartimentando ainda mais o 

curso. São criadas as habilitações: Orientação Educacional, Supervisão e Administração 

Escolar (PENIN, 2011). Essa formação destinava-se ao profissional da escola básica, 

pesquisadores da área de educação, ficando a formação do professor para atuar nos primeiros 

anos de escolarização restrita ao “curso normal”. Podemos inferir que a Universidade até então 

não se constituiu como espaço formativo do docente primário, tendo em vista que essa 

instituição, desde sua origem, foi reconhecida como lócus da formação daqueles que 

“pensam”. Assim, o lócus mais adequado para formar o professor primário seria o ensino 

secundário, com enfoque técnico voltado para a formação daqueles que executam tarefas de 

caráter eminentemente técnico. 

Essa perspectiva passa a ser questionada, em especial a partir dos anos de 1970 e 

1980, por meio do Movimento dos Educadores, momento no qual o Brasil passou por 

profundas mudanças sociais, econômicas, culturais e históricas. 

 

O Ponto de partida da mobilização foi a realização do I Seminário de Educação 

Brasileira (1978) na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), organizado 

com o objetivo de divulgar resultados da pesquisa ‘Análise do currículo e conteúdo 

programático dos cursos de pedagogia com vistas a propostas alternativas de 

reformulação’, o qual transformou em marco histórico no Movimento dos 

Educadores que aspirava subverter a tradicional ordem de ‘cima para baixo’ nas 

decisões sobre as questões educacionais (AGUIAR et. al., 2006, p. 823).  

  

 

 Estas decisões, por sua vez, interferem nos rumos da educação brasileira. O 

modelo de formação superior centrado no “3+1” enfrenta fortes críticas, passando a docência a 

ser apontada como eixo central de todas as licenciaturas e, consequentemente, do curso de 
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Pedagogia. O movimento pela redemocratização do país fortalece diferentes grupos sociais em 

prol da educação pública de qualidade para todos. Com algumas mudanças ocorrendo no 

cenário da sociedade brasileira, reformas foram instituídas por meio da Lei nº 5.692 de 1971, a 

qual implementou a reforma de caráter mais abrangente, reorganizando a educação primária 

que passou para oito anos de obrigatoriedade. No entanto, a função do curso de Pedagogia não 

sofre alterações, ou seja, mesmo em meio às reinvindicações dos movimentos sociais em prol 

de uma educação de qualidade, os quais passam a evidenciar o papel da formação de 

professores para o alcance da qualidade educacional do país e a necessidade da docência 

constituir-se como eixo central dos cursos de licenciatura, não se concretiza na prática a 

efetivação de tais propostas. Em meio a tudo isso, são constituídas as bases para organização 

do primeiro seminário de educação brasileira, como mencionado anteriormente. 

De forma mais explícita, somente no ano de 1996, com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), mudanças significativas em 

direção à formação dos professores para os anos iniciais em nível superior são anunciadas. A 

LDB, em seu art. 62, menciona “que a formação de professores da educação básica dar-se-á 

em cursos de Licenciatura plena”. 

Historicamente, o formato ou organização do modelo de bacharelado perdurou por 

um longo período no curso de pedagogia, pois desde sua criação em 1939 foi essa sua função 

prioritária, atendendo somente a formação de professores para atuar com disciplinas 

pedagógicas em cursos de formação docente em nível médio a partir dos anos de 1990. Com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96), desencadeia-se um processo no 

qual a docência assume ainda mais centralidade, em especial nas discussões em torno da 

natureza do curso. Desse contexto de discussões em meio ao processo de reformas 

curriculares, sobretudo nos cursos de formação de professores, as Diretrizes específicas do 

referido curso passam por um processo de reformulação, tornando a docência de sala de aula 

eixo estruturante. Fica explícito que a natureza do curso não é mais o Bacharelado e sim uma 

Licenciatura, ou seja, um contexto de formação de professores. De acordo com Penin (2011), 

essa questão fica ainda mais evidente a partir dos seguintes pontos no documento:  

 

Primeiro adiciona o termo licenciatura à própria denominação, definindo a natureza 

precípua do curso; segundo modifica a destinação da docência, que deixa de se 

dirigir ao jovem do nível médio e passa a se direcionar à criança de zero a 10 anos; 



    76 

 

terceiro orienta a formação do estudante não mais para um, mas dois tipos de cursos: 

educação infantil e ensino fundamental – primeiras séries (PENIN, 2011, p.64). 

 

 

É importante destacar que a docência sempre se fez presente nos debates e nos 

documentos legais para o curso de Pedagogia, pois mesmo formando o especialista em 

educação que não atua diretamente em sala de aula, tinha em sua essência um trabalho voltado 

para a docência, ou seja, sua atividade é desenvolvida em função da docência de sala de aula. 

Neste caso, poderíamos reafirmar a questão já tematizada neste trabalho – há diversas 

docências no curso, ou seja, diferentes frentes formativas. Cada segmento, nível e modalidade 

de ensino têm suas especificidades como nos casos da docência na educação infantil, docência 

nos anos iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas pedagógicas e, em meio a tudo isso, 

as modalidades de ensino que permeiam esses diferentes níveis, como a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e a Educação Especial. Constata-se uma diversidade de frentes de atuação, por 

isso o curso tem grandes desafios no que tange à organização do seu currículo. 

Em meio a essas questões, outro problema vem se instaurando, tendo em vista que 

o perfil do estudante do curso modificou-se consideravelmente, especialmente devido à forma 

de ingresso ao curso via SISU (Sistema Unificado de Ingresso no Ensino Superior): no geral, o 

aluno que ingressa atualmente tem o curso de pedagogia como terceira opção. A partir de 

nossa experiência como docente no curso de Pedagogia da UFMA, por meio de conversas em 

sala de aula, observamos que parte considerável dos estudantes expressa que não era sua 

primeira opção estar naquele curso. Essa mudança é notória, como afirma Araújo (2012, p. 46) 

ao mencionar que 

 
O referido curso constituía-se, há alguns anos atrás, como um espaço que agregava 

profissionais que aspiravam uma ampliação em sua formação e que já atuavam em 

sala. Em geral já haviam concluído o “curso normal”, possuindo uma formação 

pedagógica básica. Eram os chamados professores primários, com alguma ou muita 

experiência em sala de aula. 

 

 

Outras questões são apontadas: os cursos passaram a incorporar em um único 

currículo o que era antes oferecido em habilitações pós-cursos (Orientação Educacional, 

Administração e Supervisão escolar), trazendo também para seu currículo a formação antes 

oferecida no pré-curso/escolas Normais – Educação infantil e anos iniciais do fundamental.  
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Neste sentido, compreender a identidade do profissional formado em cursos de 

Pedagogia é uma questão complexa. Definir um currículo ou espaço/tempo que contemplem 

essas demandas formativas é o grande desafio para todos os pedagogos. Afinal, definir uma 

formação que contemple essa diversidade docente, em alguma medida imprecisa, é urgente 

(PENIN, 2011). A grande questão que se coloca diante da DCNCP é como formar o 

profissional pedagogo para lidar com essas diferentes frentes formativas, inclusive com as 

especificidades da alfabetização. Fica evidente que a questão de formar alfabetizador no curso 

de Pedagogia é uma prioridade quando na referida Diretriz é posto como sendo uma das 

funções principais do curso formar o professor para atuar nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Sem sombra de dúvidas, o foco dos primeiros anos de escolarização demanda do 

professor a capacidade de alfabetizar crianças.  

Diante do exposto e da análise feita em relação aos movimentos constituídos no 

interior dos cursos de Pedagogia no Brasil, em especial a partir da legislação específica do 

curso, sobretudo das DCNCP em vigor, constamos a presença de imprecisões no que diz 

respeito à identidade profissional. Se há imprecisões, inferimos que não há clareza de tal 

questão, apontando dilemas e problemas a serem enfrentados diante dos desafios de formar 

professores aptos a exercer sua atividade com qualidade social. Definir uma proposta de 

formação em meio a essas imprecisões se constitui como grande problema. 

Para Gatti (2010), uma questão problemática em relação às propostas de formação 

docente e seus desdobramentos diz respeito à incoerência entre o que se apresenta como 

proposta e os desdobramentos nos contextos formativos, ou seja, a distância entre o que se 

propõe e o que de fato se executa. A análise do caso mais específico do curso de Pedagogia 

aponta como questão central o pouco espaço que é dado, na formação inicial, às questões das 

especificidades da docência para o qual se destina o curso – Educação Infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental. Conforme Gatti (2010, p. 1370), 

 
Então, mesmo no conjunto de 28,9% de disciplinas que podem ser classificadas 

como voltadas à formação profissional específica, o que sugerem as ementas é que 

esta formação é feita de forma ainda muito insuficiente, pelo grande desequilíbrio 

entre teorias e práticas, em favor apenas das teorizações mais abstratas. 

 

 

Dessa forma, a questão da relação teoria e prática no curso é uma realidade. Essa 

dissociação entre teoria e prática nos cursos de formação de professores tem ocupado as 
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páginas de muitas produções acadêmicas no Brasil: aponta-se o problema e a necessidade de 

superá-lo. Mas são muitos os desafios levantados, como revela a própria história educacional 

brasileira, mais especificamente aquela referente à formação docente. Desse modo, 

retomaremos a seguir alguns problemas para entender o lugar dessas questões no contexto do 

curso de Pedagogia. 

Sobre a formação do professor para o ensino fundamental no curso de Pedagogia, 

Libâneo (2013), em análise de alguns trabalhos sobre o curso e seus currículos, aponta 

problemas persistentes no decorrer da história de sua constituição. O autor defende que na 

formação inicial do pedagogo os conteúdos referentes ao ensino fundamental precisam ser 

contemplados, tendo em vista que é um requisito imprescindível para que o professor 

desenvolva suas capacidades cognitivas e possa fazer o mesmo com seus alunos. Destaca que 

para um ensino que possibilite aprendizagens significativas aos alunos é preciso um professor 

bem preparado e a formação desse professor é fundamental. Ao mencionar da importância da 

formação inicial profissional do professor, defende que os currículos dos cursos de pedagogia 

sejam organizados da seguinte perspectiva: 

 
[...] um currículo de formação profissional de professores deve ter como eixo e como 

referência para todas as disciplinas do currículo os clássicos elementos constitutivos 

da didática “o que ensinar?”, “para quem ensinar?”, “como ensinar?”, “em que 

condições ensinar?” [...] em resumo um curso de Licenciatura para professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental necessita prover o domínio dos saberes 

disciplinares a serem ensinados; a apropriação de metodologias, procedimentos e 

modos de ação, em função do trabalho na escola; e uma visão dos contextos em que 

se dá o ensino, para assegurar sua qualidade (LIBÂNEO, 2013, p. 77). 

 

 

 

Nesse sentido, entendemos que conforme o estabelecido nas DCNCP a docência 

nos anos iniciais é uma das funções do curso de pedagogia, por essa razão é preciso ter clareza 

de que há especificidades e saberes que devem ser contemplados nessa formação. No que se 

refere à formação de professores alfabetizadores, esses conteúdos apresentam-se de forma 

mais ampla e desafiadora, por isso é preciso repensar o curso de Pedagogia a partir do que se 

entende por docência e seus desafios em contexto para definir trajetórias que enfrentem e 

apontem os limites e as possibilidades dessa formação. Assim, no próximo item analisamos 

perspectivas da docência como centralidade no curso de pedagogia. 

 



    79 

 

3.2 O CURSO DE PEDAGOGIA: CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

 

O Curso de Pedagogia é estudado a partir de diferentes perspectivas, mas o foco 

das discussões tem recaído, especialmente, sob a questão da sua identidade, ou seja, busca-se 

cada vez mais problematizar quem de fato e de direito é o profissional que este curso tem 

formado ou deve formar. 

A questão da identidade do Curso tem sido tematizada em especial a partir da atual 

Diretriz Curricular, aprovada em 2006, trazendo à tona os dilemas provocados por sua 

aprovação e como tais dilemas recaem sobre a elaboração e desenvolvimento curricular, 

comprometendo a formação dos docentes particularmente no que se refere à sua 

profissionalidade, profissionalização e ainda sobre o desenvolvimento da identidade dos 

formandos com a profissão.  

Do generalista ao professor dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação 

infantil, muito se tem discutido sobre quem de fato é o profissional pedagogo, e com isso 

busca-se caracterizar ou definir a sua identidade, tendo em vista que essa discussão ganha 

centralidade a partir dos anos de 1980 e perdura até nossos dias. A nosso ver, aparentemente 

trata-se de uma questão ainda difícil de ser solucionada, uma vez que inúmeras são as 

discussões sobre a base comum da formação do pedagogo e, por sua vez, a docência como 

base da sua identidade profissional.  

Se partimos da Legislação, vemos o quanto é complexa a construção da identidade 

e, ao mesmo tempo, a clareza de um currículo que venha a contemplar as demandas para o 

referido curso, conforme aponta a Diretriz Curricular para o Curso de Pedagogia em seu artigo 

2º: 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial 

para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

 

Observa-se uma gama de demandas que recaem sobre este profissional, inclusive 

uma docência diversa, e quando menciona uma atuação na área de serviços abrem-se outras 



    80 

 

perspectivas de atuação e, por sua vez, especificidades formativas. Seria, portanto, coerente 

apontarmos para “identidades” ao invés de identidade do pedagogo. 

As bases curriculares do Curso Pedagogia diante de tantas demandas formativas 

precisam ser pensadas também a partir das suas Diretrizes Curriculares. Desenvolver um 

currículo que contemple as demandas de formação é desafiador, tendo em vista que, se 

analisarmos o campo de atuação com as demandas formativas apontadas por diferentes 

documentos, fica ainda mais evidente o quão complexa é a formação do Pedagogo e, portanto, 

o desenvolvimento de um currículo com vistas à formação desse profissional.  

Vejamos então o que aponta em síntese alguns desses documentos que devem 

nortear o processo de formação dos cursos de Pedagogia atualmente. Sem sombra de dúvidas, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB)9, aprovadas em 2013 com 

novo texto, sinalizam elementos importantes para problematizarmos a formação do pedagogo 

no curso de Pedagogia. Em seu texto, lemos que “a necessidade de atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais surgiu da constatação de que as várias modificações – como o Ensino 

Fundamental de nove anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos quatro aos 17 anos de 

idade – deixaram as anteriores defasadas” (BRASIL, 2013, p. 4). Esse documento inclui a 

revisão de todos os níveis e modalidades de ensino que compõem essa etapa da educação 

básica.  

De fato, o Brasil é um país diverso e a educação precisa contemplar tal 

diversidade, tendo em vista que a educação só tem sentido se contribuir para a formação 

integral e integrada de todos que fazem parte da sociedade. Cada criança, jovem e adulto com 

necessidades formativas precisa ser considerado como sujeito marcado por seus contextos 

históricos, sociais e culturais, com experiências que constituem a base de sua formação, com 

aprendizagens que ao serem levadas em consideração contribuem para que aprendizagem 

escolar tenha sentido e significado. 

No caso mais específico de nosso trabalho, no qual analisamos a formação do 

professor alfabetizador em cursos de Pedagogia, além de considerarmos as questões mais 

gerais apontadas pelas DCNEB buscamos entender essa demanda formativa levando em conta 

                                                 
9 No texto essa sigla (DCNEB) será utilizada para nos referimos às Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica. 
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as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos DCNEF10, pois 

situam-se nesse documento demandas formativas para o curso de Pedagogia no que tange 

nossa análise mais específica.  

No que se refere à formação docente, é importante analisar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (DCNFPEB)11, 

Resolução CNE/CP nº 1 de 18 de Fevereiro de 2002, bem como as bases das DCNCP. Nossa 

análise será voltada para aspectos que envolvem a formação do professor dos anos inicias do 

ensino fundamental, que tem como papel primordial a alfabetização de crianças nos seus três 

primeiros anos.  

Como já apontado anteriormente, as DCNCP ao definirem como campo de atuação 

para o pedagogo, além de outros, os anos iniciais do Ensino Fundamental, aponta que nos 

projetos pedagógicos de qualquer curso de Pedagogia é fundamental contemplar a formação 

para alfabetizar crianças nos anos iniciais dessa etapa. Essa implicação, entretanto, nem 

sempre se apresenta como prioridade nos projetos desses cursos, como já apontou Gatti 

(2012). A autora, ao analisar os currículos de cursos de Pedagogia nas diferentes regiões do 

Brasil, verificou que apenas 7,5% das disciplinas que compõe tais currículos são destinadas 

aos conteúdos a serem ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, “o quê” e 

“como ensinar” é um elemento menos importante nessa formação. Esse dado torna evidente 

como os conteúdos específicos das disciplinas a serem trabalhados de forma cotidiana, 

intencional e sistemática de modo a garantir a aprendizagem das crianças que se encontram 

nessa etapa, são pouco ou quase nada tratados nos cursos de formação inicial do professor.  

Como mencionamos no capítulo 2, ao descrevermos o campo-contexto de 

investigação os cursos de Pedagogia das instituições com os quais estamos trabalhando 

(UEMA, UFMA12 e UVA13), há apenas uma disciplina no currículo voltada para a 

especificidade da alfabetização. Isso corrobora os números apontados anteriormente por Gatti 

(2012). Entendemos que não é suficiente tratar em apenas uma disciplina os conteúdos em 

suas diferentes naturezas referentes à alfabetização. Entendemos que em meio aos desafios de 

                                                 
10 No texto a sigla DCNEF será utilizada para nos referirmos às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos. 
11 No texto a sigla DCNFPEB será utilizada para nos referirmos às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Formação de Professores da Educação Básica. 
12 UEMA e UFMA possuem uma disciplina de 60 horas-aula, com foco específico na alfabetização. 
13 A UVA possui uma disciplina de 40 horas-aula com foco específico na alfabetização. 
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formar professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia, aumentar a carga-horária por 

meio de disciplinas específicas não é suficiente para o enfrentamento da problemática que 

envolve tal especificidade, mas nas instituições investigadas foi um elemento importante 

sinalizado pelos sujeitos de nossa pesquisa. Tal perspectiva é reafirmada com uma das 

entrevistadas: 

 
Eu penso que se tivéssemos uma carga horária maior, seriam trabalhados alguns 

aspectos, algumas questões que não dá para trabalhar apenas em uma disciplina de 

60 horas e, se nós somos responsáveis em formar esse professor alfabetizador e se 

existe um ciclo de alfabetização, são três anos voltados para alfabetização. Se são 

três anos, quem é que forma esse professor alfabetizador com uma disciplina de 60 

horas? Temos uma formação inicial ainda muito superficial que não dá condições a 

esse professor ter acesso aos conhecimentos específicos acerca da alfabetização 

(FORMADOR 2). 

 

Desse modo, o curso que tem a função de propiciar a formação inicial do professor 

alfabetizador não oferece espaço-tempo no currículo destinado para tal. Esta é uma 

característica das três instituições investigadas: apenas uma disciplina com este foco. Assim, 

os cursos em análise não investem sistematicamente nessa formação. Paradoxo, incoerência, 

dilema, enfim, uma questão que não pode deixar de ser evidenciada nas discussões que tomam 

o curso de Pedagogia como contexto da formação de professores para os anos iniciais e, 

consequentemente, do alfabetizador. 

Tendo a clareza da insuficiência do espaço-tempo nos currículos destinados para 

formar o alfabetizador nos cursos de Pedagogia, há outras questões que se impõem em meio a 

esta. Um exemplo disso é um trecho retirado da conversa com uma das entrevistadas, a qual 

destaca a importância de que mesmo aumentando a carga horária há um modo especifico de 

ensinar a alfabetizar, ou seja, o formador deve tratar esse objeto de ensino levando em conta 

algumas questões: 

 

Eu entendo que o curso de Pedagogia tem um desafio imenso, porque eu não consigo 

dizer para essas pessoas que ficam tirando e botando disciplina no curso que não 

contribuem para formar com a qualidade social e pedagógica que temos que formar 

um alfabetizador, [...] se ele não experienciar, se eles vão só ler alguns textos não 

ajuda a entenderem os desafios de atuar na sala de alfabetização. É preciso outras 

atividades ir para a escola, por exemplo, então, defendo a extensão como 

possibilidade de superação dos limites de carga horária atual da disciplina 

(FORMADOR 3). 
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Antes de analisarmos o documento específico do Ensino Fundamental cabe 

analisar as definições das DCNEB, posto que em seu próprio texto está evidenciado seu papel 

de “presidir as demais diretrizes curriculares específicas para as etapas e modalidades, 

contemplando o conceito de Educação Básica, princípios de organicidade, sequencialidade e 

articulação, relação entre as etapas e modalidades: articulação, integração e transição”. Dentre 

os seus objetivos principais, destaca-se o papel de também subsidiar a formação docente no 

Brasil. Vejamos como está descrito no referido documento em seu terceiro objetivo: 

 

III – orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais – docentes, 

técnicos, funcionários – da Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes 

entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que 

pertençam (BRASIL, 2013). 

 

 

Pensar em perspectivas para a formação do professor que atuará na educação 

básica e, portanto, nos anos iniciais do ensino fundamental, requer a devida atenção ao 

referido documento além de outros, evidentemente. Assim, os cursos de Pedagogia precisam 

considerar as orientações dessa Diretriz quando da elaboração de seus currículos. 

Refletindo a partir dos documentos oficiais sobre suas implicações para a 

elaboração dos currículos dos cursos de Pedagogia no Brasil, analisamos as DCNFPEB/2002 

as quais estabelecem que a formação do professor da educação básica deve ocorrer em curso 

de licenciatura de graduação plena. Assim, fica definido que o professor da Educação Infantil 

e dos anos iniciais do Ensino Fundamental deverá ter sua formação inicial em cursos de nível 

superior.  

Dentre as principais questões trazidas pela diretriz, apontam-se alguns elementos 

importantes relativos à formação do professor dos anos iniciais. No art. 11, que trata dos 

critérios para escolha dos conteúdos da matriz curricular, a alocação de tempos e espaços 

curriculares expressam-se em eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem 

contempladas, na forma a seguir indicada:  

  
I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; II - eixo 

articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional; III - eixo articulador entre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade; IV - eixo articulador da formação comum com a formação 

específica; V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação 

educativa; VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas.  Parágrafo único. 
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Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental deverão 

preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de 

ensino e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não 

será inferior à quinta parte da carga horária total. (BRASIL, 2012). 

 

 

Tais eixos são indispensáveis para análise dos currículos dos cursos de formação 

de professores, ao destacar no VI eixo, denominado de “articulador da teoria e prática”, que 

nas licenciaturas em Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental a prioridade 

deve ser dada à tematização dos objetos de ensino. Nesse caso, é importante compreendermos 

sobre o objeto de conhecimento a ser tematizado na formação do professor alfabetizador em 

cursos de Pedagogia. Evidentemente que em meio a essa especificidade há tantas outras, como 

a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos, as quais apontam outros desafios, 

ainda maiores. Nesse sentido, entendemos que no contexto de cursos de Pedagogia há 

diferentes focos quando tratamos da formação de professores para a educação básica, por isso 

não seria demais nem controverso falarmos de “docência(s)”, para que assim possamos 

entender quais trajetórias devem ser priorizadas na organização dos espaços e tempos 

formativos nesses cursos.  

A DCNEF contribui para uma reflexão acerca dos desafios mais específicos da 

formação de professores alfabetizadores e, ao mesmo tempo, corrobora com o reconhecimento 

do curso de Pedagogia como lócus privilegiado da formação desses profissionais. Tal Diretriz 

foi instituída por meio da Resolução CNE/CEB nº 7 de 14 de dezembro de 2010, que passou a 

regular a implementação do ensino fundamental de 9 anos, ou seja, orientar as políticas 

públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares 

nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos 

projetos político-pedagógicos das escolas. Em resumo, a diretriz define o percurso dos 

currículos das escolas de ensino fundamental. 

  

[...] às propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, a saber: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo [...] (BRASIL, 2010). 
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Esse princípio ou objetivo evidencia o quanto o desenvolvimento da capacidade de 

aprender e prosseguir nos estudos está relacionado ao domínio da leitura e da escrita. Por isso, 

entendemos a língua como transversal, no sentido de que sem o domínio dela não há como se 

aprender conhecimentos específicos de outras áreas. No caso do currículo escolar, quando 

pensamos a partir de sua organização do ponto de vista das diferentes áreas, constatamos o 

quanto a aprendizagem da língua é fundamental para dominarmos conteúdos referentes às 

áreas de História, Geografia, Ciências, dentre outras.   

Até aqui podemos perceber que alguns dos documentos analisados evidenciam 

que, na formação do pedagogo, a docência para os anos iniciais é uma das principais frentes 

formativas e, ao mesmo tempo, esses documentos apontam para a necessidade de que o curso 

contemple a especificidade da alfabetização ao destacar a importância do desenvolvimento da 

capacidade leitora e escritora dos alunos. É preciso considerar essas questões no sentido de 

articular a formação de professores ao campo de sua atuação profissional.   

Refletindo sobre o curso e ao mesmo tempo buscando ampliar as discussões sobre 

seus desafios, as contribuições de algumas produções como as de Gatti; Nunes; Gimenes; 

Unbehaum e Tartuce (2009) são cruciais, pois revelam informações sobre o curso de 

Pedagogia em diferentes regiões do Brasil. Esses pesquisadores, após trabalho de análise nas 

ementas de cursos de Pedagogia, apontam que há lacunas consideráveis na formação 

desenvolvida nesses cursos, em especial no que diz respeito ao foco que tem tomado os seus 

currículos. Em geral, a preocupação centra-se em justificar o “por que ensinar”, entretanto, “o 

quê e como ensinar” aparecem de forma pouco significativa. Esse fato remete-nos à discussão 

da dicotomia teoria e prática na formação docente, apontada como grande questão a enfrentar. 

Neste caso, a perspectiva de ensino funda-se na fragmentação dando ênfase apenas a uma das 

dimensões formativas das quais os professores precisam ter acesso.  

Quando se prioriza apenas uma dessas dimensões, essa formação de fato além de 

não trabalhar a relação teoria e prática, desconsidera o papel que tem a Universidade que é de 

articular nesse processo ensino, pesquisa e extensão. De acordo com Pimenta e Anastasiou 

(2010), é preciso considerar algumas disposições para a efetivação de um ensino 

contextualizado na universidade. Dentre algumas, os autores apontam: domínio de 

conhecimentos, métodos e técnicas contextualizados com a produção social e histórica da 

sociedade, ensinar e aprender integrados à atividade de investigação, substituir ensino baseado 
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na transmissão de conteúdos teóricos, criar e recriar situações de aprendizagem. Todas essas 

disposições levam para uma formação que envolve não apenas o trabalho com os 

conhecimentos específicos de disciplinas, mas também o conhecimento pedagógico. 

Acrescenta-se a esses dois uma formação que corrobore para com o desenvolvimento da 

profissionalidade dos professores, ou seja, que contribua para construção da sua identidade 

com a docência e, ao mesmo tempo, que possa assumir um compromisso ético com a função. 

Sensibilidade e sabedoria também são indispensáveis (ANASTASIOU, 2010). 

Entre ausências, presenças e persistências na formação docente nos cursos de 

Pedagogia, é preciso reconhecer e ter clareza de tais ausências bem como enfrentá-las para 

formar professores profissionais, capazes de assumirem com competência técnica, humana e 

política sua atividade docente. Defendemos que concepção de docência nesse estudo? Aquela 

que toma a profissão contextualizada como ponto de partida da formação.  

Situando mais uma vez, é importante destacar que tratamos especificamente da 

formação do professor que atua nos primeiros anos de escolarização, cujo eixo principal é a 

formação de professores para essa etapa da educação básica. E, de acordo com suas diretrizes, 

a formação deve se dar a partir de três grandes núcleos: o primeiro denominado de estudos 

básicos, o segundo de aprofundamento e de estudos diversificados e, por fim, aquele chamado 

de estudos integradores (BRASIL, 2006). 

Para compreendermos as concepções de formação docente que estão dando base à 

elaboração dos currículos dos cursos de Pedagogia de diferentes instituições, recorremos 

inicialmente a uma análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (DCNCP), 

partindo do conceito de docência estabelecido no documento.  

Em seu Art. 2º, § 1º, a docência é definida da seguinte forma: 

 
 
[...] como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído 

em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos 

de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do 

diálogo entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006). 

 

 

Considerando tal compreensão sobre a docência, é possível dialogarmos sobre as 

questões que envolvem a formação docente. Tal compreensão apresenta-se de forma confusa, 
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remetendo-nos a inferir que esta se constitui a partir de um jogo de palavras condizentes com 

as discussões contemporâneas, porém com pouca clareza do que de fato é a docência a ser 

construída no curso. Parece-nos que as imprecisões das Diretrizes refletem em parte o 

movimento da formação de professores, que passa por instabilidades. Como afirma 

Nascimento (2004, p. 236), “ [...] a formação de professores no Brasil está atravessando um 

momento crítico de redefinições políticas e de redirecionamento de seus enfoques formativos, 

na perspectiva de preparar profissionais da área capacitados a responder aos desafios da 

docência [...]”. Nesse sentido, parece que o conceito de profissionalismo mostra-se como 

necessário nas mais diversas áreas de atuação, inclusive no contexto do curso de Pedagogia. 

No caso do pedagogo, definir seu campo de atuação tornou-se uma necessidade e ao mesmo 

tempo organizar os espaços de formação para tal é bastante desafiador.  

De acordo com Scheiber (2006), as DCNCP em vigor evidenciaram o quanto é 

fundamental discutirmos sobre a identidade do pedagogo, especialmente quando se definiu 

Pedagogia como um curso de Licenciatura. Na sua formulação, o documento destaca a 

docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, como fundantes. 

Observamos no documento que no, caso do estágio supervisionado, este deve ocorrer 

preferencialmente na docência de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.   

Este movimento em torno das mudanças via DCNCP acontece em decorrência do 

movimento de educadores, para o qual a docência deve tornar-se a base estruturante do curso. 

De acordo com Scheibe (2006), essa docência é entendida como “[...] base, tanto da formação 

quanto da identidade dos profissionais da educação, insere-se na sua compreensão como ato 

educativo intencional voltado para o trabalho pedagógico escolar ou não-escolar”. A prática 

docente, portanto, é assumida como eixo central da profissionalização no campo educacional, 

mobilizadora da teoria pedagógica. 

Evidentemente que este movimento se insere em meio às questões que envolveram 

as mudanças empreendidas na formação de professores no Brasil, especialmente nos últimos 

30 anos, com a reformas educativas as quais objetivaram adequar o sistema educacional ao 

processo de reestruturação produtiva. A formação de professores se tornou condição 

importante para implementação e desenvolvimento de tais reformas (FREITAS, 1999).  

As questões presentes nas DCNCP relacionam-se a este movimento histórico, que 

envolve múltiplos interesses, de grupos vinculados a organismos internacionais, de parte dos 
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educadores e da produção acadêmica, mas especialmente do projeto de sociedade que se quer 

construir.    

Ao analisar a DCNCP, observamos algumas terminologias e conceitos bem 

conhecidos, os quais estão presentes nas produções acadêmicas. Destacamos os seguintes: 

pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. São 

muitas informações e intenções para definir rumos para o curso de Pedagogia, ou para a 

formação do pedagogo.  

Entretanto, em meio a esta gama de intenções há que se considerar ao mesmo 

tempo algumas imprecisões ou diferentes frentes de formação que recaem sobre o curso. Sobre 

estas frentes destacamos: docência para a educação infantil, anos iniciais do ensino 

fundamental, incluindo ainda a educação de jovens e adultos, disciplinas pedagógicas em 

cursos de formação de professores em nível médio, ainda a atuação em espaços não-escolares. 

E essas imprecisões provocam incertezas quanto aos rumos a serem tomados pelas instituições 

formadoras, em especial, quanto ao percurso dos seus projetos pedagógicos, tento em vista que 

tais projetos tomam por base as referidas Diretrizes. 

Em meio à complexidade que se tornou a formação do pedagogo, apontamos 

elementos que justificam tal afirmação. Começamos, por exemplo, refletindo sobre os 

conhecimentos centrais que devem ser trabalhados na formação do Licenciado em Pedagogia, 

conforme é apontado no art. 3º, parágrafo único das DCNCP, que determinam alguns aspectos 

fundantes, tais como: Conhecimento da escola; Pesquisa, análise e aplicação desses resultados; 

Participação na gestão e funcionamento dos sistemas de ensino. Observa-se uma docência 

complexa e imprecisa diante da própria redação do texto. Como seria esta participação? 

Quando menciona atuação em espaços não-escolares, que atuação é esta? 

Entender os limites da formação do pedagogo no contexto atual é crucial para 

buscarmos algumas possibilidades de enfrentamento. Quanto à questão das imprecisões da 

formação desse profissional, as contribuições de Gatti et. al. (2009, p. 223) nos ajudam a 

entender melhor este processo. Ao analisar ementas de cursos de Pedagogia em diferentes 

regiões do Brasil, os autores apontam que a formação do pedagogo situa-se de forma bem 

diversa e dispersa em torno de vários temas e, e alguns casos, sem conexão entre si. 
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De acordo com a referida pesquisa, os principais temas encontrados nas 

organizações curriculares são os seguintes: 1) Fundamentos teóricos da educação (voltadas 

para o embasamento teórico a partir de outras áreas); 2) Conhecimentos relativos aos sistemas 

educacionais (voltado para o conhecimento pedagógico amplo, sobretudo da estrutura e do 

funcionamento dos sistemas educacionais); 3) Conhecimentos relativos à formação 

profissional específica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Infantil e os aspectos 

metodológicos); 4) Conhecimentos relativos às modalidades e níveis de ensino específicos 

(atende a segmentos determinados); 5) Outros saberes (relativo a temas transversais, novas 

tecnologias, religião, etc); 6) Pesquisa e trabalho de conclusão de curso TCC (Metodologias da 

pesquisa); 7) Atividades complementares (referem-se às atividades integradoras, 

recomendadas pelas DCNCP, apresentando denominação vaga, não permitindo uma visão 

clara sobre o que se espera de fato nesse processo de formação). Como pode ser constatado, há 

uma gama de questões a serem contempladas nas 3.200 horas previstas para realização do 

curso. Pensar em uma organização curricular que contemple essa gama de frentes formativas é 

um grande desafio.  

Essa variedade de temas ocasiona a fragmentação, conforme aponta Gatti (2009, p. 

225) ao afirmar que “pode-se inferir que o currículo efetivamente desenvolvido nesses cursos 

de formação de professores tem uma característica fragmentária, com um conjunto disciplinar 

bastante disperso”. Na análise da estrutura e no formato das disciplinas há uma predominância 

sobre os aspectos teóricos, inclusive naquelas disciplinas de formação específica que 

correspondem a apenas 28% do currículo, como no caso dos anos iniciais e, aqui, pode-se 

incluir a formação para alfabetizar. Dessa perspectiva, problemas na formação desse 

profissional ficam evidentes, analisando apenas o espaço-tempo no currículo dos cursos de 

pedagogia no Brasil.  

Como aponta Anastasiou e Pimenta (2010), o ensino na universidade no contexto 

atual é um fenômeno multifacetado e requer que se articule domínio de conhecimentos, 

métodos e técnicas de forma crítica e, para isso, ensinar e investigar devem caminhar juntos. 

Entretanto, nos cursos de pedagogia é preciso que se faça uma análise sobre quem de fato se 

pretende formar, como e qual espaço-tempo dá conta dessa formação.  

Entendemos a formação no contexto do curso de Pedagogia como sendo 

complexa, especialmente quando na Diretriz Nacional para o curso – CCNCP – abrem-se 
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várias frentes formativas, mencionando a função do curso em formar sujeitos para o exercício 

da docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio de modalidade Normal e em cursos de educação profissional na área de serviços 

e apoio escolar, e em outras áreas que requerem conhecimentos pedagógicos. Essa 

complexidade nos faz constatar que em alguma medida há uma fragmentação na formação do 

pedagogo. Essa questão é evidenciada diante dos dados apontados por Gatti et. al. (2009, p. 

228) ao estabelecer o quantitativo das disciplinas voltadas para a formação específica do 

pedagogo: 

 

o grupo “Didáticas específicas, metodologias e práticas de ensino” (o “como” 

ensinar) representa 20,7% do conjunto, e apenas 7,5% das disciplinas são destinadas 

aos conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, 

“o quê” ensinar. Esse dado torna evidente como os conteúdos específicos das 

disciplinas a serem ministradas em sala de aula não são objeto dos cursos de 

formação inicial do professor.  

 

 

Diante de tal afirmativa é evidente que o egresso do curso chega à sala de aula sem 

a base mínima para desenvolver seu trabalho docente. Para termos uma ideia clara e a 

dimensão do problema e das ausências formativas, basta analisarmos os conteúdos que o 

profissional dos anos iniciais do ensino fundamental precisa ter acesso em sua formação 

inicial. De modo bem sintético, esses conteúdos são: “Alfabetização, Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Artes, Ciências, Educação Física, em princípio tendo em 

conta os conhecimentos e valores que devem estar presentes em cada nível educacional ou 

modalidade de ensino” (GATTI et. al., 2009, p. 231-232). 

Se esse conteúdo não está sendo trabalhado ou é tratado de forma superficial, 

considerando o espaço-tempo nos currículos, infere-se que a formação inicial do pedagogo é 

limitada e repleta de ausências. Ausências estas corroboradas em pesquisas já desenvolvidas, 

como no caso de Gatti (2009) e Saviani (2009), que apontam em meio às suas constatações 

que a fragmentação nos currículos é a marca central dessa formação, e também o quanto a 

perspectiva teórica de caráter descritivo é priorizada, excluindo-se sua relação com a dimensão 

prática e sua importância na formação de professores. A formação profissional específica fica 

comprometida.  A concepção de formação é de que basta o professor ter acesso à produção 

teórica para desenvolver um trabalho docente de qualidade. Essa marca na Universidade 

acentua a perspectiva na qual o processo de ensinar é uma mera transmissão de conteúdos.  
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Os cursos contemplam, no geral, uma formação focada nas dimensões 

sociológicas, psicológicas, filosóficas, antropológicas e históricas, com poucos momentos nos 

quais se observa uma associação com as práticas escolares, com o contexto de trabalho dos 

professores. Há uma superficialidade na organização curricular e, por sua vez, aspectos 

importantes para a profissão são tratados de forma pontual e sem profundidade, ocasionando 

um desequilíbrio entre teoria e prática. Sem generalizar, mas apoiados nas discussões já 

produzidas em torno do curso de pedagogia, destacamos que a marca da formação no curso 

tem sido uma formação de caráter academicista, focada nos aspectos teóricos sem estabelecer 

uma estreita relação com o contexto de atuação profissional.  Escola e universidade 

permanecem distanciadas em diversas propostas de formação dos cursos de Pedagogia Brasil.  

A partir de tais constatações, é oportuno enfatizar os modelos de formação docente 

apontados por Saviani (2009, p. 148-149): “[...] um modelo focado nos conteúdos culturais 

cognitivos (conteúdos de cultura geral e específicos de uma área) e outro modelo pedagógico-

didático, o qual contrapõe-se ao primeiro [...]”. Tendo em vista que por meio dessa retomada é 

possível compreender os motivos pelos quais concepções de formação centrada na transmissão 

de conteúdos cognitivos, focados em uma perspectiva fragmentada e desconexa da realidade 

dos professores continue tão presente em nossas universidades. O autor alerta que a 

Universidade não tem dado a devida atenção à formação docente. Sobre essa questão o 

Saviani (2009, p. 149) afirma que:  

 
de fato, o que está em causa aí não é propriamente uma omissão da universidade em 

relação ao problema da formação dos professores, mas a luta entre dois modelos 

diferentes de formação. De um lado, está o modelo para o qual a formação de 

professores propriamente dita se esgota na cultura geral e no domínio específico dos 

conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que o professor irá 

lecionar. 

 

 

Tem prevalecido no Brasil uma disputa entre aqueles que defendem um modelo 

acadêmico pautado no papel que tem a Universidade como lugar de produção e 

aprofundamento teórico e que, por sua vez, “depreciam” a dimensão pedagógica como fator a 

ser considerado no contexto da Universidade, e outros que defendem uma formação pautada 

nessa última dimensão. Essa problemática exige uma tomada de posição em relação à 

formação de professores no contexto da universidade. É fundamental uma maior sensibilidade 
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para o aspecto educativo, no Brasil no qual se consiga construir um percurso formativo que 

articule diversas demandas da formação desse profissional. Sabemos que ficar apenas no 

campo das disputas não resolverá o problema da formação de professores o modelo 

pedagógico-didático conseguiu abrir espaços no nível de organização dos currículos 

formativos tornando-se, pela via legal e também por iniciativas autônomas de algumas 

universidades que ampliam os requisitos legais, um componente obrigatório na formação dos 

professores. Cria-se uma estrutura na qual são separados os modelos de formação em termos 

estruturais.  

No caso do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)14, 

temos o Departamento de Fundamentos da Educação e o Departamento de Didática, estágio e 

metodologias, ou seja, o foco inicial do currículo de Pedagogia relaciona-se aos fundamentos 

da educação e, posteriormente, os alunos em formação terão acesso às metodologias, à 

Didática e ao Estágio. Essa forma de organização pode contribuir para que concepções que 

consideram a possibilidade de a formação acontecer em uma perspectiva em que seja possível 

a separação da teoria e prática terminem por se constituir. 

Sabemos, porém, que há um consenso atualmente de que sem a formação teórico-

prática não é possível construir espaços de formação de qualidade. No entanto, a clareza da 

necessidade dessa relação necessária não tem assegurado avanços significativos nos processos 

de formação na Universidade, pois de acordo com Saviani (2009) emerge outro dilema a partir 

desse consenso: a articulação adequada entre os conteúdos (conhecimento referentes a 

determinados objetos de estudo) e os procedimentos didático-pedagógicos que devem integrar 

o processo de formação de professores.  

Articular essas duas dimensões – teoria e prática – na formação docente nos cursos 

de pedagogia é um desafio. Problematizar a justaposição entre a formação centrada nos 

conteúdos específicos das áreas e outra que enfatiza os aspectos didático-pedagógicos é 

urgente e pertinente. Portanto, um grande desafio aos educadores, aos pedagogos e a todos 

aqueles que militam no campo da formação de professores. Se a leitura do problema continua 

sendo feita a partir de perspectivas que separam essas dimensões, na discussão corre-se o risco 

de continuarmos dicotomizando a formação de professores. Entendemos que a questão é sair 

                                                 
14 Faz parte das instituições investigadas neste estudo. 
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dessa perspectiva centrada em modelos e situar a formação docente a partir da discussão sobre 

a importância da relação “conteúdo-forma”.  

Essa relação precisa ser problematizada levando em consideração a 

indissociabilidade entre teoria e prática na formação de professores. Para tanto, é preciso situar 

a formação docente como parte da constituição da profissionalidade dos professores em 

contexto escolar, ou seja, tematizar situações reais, as quais os professores vivenciam. Ou, 

como afirma Saviani (2009, p. 152), “[...] para recuperar a indissiocialidade será necessário 

considerar a atividade docente como fenômeno concreto, isto é, tal como ele se dá 

efetivamente no interior das escolas”. 

É fundamental não apenas ter clareza diante dessa questão, mas discutir 

perspectivas que possibilitem pensar em trajetórias que favoreçam a construção de contextos 

formativos ancorados à prática efetiva nas salas de aula. Assim, é fundamental discutir a 

formação de professores alfabetizadores no contexto de cursos de Pedagogia como fenômeno 

concreto situado a partir da atividade de sala de aula, das questões que a envolvem, sobretudo 

como processo multideterminado e multifacetado. É necessário, portanto, compreender a 

formação de professores alfabetizadores em cursos de pedagogia, articulada a todos esses 

problemas levantados até aqui. O curso em si passa por problemas relativos à identidade do 

profissional pedagogo e, consequentemente, em torno das diversas frentes formativas que há 

em seu projeto.   

Evidentemente que o curso de pedagogia em meio a tudo isso têm, na medida do 

possível, desenvolvido experiências formativas relativas à formação de alfabetizadores em seu 

contexto. Cabe a nós compreendermos o que foi construído e o que precisa ser problematizado 

para avançarmos nesse processo. Este é o percurso que seguiremos no próximo item. 
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3.3 CURSOS DE PEDAGOGIA: POSSIBILIDADES DE FORMAR ALFABETIZADORES  

 

 

 

Como já apontamos anteriormente, alguns trabalhos já tomaram o curso de 

Pedagogia como contexto de investigação no que diz respeito à formação de professores 

alfabetizadores, como as pesquisas de ARAUJO (2008), ALMEIDA (2011), GRECO (2012), 

WINKELER (2012) e PICCOLI (2015)15. De um modo geral, as pesquisas evidenciam o 

importante papel que tem o curso de Pedagogia como contexto de formação de professores 

alfabetizadores na atual conjuntura e, ao mesmo tempo, refletem sobre os desafios e as 

possibilidades dessa formação. Apontam também perspectivas para o campo da pesquisa na 

área, bem como os desafios relativos ao espaço/tempo destinado às especificidades dessa 

formação – formar o professor que tem como função fundamental ensinar a ler e a escrever.  

Analisado o contexto que tem provocado o desenvolvimento de estudos voltados 

para compreensão da formação inicial dos professores alfabetizadores no Brasil e como esta 

vem se desdobrando, vale mencionar que este movimento tem relação com as demandas do 

contexto social, histórico e cultural o qual estamos vivendo. A sociedade denominada de 

“sociedade do conhecimento” tem demandado dos seus membros situações reais e concretas 

que envolvem constantemente o uso da leitura e da escrita nas mais variadas situações. Um 

exemplo disso são as operações bancárias, o uso de medicamentos, pegar um transporte 

público que o leve ao destino desejado, enfim, sobreviver nesse contexto exige, minimamente, 

a capacidade de ler e de escrever. 

Entretanto, quando nos deparamos com os números relativos aos níveis de 

aprendizagem das crianças no Brasil no que se refere ao desenvolvimento da capacidade de ler 

e escrever, constatamos o quanto é desafiador o enfrentamento dessa situação, especialmente 

para os educadores, governantes, sociedade civil e todos que acreditam e lutam por um país 

mais igual, no qual de fato se forme cidadãos. 

De acordo com Chartier (1998, p. 4), a demanda social por alfabetização provoca 

mudanças nos conteúdos e métodos de ensino e, com isso, modificam-se as necessidades 

formativas dos professores. Assim, para entender o processo de constituição da formação de 

                                                 
15 Já mencionados na introdução desse trabalho, porém sem a análise necessária do tema. 
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professores para alfabetizar é preciso relacioná-lo com as questões históricas e sociais, 

sobretudo, entender as demandas sociais para a área. 

Se as demandas sociais apontam para a necessidade de repensarmos os cursos de 

formação docente, é preciso discutir as especificidades formativas da profissão. Neste caso, a 

formação de alfabetizadores constitui-se como frente fundamental que deve ser situada 

também a partir da relação conteúdo/forma. É preciso compreender e discutir ainda mais os 

fenômenos que envolvem o processo de alfabetização e reafirmamos que construir esse 

processo implica aprofundarmos a natureza da língua como objeto de ensino e aprendizagem, 

envolvendo ainda a compreensão do sujeito aprendente. Conhecer mais sobre a criança em 

idade escolar, aprofundando e dando destaque à importância de organizar este processo de 

ensino, envolve ter a clareza de que há especificidades na profissão de professor e em especial 

na função de alfabetizador. 

  Não restam dúvidas de que os cursos de formação docente e, consequentemente, 

o curso de Pedagogia, passa por um processo de discussão ampliado especialmente no que se 

refere a mudanças indispensáveis e a necessidade de mudanças e reformas que vêm sendo 

implementadas, no Brasil, desde os anos de 1990. Esse processo vem se constituindo em 

várias direções e perspectivas nos últimos anos. De acordo com Rossetto e Baptaglin (2012), 

O curso de Pedagogia, ao longo de sua constituição histórica, tem passado por distintas 

configurações curriculares e por diferentes significados a ele atribuídos. Esse processo por sua 

vez demonstra tentativas de mudanças, no entanto, sabemos o quanto ainda precisamos 

avançar no que diz respeito à concretização de transformações que atendam às demandas 

sociais atuais. 

  As discussões em torno de tais mudanças passam por um itinerário que tem como 

foco pensar seus desenhos curriculares; suas abordagens teórico-práticas; sua forma e 

conteúdo; assim como, as abordagens epistemológicas e socioculturais. Assim, é crucial 

compreender o campo profissional do pedagogo alfabetizador e, sobretudo, o objeto e o foco 

dessa formação.  

Em meio ao movimento de reformas realizadas no Brasil a partir dos anos de 90 e 

com a aprovação da LDB (Lei nº 9.394/96), o curso de Pedagogia como contexto da formação 

de professores alfabetizadores emerge de forma mais explícita a partir da aprovação da 

referida Lei ao definir, em seu artigo 62, que a formação de professores para atuar na educação 
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básica será realizada em nível superior. Greco (2012) chama atenção para um fato importante: 

há uma controvérsia porque se enfatiza que a formação mínima para o professor atuar na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ocorrer em nível médio. 

Entretanto, no artigo 87 da mesma Lei que trata das Disposições Transitórias institui-se a 

Década da Educação, iniciada um ano após a sua publicação. Esta lei determina que “até o fim 

da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço.” (BRASIL, 1996). Não há dúvidas de que tal 

determinação tenha repercutido na busca dos professores pela formação em nível superior. 

Vale ressaltar que nesta Lei alguns aspectos já evidenciados como fundamentais 

para a formação docente aparecem de forma bem clara e nos ajudam a pensar sobre os dilemas 

da formação de professores e sobre suas perspectivas. É preciso destacar a relevância dada a 

um elemento discutido a ser contemplado nos currículos dos cursos de formação: a formação 

dos profissionais da educação, os professores. Esta formação deve atender aos objetivos da 

educação básica.  Dessa maneira, esse princípio define que, do ponto de vista legal, os 

objetivos e conteúdos de todo e qualquer curso ou programa de educação inicial ou continuada 

de professores devem tomar como referência os artigos 22, 27, 29, 32, 35 e 364 da mesma 

LDB (BRASIL, 2000), bem como as normas nacionais instituídas pelo Ministério da 

Educação, em colaboração com o Conselho Nacional de Educação. No art. 61 são destacados 

outros dois princípios fundantes para a formação de professores: a relação teoria e prática e o 

aproveitamento da experiência anterior. 

 

Aprendizagens significativas, que remetem continuamente o conhecimento à 

realidade prática do aluno e às suas experiências, constituem objetivos da educação 

básica, expostos nos artigos citados. E, reconhecendo a necessidade de estabelecer 

processos isomorfos para a formação do professor, a LDBEN os destaca como 

princípios metodológicos que presidirão os currículos de formação inicial e 

continuada (BRASIL, 2000). 

 

 

A LDB (nº 9.394/96) deixa claro que, para construir junto com seus futuros alunos 

experiências significativas de aprendizagem e estabelecer a relação teoria e a prática em cada 

disciplina do currículo, é preciso que a formação dos professores seja pautada em situações 

equivalentes de ensino e aprendizagem. Coaduna-se com as produções no campo da formação 

de professores que defendem a perspectiva da reflexão sobre a prática.            
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Evidentemente que é nesse contexto de aprovação da LDB (nº 9.394/96) e de 

outros documentos elaborados que a toma como base, que a formação docente é considerada 

com maior evidencia e fundamental para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Dados sobre os níveis de aprendizagem de nossos estudantes começam a ser divulgados e 

passam a pressionar os projetos de formação docente. Os números referentes à alfabetização 

são impulsionadores para que no ano de 2001 seja realizado o primeiro Programa de formação 

continuada para professores alfabetizadores em serviço (PROFA), o qual tinha como foco 

central a Didática da alfabetização. Entre alguns dos seus idealizadores, sempre se questionou 

os cursos de formação inicial, em especial a ausência dessa dimensão nos conteúdos desses 

cursos. Um exemplo disso é o que aparece no documento introdutório do Programa que, 

mesmo feito em forma de pergunta, remete a um entendimento de seus idealizadores: “Por que 

os cursos de formação inicial não habilitam adequadamente os profissionais da educação para 

o exercício do magistério?” (BRASIL, 2001). Assume-se que a formação continuada tem sido 

desenvolvida na perspectiva compensatória. 

Essas questões acima mencionadas revelam alguns dilemas tais como a 

desarticulação dos espaços de formação inicial e continuada, mas, acima de tudo, a busca por 

superar a dicotomia teoria e prática. Isso corrobora com a questão da disputa entre os modelos 

de formação: um centrado nos aspectos teóricos ou conhecimentos específicos das áreas e 

outro defendendo a formação didático-pedagógica. O importante é ter clareza que o 

enfrentamento dessas questões pode começar pela tematização dos desafios da profissão 

professor, dos dilemas vividos por cada um desses profissionais, dos baixos índices de 

aprendizagem dos nossos estudantes e, sobretudo, de favorecer a aprendizagem da língua 

escrita na idade mais apropriada para tal. 

Entre problemas, dilemas, disputas, características e uma história controversa, a 

formação de professores ganha destaque em meio a Legislação oficial, na produção acadêmica 

e na própria escola, o que de fato comprova o quanto os professores têm um papel 

fundamental para o alcance da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. O curso de 

Pedagogia, por estar inserido nesse contexto histórico-social e cultural, vivencia tais dilemas, 

problemas e características. Por isso, a necessidade de continuar analisando esse contexto 

formativo, especialmente a partir do desafio de construirmos um espaço que nos ajude a 

pensar sobre a formação para a docência alfabetizadora, sobre o papel do professor 
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alfabetizador e o que deve ser tematizado em sua formação inicial. Compreender essas 

questões nos ajuda a entender os desafios para os cursos de Pedagogia no que tange à 

formação docente, em especial para os alfabetizadores. 

  Essas e outras questões já tematizadas justificam a relevância desse estudo e, ao 

mesmo tempo, a necessidade de nos debruçarmos sobre esse território de pesquisa que é a 

formação de alfabetizadores no contexto do curso de Pedagogia, formação esta discutida neste 

trabalho com os professores/formadores tendo em vista que suas concepções, sentidos e 

significações influenciam decisivamente na atuação daqueles que formam para atuar nas 

escolas. Niza apud Scarpa (1998) designa essa questão como homologia de processos. A 

autora considera que o trabalho docente em sala de aula é também um reflexo do que os 

professores vivenciam em seu processo de formação. Afirma que o modo como os professores 

aprendem e vivenciam a formação influencia diretamente em seu trabalho junto aos seus 

alunos. Vejamos a seguir o que a autora chama de homologia: 

 
Metodologia de formação que consiste em experienciar através de todo o processo de 

formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e modos de organização que se 

pretende que venham a ser desempenhados nas práticas pedagógicas com as crianças. 

Isto é, formam-se professores a partir de um sistema inspirado nos mesmos conceitos 

e princípios que o professor em formação utilizará mais tarde com os seus próprios 

alunos (NIZA apud SCARPA, 1998, p. 43). 

 

 

Outros autores apontam também a importância de estarmos atentos à forma como 

os professores são formados. Para Pacheco (2007), a maneira como o professor é formado será 

decisiva para a sua atuação em sala de aula. Nessa mesma direção, Libâneo (2002) menciona 

que se quisermos que os professores alterem suas práticas de sala de aula, é fundamental 

investirmos em mudanças na formação docente, quer seja na formação inicial, quer seja na 

formação continuada, daí a importância de os estudos sobre a formação avançarem ainda mais 

no sentido de colocar em debate as concepções predominantes, as metodologias, os conteúdos, 

os espaços, os tempos, a organização e o papel dos formadores de professores nesses 

contextos. 

 No processo de definição do nosso contexto de pesquisa, fomos nos dando conta 

de que estudamos parte do que vivemos e isso nos mobiliza para buscar pistas que nos 

conduzam à compreensão de parte dos problemas aqui levantados no que diz respeito à 

formação de professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia. Sendo assim, podemos dizer 
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que é algo que se relaciona com o Saber da experiência, pois estudamos junto aos nossos pares 

algo que fazemos e o que somos, sentimos e que nos mobilizou. Por isso, ao vermo-nos e 

colocarmo-nos na perspectiva de escutar o outro, estamos vendo e escutando a nós próprios, já 

que também somos formadores no curso de Pedagogia. E nesse momento há apenas uma 

certeza: a de que precisamos transitar entre dois lugares: o de pesquisadora e o de formadora, 

pois investigamos o nosso próprio fazer, transitando entre dois mundos.  

Das discussões construídas por nós até aqui, entendemos que o curso de Pedagogia 

é o contexto privilegiado para formar os professores alfabetizadores, um espaço/tempo em que 

devem ser garantidas as bases para a construção das capacidades, da identidade para que este 

profissional inicie suas atividades docentes de modo a responder às necessidades formativas 

de cada criança que adentra a escola e precisa construir as bases para continuar aprendendo. O 

curso é reconhecido por excelência como lócus da formação do alfabetizador e, ao mesmo 

tempo, portador de algumas questões que precisam ser problematizadas, pela natureza que tem 

assumido a profissão professor.  É fundamental compreendermos nesse momento o que 

apontam algumas pesquisas realizadas tendo como foco o curso de Pedagogia como lócus da 

formação de alfabetizadores. 

 De um modo geral, as pesquisas relativas à alfabetização têm focado no processo 

de ensino e aprendizagem no contexto das escolas, nos sujeitos que lá vivenciam, os quais têm 

contribuído para reflexões referentes a este processo. No entanto, aquelas relativas 

especificamente à formação inicial de alfabetizadores ainda são relativamente poucas. Uma 

mostra disso foi o levantamento que fizemos junto ao banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), revelando o que 

Mortatti (2013) já apontou em seu trabalho sobre a formação de alfabetizadores no Brasil, que 

os estudos focados nessa temática podem ser considerados recentes. A autora considera a 

formação de professores alfabetizadores um tema novo, tendo em vista que, em geral, aparece 

como sub-tema de estudos sobre as práticas escolares e não como uma questão de partida das 

pesquisas. 

É importante destacar as contribuições de alguns trabalhos de pesquisa sobre a 

formação de alfabetizadores em contexto de cursos de Pedagogia, os quais sinalizam a 

problemática que envolve tal processo, bem como a importância que tem o curso como 

contexto de formação dos referidos professores. Destacam-se, especialmente, lacunas que têm 
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sido produzidas nesta formação. Araújo (2008), ao investigar as contribuições e lacunas 

teóricas experienciadas pelos licenciados em Pedagogia no que se refere à questão da 

alfabetização, revelou que apesar das inúmeras contribuições do curso para a formação do 

professor alfabetizador, é preciso que se faça uma revisão das suas propostas, as quais 

necessitam voltar-se mais para o processo de alfabetização/letramento e para a inclusão social. 

Ressalta ainda que 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. Seus sujeitos foram professores em exercício em turmas de alfabetização com 

graduação em Pedagogia. 

Na mesma direção, Almeida (2011), em seu trabalho “Desafios à formação de 

professores alfabetizadores em curso de pedagogia”, considerou os sujeitos da pesquisa 

egressos que atuam em turmas de alfabetização, evidencia que os conhecimentos tratados no 

contexto do curso não são suficientes para a devida operacionalização teórico-metodológica da 

prática pedagógica. O autor destaca a ausência de uma base epistemológica sólida que permita 

ao alfabetizador em contexto de trabalho uma atuação consciente e autônoma, ocasionando 

limites à ancoragem da prática em bases científicas de conhecimento, que lhes permitam 

organizar o ensino e suas fontes de referência de modo a mobilizar os saberes veiculados no 

curso de graduação e promover um ensino que contribua à aprendizagem das crianças. 

O trabalho de Greco (2012), fundado na perspectiva da pesquisa bibliográfica, 

investigou a formação do professor alfabetizador em cursos de Pedagogia, com ênfase na 

constituição das bases teórico-metodológicas que vêm sendo priorizadas nestes cursos, no que 

se refere à prática alfabetizadora e suas necessidades a partir da análise documental. É um 

estudo de natureza bibliográfica e documental, numa perspectiva teórico-metodológica 

materialista dialética. As inferências iniciais dos dados de pesquisa refletem, através da análise 

histórica do curso de Pedagogia, a necessidade de se pensar na formação do pedagogo como 

um professor que deve ter como foco nas séries iniciais do ensino fundamental a questão da 

alfabetização, de forma a resgatar a relevância histórica desse curso e do seu compromisso 

com a formação de alfabetizadores para os primeiros anos de escolarização.   

Piccoli (2015), em seu trabalho, “Como formar um professor alfabetizador no 

curso de Pedagogia?”, analisa projetos pedagógicos desse curso na região Sul, problematiza os 

currículos e aponta para a necessidade de investimentos quantitativos no que se refere ao 
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aumento das disciplinas que tematizam a especificidade da alfabetização na estrutura 

curricular de cursos de Pedagogia. Do ponto de vista qualitativo, a necessidade é o 

aprofundamento de estudos linguísticos, de equilíbrio de abordagens na formação docente.  

No seu entender, o espaço destinado para formação do professor alfabetizador nos 

cursos de Pedagogia analisados é insuficiente. Como o autor afirma, há muitas ausências nessa 

formação, tais como lacunas deixadas pela escassez de conteúdos de Linguística na graduação 

em Pedagogia; número pequeno de disciplinas voltadas à Linguística. Para este autor, “o 

alfabetizador chega, apenas, a ‘ter notícias’ de como a língua funciona” [...] um vasto conjunto 

de saberes que supostamente estão uns mais, outros menos contemplados nos currículos” 

(PICCOLI, 2015, p. 139). 

Estes trabalhos tiveram como sujeitos da pesquisa egressos do curso que atuam em 

turmas de alfabetização, apenas dois, com enfoque bibliográfico, mas de um modo geral 

revelam problemas referentes às insuficiências da formação desenvolvida nos cursos de 

Pedagogia investigados no que se à formação de alfabetizadores em cursos de Pedagogia. 

Sinalizam problemas referentes às bases teórico-metodológicas, a ausência de bases científica, 

bem como aquelas referentes ao tempo destinado no currículo para as especificidades da 

alfabetização. 

De um modo geral, os trabalhos mencionados que tiveram como sujeitos os 

egressos ou documentos de cursos de Pedagogia em diferentes regiões do Brasil sinalizam o 

quanto o espaço nos currículos destinados à especificidade da alfabetização é insuficiente e, 

por vezes, lacunar. Essas vozes que ecoam dos trabalhos aqui analisados apontam tal 

problemática. E dessa perspectiva entendemos que nos cursos que analisamos – UEMA, 

UFMA e UVA – essas insuficiências são também constatadas, conforme apresentamos no 

quadro abaixo: 
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Quadro 3 – Demonstratativo do percentual de disciplinas específicas de alfabetização nos 

cursos de pedagogia das instituições investigadas 

 
 

Instituições Duração 

do curso 

em anos 

 

Carga horária 

total 

do curso 

Número 

de disciplinas 

específicas 

que tematizam 

a alfabetização 

 

Carga 

Horária 

da disciplina 

Porcentagem das 

disciplinas 

especificas de 

alfabetização em 

relação à carga 

horária total do 

curso 

UEMA 4 anos 3.435 horas 1 disciplina: 

Alfabetização e Letramento 

60 horas  

2,06% 

UFMA 4 anos Vespertino 

(3.490 horas) 

 

Noturno  

(3.310 horas) 

1 disciplina: 

Fundamentos teórico-

metodológicos da 

Alfabetização 

 

60 horas  

2,09% 

UVA 4 anos  3.255 horas 1 disciplina: 

 Métodos e Técnicas de 

Alfabetização 

40 horas  

1,3% 

Fonte: Quadro construído a partir dos documentos curriculares dos cursos de Pedagogia das instituições 

investigadas 

 

 

Dessa forma, ciente da problemática que envolve a formação de professores 

alfabetizadores em cursos de pedagogia, tanto por meio da produção acadêmica já mencionada 

como também reflexo da própria experiência como professora-formadora no curso de 

Pedagogia da UFMA, entendemos que esta problemática precisa estar na pauta de discussões 

que envolvem os problemas enfrentados pelo curso. Graças a essa certeza, lançamo-nos neste 

universo para pesquisar a questão da formação do professor alfabetizador, tendo como sujeitos 

os professores-formadores que atuam com disciplinas especificas da área de alfabetização, 

pois se os egressos apontam dificuldades, os documentos curriculares também. É preciso dar 

voz aos professores-formadores sobre essas questões.  

Além disso, em meio à produção acadêmica, trabalhos que tomam como sujeitos 

os formadores que atuam com disciplinas de alfabetização no curso de Pedagogia apresentam-

se como campo fértil de pesquisa, ou seja, o que se pensa e o que se diz sobre esta questão 

precisa ser ecoado com mais vigor e mais espaço. Compreendemos que assegurar espaços de 

formação de qualidade aos professores requer um olhar cuidadoso sobre a importância que 

têm os formadores para a consolidação desta qualidade. Afinal, como apontou Pelissari 

(2008), a formação de professores é um tema em ascensão, entretanto, a questão do papel dos 

formadores de professores é um assunto em suspensão.  
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Encontramos apenas um trabalho que aborda o papel dos formadores de 

alfabetizadores em cursos de pedagogia, de autoria de Winkeler (2012), que em sua 

investigação “Didática do Formador do Alfabetizador”, aborda especificamente como se 

constitui a prática pedagógica do formador do professor alfabetizador nos cursos de 

Pedagogia, na modalidade presencial, na cidade de Curitiba. O trabalho buscou identificar 

como e sob quais bases teóricas os formadores organizam seu trabalho pedagógico. A sua 

metodologia estruturou-se a partir do estudo de caso instrumental baseado em André (2008), 

Stake (2011) e Chizzotti (2006).  

Os estudos revelaram os seguintes aspectos: a) a experiência é um elemento 

constitutivo da prática do formador do alfabetizador por meio do qual busca sentidos para a 

alfabetização; b) os planos de ensino mostram que nem sempre os temas propostos expressam 

a prática produzida pelos formadores, pois a elaboração ainda está sujeita a planos 

hierárquicos das instituições de ensino superior; c) as práticas pedagógicas produzidas pelos 

formadores do alfabetizador no ensino superior reúnem criativamente elementos da 

metodologia científica, da didática geral, da prática alfabetizadora de classes infantis, de 

pesquisas, concepções histórica e socialmente determinadas em relação complexa, apontando 

as seguintes perspectivas para uma didática da formação do alfabetizador:  

a) formar o professor alfabetizador leitor de sua própria história e por meio desta leitura 

realizar as leituras da alfabetização; 

b) formar o professor alfabetizador leitor de histórias infantis e interlocutor de atividades 

que delas decorrem; 

c) formar o professor alfabetizador leitor da escrita infantil e por meio dela planejar as 

práticas alfabetizadoras; 

d) formar o professor alfabetizador leitor/usuário das tecnologias e usá-las como suporte 

na alfabetização.  

 

Os elementos constitutivos das práticas pedagógicas produzidas possibilitaram a 

constituição de perspectivas para uma didática do formador do alfabetizador, tendo como 

objetivo o letramento alfabetizador.  Suas análises apontaram a necessidade de se pensar na 

formação do pedagogo enquanto um professor que deve ter como foco, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, a questão da alfabetização como forma de resgatar a relevância histórica 



    104 

 

do curso e do seu compromisso com a formação de professores para os primeiros anos de 

escolarização.   

Nosso trabalho intitulado “Formação de Professores Alfabetizadores em cursos de 

Pedagogia: sentidos de professores formadores” evidencia elementos importantes para 

discussão em torno do tema. Primeiramente, porque no Maranhão e, mais especificamente em 

São Luís, não identificamos estudos concluídos sobre a formação de professores 

alfabetizadores em cursos de Pedagogia, inclusive sob a perspectiva dos professores-

formadores. Nem foram encontrados trabalhos problematizando os sentidos da formação de 

alfabetizadores no curso de Pedagogia a partir da abordagem histórico-cultural.  

Entendemos que este trabalho tem sua especificidade e relevância não por tratar de 

um tema não abordado, mas por investigar questões que precisam ser problematizadas no que 

se refere à formação do alfabetizador no Brasil, mais precisamente de sua formação inicial.  

Afinal, a singularidade de um trabalho não se apoia simplesmente em algo que consideramos 

“novo”, mas na capacidade que temos de extrair, do que já foi produzido, algo que se 

relaciona com nossa forma de enxergar aquilo que investigamos. Como afirma Almeida (2012, 

p. 23), a singularidade implica no pôr-de-si do pesquisador naquilo que ele faz. A autora 

destaca que “a singularidade resulta não exatamente de um dizer, mas de uma fazer 

ontológico, próprio do ser social”. Portanto, a singularidade resulta de um fazer onde tomamos 

por base nossa vivência sócio-ideológica.  

Além do contexto de investigação – cursos de Pedagogia na cidade de São Luís – 

ao buscar investigar os sentidos dos sujeitos neste contexto, entendemos que elementos 

importantes para análise da formação inicial de professores alfabetizadores serão evidenciados 

em nossa pesquisa, possibilitando uma ampliação das discussões sobre o tema. Buscamos 

compreender sob quais condições sociais, históricas e culturais constituem-se os sentidos em 

torno da formação docente e da alfabetização dos professores-formadores em cursos de 

Pedagogia. 

Dessa forma, a análise realizada neste capítulo contribui para enfatizar o que os 

trabalhos de um modo geral vêm sinalizando como problemática na formação inicial de 

alfabetizadores especialmente no que se refere às lacunas teórico-práticas, das imprecisões e, 

por sua vez, da falta de espaço-tempo nos currículos para desenvolver uma formação docente 
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que contemple diferentes perspectivas e que considere a importância dos saberes necessários à 

formação e profissionalização dos professores tematizando as especificidades da alfabetização.   

Para encerrar um pouco dessa história, recorremos a Imbernón (2000) para dizer o 

quanto sentimo-nos implicadas neste estudo não apenas por estudar a formação de professores, 

mas por entendermos que esta é uma frente de investimento para a garantia da qualidade da 

educação em nosso país. Trabalhar, pesquisar em favor da qualidade da formação docente é 

compromisso de todos os educadores. 

 

 Exigir a qualidade da formação é uma questão de ética e de responsabilidade social 

para evitar que se caia no charlatanismo, no treinamento culturalista e não inovador, 

na ostentação e na falácia. Temos de buscar qualidade, mas sabendo que sua riqueza 

se encontra já no caminho (IMBERNÓM, 2000, p. 102). 

 

 

Aos professores alfabetizadores é fundamental garantir espaços de formação de 

qualidade. Sem isso não acreditamos em mudanças significativas na educação brasileira. Por 

isso, ter claras as perspectivas de alfabetização e de formação de professores que vêm sendo 

construídas e como vêm sendo tratadas em nosso país é crucial, especialmente o que as 

produções sinalizam como trajetória. Desta forma, discutiremos no capítulo seguinte os 

diversos sentidos que têm assumido a formação docente e a alfabetização particularmente nas 

produções acadêmicas, relacionando-as com as falas dos sujeitos desse estudo, para 

compreendermos esses campos de investigação e de estudos, e por sua vez, as questões e 

perspectivas que temos e podemos construir em torno da formação de professores 

alfabetizadores em cursos de Pedagogia. 
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES EM CURSOS DE 

PEDAGOGIA: SENTIDOS DE PROFESSORES FORMADORES 

 

 
O sentido das palavras depende conjuntamente da interpretação do mundo de cada 

qual e da estrutura interna da personalidade (VYGOTSKI, 1993). 

 

 

Nesse capítulo discutimos os sentidos atribuídos à formação docente e à 

alfabetização pelos professores sujeitos da pesquisa – professores formadores de Cursos de 

Pedagogia que trabalham com disciplinas com foco específico em alfabetização – buscando 

estabelecer um diálogo entre tais sentidos e a produção teórica ou seja com outras vozes, 

outros sentidos. Essa análise – núcleo de nosso estudo – busca responder à nossa questão de 

partida e encontrar/construir indícios acerca da formação de professores alfabetizadores no 

contexto dos cursos de Pedagogia – objetivo de nossa investigação. 

 Situamos a compreensão de sentidos, como já mencionado anteriormente, a partir 

das contribuições de Vygotsky (1991; 1993), Vigotski (2009) e de Bakhtin (2010) acerca da 

constituição do psiquismo humano em que afirmam a centralidade do papel do signo, sendo, 

portanto, o cerne dos processos de pesquisa nas ciências humanas – que estudam processos 

humanos.  

 O autor afirma o papel do signo, sobretudo o papel da palavra, nesse processo. 

Palavra situada considerando sua construção em contexto social, histórico e cultural, 

enriquecida de acontecimentos e, experiências produzidas nas relações em e entre sujeitos. 

Como já apontado anteriormente, Vygotsky (1993); Vigotski (2010) concebe a noção de 

sentido da palavra como fundamental para a compreensão da dinâmica da significação – 

processo mediante o qual cada sujeito internaliza/converte os modos de funcionamento mental 

inicialmente sociais em próprios, em modos pessoais e singulares (SMOLKA, 2012). 

Como afirma Bakhtin (2010), o texto, escrito ou oral, é a realidade do pensamento, 

ou seja, revela como o sujeito concebe, pensa e compreende um determinado fenômeno. 

“Onde não há texto, não há objeto de pesquisa e pensamento [...]”. De acordo com o autor, 

todo texto tem um sujeito, um autor, seja o falante, seja quem o escreve. Cada texto, por ser 

único, revela uma singularidade latente e é nessa singularidade que encontramos seu sentido, 
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“[...] é nessa singularidade que reside todo o seu sentido, ou seja, sua intenção, as motivações 

e, o porquê, ele foi criado”. 

Dessa forma, nas palavras/vozes/textos dos professores-formadores, encontramos 

expressões carregadas de sentimentos, valores, compreensões, anseios, questionamentos, com 

marcas das condições materiais de suas existências e, como propõe Vygotsky (1991), em 

movimento permanente de (re)construção, em mudança. Assim, a palavra e seus sentidos não 

podem ser analisados, nem como dados estáticos, acabados, nem no vazio, mas a partir das 

condições sobre as quais se constituíram, o que envolve, o contexto mais amplo – as histórias 

de vida dos sujeitos e, ao mesmo tempo, o contexto mais imediato em que foram 

proferidas/produzidas como discurso, ou seja, nos eventos de interação em que nos 

encontramos – pesquisadora e entrevistado – como relação entre sujeitos, marcada pelas 

posições sociais que ocupam na sociedade mais ampla e na situação concreta de entrevista. A 

assunção dessas premissas exige um posicionamento ético por parte do pesquisador de buscar 

colocar-se no lugar dos sujeitos, na perspectiva de apreensão de suas visões de mundo – dos 

objetos de investigação, em foco nas interações. 

Por outro lado, como propõe Bakhtin (2010), além desse movimento de imersão 

para “construção” da perspectiva dos sujeitos e seus contextos, a compreensão-interpretação 

exige, ao mesmo tempo, um movimento de distanciamento, a assunção de uma posição 

exotópica – de olhar de fora, munida e enriquecida pelo “excedente de visão” que o 

pesquisador tem, tendo em vista que ele enxerga, no outro (sujeito participante da pesquisa e 

seu texto), o que o outro não consegue ver – possibilitado por suas próprias visões – 

compostas, tanto pelo que enxergou do/no outro e em seus contextos, como pelas teorizações 

(outros textos, outras vozes, outros sentidos) que fundamentam sua ação de interpretação e 

compreensão e lhe possibilitam produzir outros sentidos – outro texto – sobre o objeto em 

foco, que resulta, desse modo, das relações entre pesquisador e pesquisados – sujeitos do 

estudo. Pois, como nos dizem Jobim, Souza e Albuquerque (2012, p. 117), ancorados nas 

proposições de M. Bakhtin: 

 

Mas, a pesquisa não se esgota no encontro entre o pesquisador e seu outro. É 

necessário dar forma e conteúdo ao acontecimento vivido no campo da pesquisa, e é 

nesse momento que o texto escrito entra em cena. [...] a pesquisa pode ser tomada em 

sua dupla contribuição: quer seja como acontecimento com a pretensão de abarcar o 

mundo, através da elaboração de conceitos, ou como criação de um determinado 



    108 

 

modo de participação no mundo, o qual, por sua vez, se transforma ao incorporar 

novos conceitos, compreensões e formas de agir. 

 

 

 

Na compreensão dos sentidos expressos nas vozes dos sujeitos – professores-

formadores de cursos de Pedagogia que atuam diretamente com disciplinas da área de 

alfabetização em São Luís-MA – buscamos estabelecer um diálogo com os mesmos, 

consciente de nossa responsabilidade nesse processo.  

Investigar com estes sujeitos e analisar o que conseguimos construir implica, 

portanto, analisar também o que fazemos/fizemos e dialogar com os seus sentidos e os nossos 

próprios, em processo de constituição. Afinal os sentidos não são conclusivos, estão em 

processo de constituição. Por isso, ao concluirmos esse trabalho temos a plena convicção de 

que nossos sentidos são/serão outros, foram ampliados em relação ao que tínhamos antes desse 

estudo. Na verdade, os sentidos “estão sendo”, como afirma Bakhtin.  

Considerando que o foco de nossa análise recai sobre as palavras dos sujeitos, 

entendemos que há uma dinamicidade nas palavras, a qual se materializa no acontecimento 

das relações, interações (GOÉS; CRUZ, 2006). A palavra se constitui na vida, por meio da 

vida e nela ganha sentido e significado. Por isso, elegemos algumas questões norteadoras para 

compreendermos o percurso de análise, a saber: quais os sentidos atribuídos à formação 

docente e à alfabetização por Professores Formadores que atuam com disciplinas que 

tematizam de modo específico a alfabetização no contexto dos cursos de Pedagogia 

investigados? Quais sentidos atribuídos por estes sujeitos à formação de alfabetizadores nos 

cursos de Pedagogia nas instituições em que atuam essas instituições por sua vez são contextos 

que marcam suas palavras/sentidos?  

Entendemos que todos os componentes curriculares podem produzir experiências 

formativas relevantes à atuação como professor alfabetizador, considerando que o que move 

os modos de atuação não está vinculado, de modo direto, imediato e homogêneo, às atividades 

vivenciadas, mas que essa vinculação é mediada – por outros e pelos signos – e transformada, 

nos próprios sujeitos, como sentidos, constituídos por componentes intelectuais e afetivos, 

portanto sempre singulares e pessoais. Mas, em que pese esse reconhecimento, como já 

registramos antes, consideramos como foco de nosso estudo as disciplinas que tratam 

especificamente a alfabetização pelo pressuposto de que, por tratarem de modo focalizado os 
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processos de aprendizagem da linguagem escrita – o objeto de conhecimento, os modos como 

se aprende; as possibilidades de ensino etc – elas teriam, em princípio, possibilidades de 

produzir, nos sujeitos formandos, mais relações com a atuação como professor alfabetizador. 

Considerando que nessa prática formativa específica estão imbricados, entre outros 

sentidos, aqueles atribuídos à formação – o como o professor aprende a ser professor; como 

são constituídos seus saberes docentes; e à alfabetização – enquanto processo de aprendizagem 

e desenvolvimento da linguagem escrita, fundante/mediador das relações com o conhecimento 

na cultura escolar e objeto específico de conhecimento, dentre outros muitos, na formação do 

pedagogo, cujos campos de atuação são, fundamentalmente, as etapas iniciais de escolarização 

– a Educação Infantil, quando se pode iniciar a inserção da criança no mundo letrado, e os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, instituídos, teórica e legalmente (BRASIL, 2010) como 

tempo por excelência de sistematização da apropriação das práticas de ler e escrever por parte 

dos aprendizes, notadamente os três primeiros anos, designados como “ciclo de alfabetização”.  

 

 

 

4.1 A FORMAÇÃO DOCENTE E SEUS SENTIDOS 

 

 

Aqui buscamos analisar, mais especificamente, as questões que envolvem a 

formação docente em nível superior buscando compreender as bases sobre as quais vêm se 

constituindo as ideias e concepções e significações em torno dessa área. Discutimos trajetórias 

assumidas pela produção acadêmica articulando-as com os sentidos atribuídos pelos sujeitos 

de nosso estudo – os professores-formadores das instituições investigadas. 

No capítulo anterior, quando tematizamos o curso de Pedagogia, evidenciamos 

alguns elementos relativos à formação de professores nesse contexto, destacamos as questões 

que se fazem presentes para a concretização dessa formação de modo a contemplar as 

demandas advindas do contexto de trabalho dos professores e consequentemente, dos 

documentos oficiais que balizam essa formação no referido curso. Constatamos algumas 

questões que o curso de Pedagogia precisa enfrentar no âmbito da formação docente, de modo 

mais específico do professor dos anos iniciais do ensino fundamental para que posteriormente 
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possamos estabelecer relação com a especificidade da formação do alfabetizador com seus 

desafios e demandas. Discutimos, nessa perspectiva, ausências e insuficiências no que tange a 

essa formação específica em cursos de Pedagogia no Brasil, bem como naqueles onde 

desenvolvemos nossa investigação na cidade de São Luís-MA.  

 Compreendemos, com fulcro nas proposições de Vygotsky (1998) acerca do 

desenvolvimento psíquico humano, que de acordo com as circunstâncias sociais, históricas e 

culturais, em cada momento histórico vão se produzindo conhecimentos relativos à formação 

docente e, dessa forma, não podemos discutir a formação em cursos de Pedagogia como 

domínio autônomo, ou seja, distante das discussões sobre formação docente, e mesmo da 

educação em nosso país. Essas produções circulam e terminam por impactar, de algum modo, 

a constituição dos sentidos acerca do que é formação docente.  

Compreendemos, de partida, que os sentidos atribuídos pelos sujeitos à formação 

docente emergiram das relações, interações estabelecidas nos contextos em que 

viveram/vivem por meio das experiências de vida, formação e trabalho, bem como de seus 

modos singulares – contingenciados nas condições de mediação a que tiveram acesso – das 

significações que circulam em seu meio social. Nesse caso mediadas também, pela produção 

teórica acerca do tema e pelos modos como esta circula e é apropriada pelos sujeitos.  

Buscamos discutir as produções teóricas que enfocam a formação docente como 

processo histórico, social e dialógico de aprendizagem e desenvolvimento de modos 

igualmente históricos, sociais e culturais de “ser docente/professor”, convertidos em 

conhecimentos/saberes necessários ao ato de ensinar como trabalho pedagógico, caracterizado 

pela intencionalidade e sistematicidade, em relação teoria-prática e em movimento de ação-

reflexão-ação. Nessa escolha, tomamos por base a abordagem histórico-cultural, pois 

entendemos que ao nos posicionarmos diante de tal questão assumimos uma concepção de 

homem, de sociedade e, consequentemente, de educação, a partir do entendimento de que não 

é possível compreendermos o ser humano sem situá-lo na realidade social e histórica que o 

cerca, da mesma forma que a educação só pode ser compreendida também contextualizada.  

Essa consideração nos remete à premissa marxista de que os homens não nascem 

humanos, mas se humanizam a partir das condições de apropriação do patrimônio 

sóciohistórico objetivado nas relações sociais. Para Marx e Engels apud Vygotsky (2000, p. 

28): “A essência do homem não é uma abstração, que pertença a um indivíduo específico. Em 
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sua realidade, ela é o conjunto de todas as relações sociais”. Assumindo essa perspectiva, 

Vygotsky (1991) propõe que o desenvolvimento psíquico do indivíduo ocorre mediante a 

apropriação dos modos de funcionamento intermental, materializados em práticas culturais e 

compartilhados nas interações sociais – conhecimentos elaborados pela humanidade – e que 

esse processo não se faz naturalmente e nem de modo mecânico, sendo necessárias condições 

de mediação social e cultural – pedagógica e simbólica – ao ser humano para que possa tornar-

se homem.  O autor destaca, nesse sentido, o papel da mediação como constitutiva da relação 

entre os sujeitos e os objetos de conhecimento, destacando que essa relação não é direta, 

imediata ou linear.  

Ao afirmar o papel das aprendizagens como propulsoras de desenvolvimento dos 

sujeitos e, de modo específico, das aprendizagens escolares, o autor enfatiza, o papel do ensino 

– da instrução como atividade intencional de orientação de aprendizagem (PRESTES, 2012) – 

como instância mediadora que propicia aprendizagens que, por sua vez, mobilizarão a 

emergência de novas e mais elaboradas funções ainda não existentes. Assim, põe em relevo o 

papel do professor como mediador e de suas ações como potencializadoras de 

desenvolvimento dos aprendizes. 

Essas proposições nos indicam que, tanto o professor – para exercer sua função 

pedagógica e realizar a atividade de orientação intencional de aprendizagens – realiza ações 

que demandam, por sua vez, aprendizagem e desenvolvimento (apropriações) de 

operações/funções específicas, como também, que tais apropriações são igualmente mediadas 

– o que consiste na formação. 

A formação profissional é parte do processo de desenvolvimento dos sujeitos 

docentes, sendo, ela mesma, um processo de desenvolvimento específico que compõe a 

constituição dos sujeitos em sua integralidade, sendo constituída da subjetividade do professor 

como pessoa, ao mesmo tempo em que constitui essa subjetividade, e do próprio exercício da 

profissão, com suas diferentes práticas, inclusive a de ensino. A formação articula, pois, o 

desenvolvimento pessoal e profissional à medida que possibilita aprendizagens pertinentes à 

profissão e à própria vida do sujeito, enquanto dimensões inseparáveis, como nos aponta 

Nóvoa (1995; 2009). 

Discutir a formação docente considerando o ato – as práticas – de ensinar como 

função essencial do professor, mobilizou-nos a buscar entender os saberes necessários ao 
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ensino e ao reconhecimento de que esses saberes conduzem, por sua vez, ao entendimento de 

que ser professor é uma profissão – que se produz como resultante de um processo histórico 

em que se imbricam o individual e o social – e não um dom ou determinação natural e 

individual. Por isso, formar-se professor implica contextos – tempos, espaços e relações – 

formativos. Essa questão vem sendo tematizada e aprofundada por parte da produção 

acadêmica em especial nas últimas décadas.  

A partir do final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, em decorrência do 

processo de reestruturação no mundo da produção e nas relações entre sociedade e Estado, a 

educação é afirmada como elemento central no desenvolvimento da sociedade, tanto no Brasil, 

como no âmbito internacional. Numa perspectiva neoliberal de atualização das relações de 

acumulação de capital, a educação passa a constituir-se como elemento mobilizador de 

mudanças. Nesse contexto, como afirma Freitas (1999), emerge um discurso que defende a 

centralidade dos profissionais da educação e da formação docente nas reformas educativas, 

como “elemento que cria condições para a transformação da própria escola, da educação e da 

sociedade” (FREITAS, 1999). De uma perspectiva de gestão, a formação passa a ser defendida 

como trabalho embasado em parâmetros racionais, caracterizado como técnico e objetivo, 

cujos processos e resultados – supostamente imediatos, previsíveis e homogêneos – seriam 

passíveis de controle.  

Frente a essa perspectiva de “racionalismo técnico”, outras visões pertinentes à 

formação docente foram sendo produzidas, considerando a natureza da educação e do trabalho 

docente como prática essencialmente humana e social, histórica e dialógica, portanto, marcada 

pela diversidade, pela não previsibilidade e, sobretudo, pela subjetividade. 

 Esses estudos têm propiciado a afirmação da especificidade do trabalho docente, 

definido por uma multiplicidade de “saberes que constituem a matéria prima do ofício do 

professor (XAVIER, 2014, p. 827), que se constituem, por sua vez, no entrelaçamento de 

histórias de vida pessoal e profissional. Com essa produção cresce o movimento que enfatiza a 

importância de discutir, no contexto da formação docente, as questões referentes ao ensino e 

aos conhecimentos pertinentes ao “como ensinar”.  

Com relação à natureza dos saberes docentes, para Tardif, Lessard e Lahaye 

(1991), esses são saberes temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados, e ainda 

carregam consigo as marcas de seu objeto, que é o ser humano. Desse modo, como afirma 
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Xavier (2014, p. 831), esses autores “contrapõem o caráter subjetivo do trabalho docente aos 

ideais de racionalidade e objetividade que marcaram, durante muito tempo, as orientações de 

alguns especialistas em planos e políticas dirigidos aos professores”. 

A formação de professores é tematizada nesse trabalho assumindo a perspectiva de 

que tanto quanto o trabalho docente, ela é histórica, social, mediacional, simbólica e marcada 

por um entrecruzamento de objetividade e subjetividade e tem como centralidade o ofício do 

ensino – como prática cultural – em que saberes envolvem conhecimentos de diversas ordens, 

inclusive modos de ação que se configuram na relação teoria-prática, o que se aplica à 

formação específica de professores alfabetizadores. 

Compreendendo que a atuação docente configura uma profissão, um modo de 

funcionamento/de ser do sujeito, produzido e legitimado histórica e socialmente, imbricando a 

pessoa e o profissional, entendemos que a formação profissional situa-se no âmbito da 

formação pessoal e envolve, como apontam Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004, p. 84), um 

“[...] processo permanente de aquisição, estruturação e reestruturação de condutas, saberes, 

habilidades, ética, hábitos inerentes ao desenvolvimento [...] de uma determinada função 

profissional” que consistem em profissionalização. Para esses autores, é possível analisar a 

profissionalização em suas dimensões social (referente às necessidades formativas que surgem 

a partir de mudanças e aperfeiçoamento no campo profissional) e individual (relacionada à 

condição do professor como pessoa, como sujeito singular). Entre essas duas dimensões há 

uma interação dinâmica e dialética. 

A partir dessa compreensão podemos pensar que os saberes docentes dizem 

respeito a dois aspectos imbricados numa relação de interação: o conjunto de conhecimentos, 

saberes, habilidades que são tomados como objeto de formação – de aprendizagem e 

desenvolvimento – cuja aprendizagem é função e finalidade da formação inicial 

institucionalizada (escolas Normais e faculdades de Educação – cursos de Pedagogia), 

atualizados a partir das exigências no/do campo profissional, e as condições individuais de 

cada professor – sua história de vida e suas interações16, suas necessidades e emoções 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004) 17.  

                                                 
16 Utilizamos o termo interação tal qual Moita (2000, p. 116), como “[...] relações que intervém, modifica ou 

perturbam de uma maneira unívoca ou biunívoca os elementos da vida pessoal nas suas diferentes dimensões”. 
17 Ramalho; Nunez e Gauthier (2004) ressaltam o quanto tem sido longo e difícil o caminho da profissionalização 

dos professores. Segundo esses autores, esse processo teve início no século XVII devido uma série de fatores de 
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Essa compreensão acerca da formação profissional do professor em que as 

relações dos percursos pessoais e profissionais se entrelaçam em sua constituição é 

compartilhada também por outros autores, como Nóvoa (2000). 

Portanto, o sentido aqui discutido para processo de formação do professor mostra-

se para nós como algo complexo, dinâmico e singular que envolve relações sociais da vida 

pessoal e da formação profissional dos envolvidos de forma recíproca. Sua compreensão, 

portanto, não pode prescindir da perspectiva dos próprios sujeitos como modo de aproximação 

aos contextos diversos que a constituem. 

Nossa discussão aqui transita da formação docente em geral, para uma formação 

específica – a formação de professores alfabetizadores, com saberes específicos, cujas ações 

são também marcadas pela natureza do objeto dos processos de ensino-aprendizagem que, 

entre outros que os professores precisam dar conta nos anos iniciais da escolarização, assume 

lugar de centralidade – a linguagem escrita.   

Os aportes de nossa discussão envolvem, portanto, teorizações que tratam tanto da 

formação docente em caráter mais amplo, como estudos que abordam de modo específico a 

formação do professor alfabetizador. Esclarecemos que muitos desses estudos aqui referidos 

não tratam, especificamente, da formação do professor alfabetizador, mas contribuem para sua 

discussão ao tematizarem a prática pedagógica pertinente à alfabetização e/ou saberes 

necessários a essa prática. Desse modo, constituem referências para discutirmos/dialogarmos 

com as vozes/sentidos dos professores sujeitos do estudo. 

Esse conjunto de autores tem em comum a abordagem da formação, de uma 

perspectiva crítica, como possiblidade e afirmação/positividade, mais que de limites, 

problemas, desconfiança. Em geral referem a formação como trajetória de construções 

múltiplas, em que os professores – sujeitos da/em formação – são ativos e produtivos e têm 

suas potencialidades consideradas, ampliadas mediante estratégias dialógicas e de 

coparticipação, em que têm voz. 

                                                                                                                                                         
ordem política, econômica e social. Identificam quatro modelos de professor: o improvisado, o artesão, o técnico, 

o profissional. Esse último é apontado como possibilidade de tornar o professor um profissional da educação. Os 

autores (2004, p. 60) ressaltam que para profissionalizar o professor deve-se delimitar o conjunto de saberes que 

define o perfil do profissional da educação construindo competências para atuar como profissional 

(profissionalidade); considerar a autonomia do professor e sua valorização salarial e por fim a criação de um 

código de ética que “[...] dê um sentido orgânico à atividade docente” elaborado pelos professores 

(profissionismo ou professionalismo). 
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Temos observado que a produção acadêmica em torno do tema avança, 

consideravelmente, por ser a formação de professores compreendida como uma das frentes de 

investimento indispensáveis para o alcance da qualidade educacional, aliada ao conjunto de 

aspectos igualmente importantes na objetivação da valorização do magistério: além da sólida 

formação – inicial e contínua como direito – condições de trabalho, salário e carreira dignos 

(FREITAS, 1999). No movimento dessas discussões/afirmações, tem sido construída, como já 

mencionamos, a concepção da docência como profissão. De acordo com Tardif (2000), esse 

movimento desencadeou a defesa de que a formação deve contribuir para a profissionalização 

dos professores, tendo o ensino como base de sua função. Esse ensino, por sua vez, é 

compreendido como atividade apoiada em um sólido repertório de conhecimentos e com uma 

dimensão prática.  

De acordo com Tardif, Lessard e Gauthier (2001, p. 11), a profissão docente é 

reconhecida como construção social, “[...] baseada em ações coletivas, de um grupo, cuja 

identidade se constrói através de interações com outros grupos, instâncias e atores diversos”. 

Há uma dimensão relacional, inclusive na construção de seus aspectos técnicos. Assim, a 

formação é um requisito básico que deve possibilitar a apropriação dos conhecimentos 

diversos. Evidenciar, portanto, esse repertório de conhecimentos relacionados ao ensino 

tornou-se a marca de muitas produções acerca da formação de professores. O intuito não é 

criar uma lista de conteúdos e normas prescritivas, mas possibilitar a problematização das 

questões que se fazem presentes no contexto de trabalho do professor. 

 Destacamos, entre as produções que sistematizam saberes necessários ao 

professor no desenvolvimento de seu trabalho pedagógico, as proposições de Paulo Freire em 

seu livro Pedagogia da Autonomia18 em que o autor discute, de uma perspectiva crítica, a 

prática pedagógica do professor apresentando o que identifica como saberes necessários a um 

ensino que se compromete com uma educação para a construção da autonomia e emancipação 

dos educandos. Afirma que para o educador, crítico ou não, esses saberes são igualmente 

necessários, tendo em vista que “[...] são demandados pela prática educativa, em si mesma, 

qualquer que seja a opção política do educador e, portanto, são dela constitutivos”: 

 

                                                 
18 Trabalhamos com a 48a edição lançada no ano de 2014. 
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Rigorosidade metódica; Pesquisa; Respeito aos saberes dos educandos; Criticidade, 

Estética e Ética; Corporificação das palavras pelo exemplo; Risco, aceitação do novo 

e rejeição a qualquer forma de discriminação, Reflexão crítica sobre a prática; 

Reconhecimento e assunção da identidade cultural (FREIRE, 2014, p. 23). 

 

 

Para o autor, esses saberes exigidos ao ensino são obrigatórios à organização 

programática da formação do professor. Saberes que se fundamentam a partir de alguns 

pressupostos vinculados a uma concepção dialética de homem, de sociedade e de educação. 

Destaca que, quem ensina, o professor, precisa assumir-se como sujeito desse processo de 

produção do saber. “[...] é preciso também compreender dessa perspectiva, que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. O 

sentido atribuído à formação é de que esta não é um discurso sobre teorias. Afirma que: “[...] 

Não posso apenas falar bonito, sobre as razões ontológicas, epistemológicas e políticas da 

teoria. Meu discurso sobre a teoria deve ser um discurso concreto, prático da teoria” (Idem, p. 

47), o que implica uma reflexão crítica sobre a prática. Não uma reflexão qualquer, mas uma 

experiência que, mesmo partindo de um pensar ingênuo, seja transformado em um pensar 

crítico. Um saber da experiência, que deve contribuir para uma reflexão crítica sobre a prática. 

“[...] É pensando criticamente a prática de hoje, ou de ontem, que a se pode melhorar a 

próxima prática”. (FREIRE, 2014, p. 40).  

Além das contribuições de Freire, é importante destacar que a discussão da 

formação docente, a partir da definição de saberes necessários ao exercício do ensinar, 

vinculada a uma compreensão de desenvolvimento profissional e pessoal/identitário dos 

professores tem sido tematizada por Tardif (2002). 

Numa perspectiva de síntese, Tardif (2002, p.36-38) aponta os seguintes saberes 

como necessários à prática profissional do professor: saberes da formação profissional; 

saberes disciplinares; saberes curriculares e os saberes experienciais. Segundo o autor, esses 

saberes são elementos constitutivos da prática educativa e, portanto, do ensino. 

Dessa perspectiva, as instâncias de formação docente precisam considerar essa 

multiplicidade de saberes como foco de discussão e de relação no contexto da formação. 

Considerá-los na perspectiva da complementaridade e, portanto, de sua indissociabilidade. 

Assim compreendemos que é preciso que os professores se apropriem desses saberes do 

processo que está imbricado em sua produção/relação.   
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Mas, podemos dizer, ancoradas nas proposições vigotskianas acerca do processo 

de internalização/apropriação, que este nunca é “especular” ou de reprodução. Na relação com 

os objetos da cultura – no caso os saberes – estes são sempre recriados, transformados pelos 

aprendizes, pois sua internalização faz-se como conversão mediante signos, ou seja, como nos 

diz Smolka (2000), como significação – elaboração de sentidos. Desse modo, há sempre 

transformação e, em alguma medida, produção sobre e a partir do já produzido. Assim, mesmo 

que reconheçamos que, como propõe Tardif (2002), são saberes que perpassam a prática do 

professor, mas não advêm dela, serão sempre ressignificados por ele precisamente na prática. 

Desse modo, eles não emergem, de início, da prática, mas são nela recriados. 

O autor destaca os saberes experienciais como fundamentais para repensar a 

formação de professores. Estes emergem de situações concretas no exercício da docência, por 

isso são extremamente formativos. Como afirma Tardif (2002, p. 49): [...] somente isso 

permite ao professor desenvolver “habitus”, os quais, em sua proposição, podem se 

transformar num estilo de ensino e, por sua vez, manifestam-se através de um “saber ser e um 

saber fazer”, pessoais e profissionais, validados pelo cotidiano. 

     Ao tratar dos saberes experienciais, não os relaciona a qualquer experiência, ou 

a um exercício qualquer, como uma construção que ocorre mediante múltiplos fatores e 

múltiplas relações. Esses saberes possibilitam estabelecer uma relação crítica com os saberes 

da profissão, os curriculares e os disciplinares. Tardif (2002, p. 53) alerta que, na experiência, 

o professor avalia sua própria formação, a sua relação com esses saberes que assumem 

outro(s) sentido(s). O saber da experiência, enquanto experiência carregada de significado e 

sentido, pode possibilitar aprendizagens essenciais à profissão, bem como um retraduzir de sua 

formação. 

 

A experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos 

saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os 

outros saberes, permitindo assim aos professores reverem seus saberes, julgá-los e 

avaliá-los e, portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes retraduzidos e 

submetidos ao processo de validação constituído pela prática cotidiana. 

 

 

O sentido atribuído à formação é de que há relações na produção de saberes que 

precisam ser consideradas, mas, para além dessa questão, é fundamental considerar a 

necessidade do enfrentamento de perspectivas formativas que centram na dicotomia teoria e 
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prática, na separação entre quem pensa, produz e entre quem excuta. É fundamental que os 

sistemas de ensino, as instituições formadoras e os professores/formadores considerem os 

professores em atuação nas escolas como produtores de saberes e que suas experiências de 

sala de aula são as bases para se pensar a constituição de uma formação que tome o ensino 

como um importante eixo estruturante. Ou seja, pensar o ensino com quem ensina, pensar 

também, a formação nessa perspectiva. 

Nesse contexto, a formação e profissionalização dos professores desenvolvem-se a 

partir de conhecimentos/saberes que compõem um conjunto de dimensões que tornam a 

atividade de ensinar multideterminada. Nóvoa (1995, p. 20) defende uma formação centrada 

na profissão considerando seus desafios e, sobretudo, seus saberes específicos, os quais não 

são aquisições puramente instrumentais e captados de imediato, mas, construídos na 

experiência por meio de um trabalho teórico e prático. 

 O autor argumenta, assim, em favor de uma formação em contexto, que tome 

como eixo de sustentação a experiência, afirmando ser o meio pelo qual o adulto se apropria 

de saberes de referência enfatizando, dessa forma, a formação “em serviço”, destacando que 

“[...] A formação de professores deve passar para ‘dentro’ da profissão, isto é, deve basear-se 

na aquisição de uma cultura profissional concedendo aos professores mais experientes um 

papel central na formação dos mais jovens (NÓVOA, 2009, p. 29). O autor aponta, ainda, a 

necessidade de que esses professores mais experientes assumam um lugar predominante na 

formação dos seus colegas. “[...] Não haverá nenhuma mudança significativa se a 

“comunidade dos formadores de professores” e a “comunidade dos professores” não se 

tornarem mais permeáveis e imbricadas” (Idem, p. 6). 

Há, portanto, desde a formação inicial, que se pensar em perspectivas e trajetórias 

que contemplem a questão do ensino do ponto de vista de sua complexa constituição e, ao 

mesmo tempo, da perspectiva da investigação. É preciso problematizar a atividade docente do 

ponto de vista do ensino como atividade sociocultural que envolve teoria e prática. Como 

menciona Nóvoa (2009, p. 7), “[...] É preciso dar ao ensino um estatuto idêntico ao de outros 

campos de trabalho acadêmico e criativo. [...] é essencial reforçar dispositivos e práticas de 

formação de professores baseadas numa investigação que tenha como problemática a 

atividade, o trabalho escolar. Não se trata, assim, de um anti-intelectualismo na formação do 

professor, mas da busca de consideração de suas múltiplas dimensões. 
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Nesse sentido, ao defendermos uma formação que incorpore, como princípio, a 

relação teoria-prática, entendemos ser importante discutirmos o sentido do termo experiência 

em nossas reflexões, pois não reconhecermos a experiência como qualquer evento que 

acontece com as pessoas, bem como não compreendemos que todo acontecimento por elas 

vivido é relevante e constitutivo de sua formação e, nessa perspectiva, é experiência. 

Entendemos a experiência com base no que defende Larrosa (2011) como um 

acontecer que, diferentemente de outros, nos possibilita “aprender sobre”, que “nos mobiliza 

para”. Nessa perspectiva, as experiências são formativas à medida que assumem significado e 

sentido em nossa existência. É por meio das experiências que a relação homem-mundo se 

estabelece. É, portanto, uma construção em nós, por nós e, não dos outros, mas, com esses 

outros, o que implica movimento, relação e não estagnação e individualização.  

Desse modo, a experiência remete ainda ao sentido de travessia, evocando a 

perspectiva de movimento, que envolve, tanto perigo, crise, quanto possibilidade, avanço, 

visto que nas diferentes “travessias”, nas experiências como movimentos de vida, os sujeitos 

da experiência se defrontam com situações, cujos processos e resultados não são dados, mas 

estão em acontecimento. Muitas vezes o experimentar implica incertezas e, portanto, riscos, 

inclusive o de revelar os próprios “não-saberes”.  Por outro lado, esses perigos, exposições 

podem possibilitar o emergir de situações ricas, no sentido de serem formativas, quando 

ampliam e possibilitam aprender sobre algo com o que não havíamos nos defrontado 

anteriormente. No caso dos professores nos parece ser uma posição ainda difícil de ser 

assumida, pois em torno desse profissional foi construída a imagem de alguém que não erra, 

que sabe tudo e senhor de certezas.  

Para Ferreira (2012), a necessidade de repensar os espaços de formação de 

professores constitui-se como uma questão urgente, tendo em vista que em geral, têm 

prevalecido perspectivas que ecoam um certo “hiperativismo” pedagógico que não tem 

servido à produção de sentido ou de experiências significativas.  Em geral, esse hiperativismo 

está a serviço da produção de “opinismos” e da divulgação de informações. Pois constituir 

espaços voltados para a perspectiva de formação docente em que a relação teoria e prática se 

estabeleça, em que as vivências constituam, de fato, experiências, é um desafio, visto que, de 

uma perspectiva da abordagem histórico-cultural, a constituição de processos psíquicos 
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humanos faz-se como conversão de funções interpessoais em modos de funcionamento 

intrapsíquico/intrapessoal por meio de signos, como significação. 

Formar não é a mesma coisa que meramente propiciar a informação. É preciso que 

no jogo das relações de ensino, tais informações, juntamente aos modos e contextos como são 

propiciadas, possam ser significadas pelos sujeitos em formação, o que implica, por sua vez, 

seus próprios processos e elaborações. As possibilidades de geração de situações de 

experiência envolvem mais que a mera descrição e sua suposta e imediata captação. Desse 

modo, pensando a formação docente poderíamos “pensar mais devagar, suspender o juízo e a 

opinião” e, dessa forma, “olhar mais devagar e aprender a lentidão” (LARROSA, 2002, p. 

150).  

Essas proposições aqui discutidas nos permitem pensar que a formação de 

professores, enquanto prática que visa à promoção de experiências que gerem relação de 

saberes, produção de sentidos, implica condições em que os professores, seus saberes, suas 

práticas, seus contextos, processos e instrumentos de atuação ser problematizados.  Ferreira 

(2012, p. 112) corrobora com essa perspectiva ao afirmar que formação na, com, a partir da 

experiência promove, antes de tudo, uma problematização da realidade e que muitas vezes 

requer de nós “um ato de desprendimento, ousadia e coragem”. [...] significando ainda a 

capacidade de duvidar das velhas e reconfortantes certezas, sofrer as dores e o incômodo de se 

ver “perdido”, mas com os sentidos aguçados e renovados de quem ousa reconhecer e 

enfrentar suas decisões. 

Tendo um caráter de experiência pessoal de aprendizagem, a formação é um 

patrimônio do sujeito, proprietário de sua própria experiência. Por isso, ações formativas para 

professores só terão êxito se, em alguma medida, funcionarem como provocações capazes de 

mobilizar o desejo pessoal de aprender, de estudar, de mudar, de inventar e (re)inventar-se. 

Portanto, aprender sobre o ensino consiste em aprender, em apropriar-se, como 

processo mediado – social e simbolicamente, construído histórica e culturalmente como afirma 

Vygotsky (1988). Nessa perspectiva, Soligo e Prado (2008) acrescentam que a formação é 

processo e fruto das oportunidades a que tivemos acesso, do efeito que elas exerceram sobre 

nós e da forma como interagimos com elas. É, portanto, um processo de relações com nossas 

próprias experiências marcadas por interações com os contextos e com outros sujeitos.  
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Sobre tal perspectiva de formação de professores, Candau (1996) afirma que ela 

deve ser pensada tomando por bases alguns aspectos como: o contexto de atuação dos 

professores – a escola – a valorização do saber docente e o ciclo de vida dos professores ou o 

que temos denominado de experiências que possibilitaram aprender sobre a profissão 

(CANDAU, 1996, p. 144). A autora afirma ainda que “[...] é no cotidiano que o professor 

aprende e desaprende, descobre e redescobre, aprimora a sua formação”. Portanto, os 

processos formativos assim concebidos referenciam-se e, mais do que isso, efetivam-se, por 

meio de experiências significativas. 

Podemos pensar, a partir do proposto pelos autores, que o princípio da formação 

pela experiência pode e precisa ser incorporado, por meio de estratégias diversas e possíveis, 

no âmbito da formação inicial – que defendemos como crucial como base do ingresso na 

carreira e na profissão – que os formadores podem propiciar possibilidades de experimentação 

de situações em que a prática possa ser conhecida e problematizada, assim como 

aproximações aos contextos reais de atuação docente. Nesses termos, tanto os professores 

formadores podem atuar oferecendo “referências” da prática, como os professores em ação 

nos contextos de observação podem também ser modelos de ação docente a ser analisada, 

criticada com base em teorizações e nas significações dos formandos e professores 

experientes. Esses professores formadores, por sua vez, agem em seus fazeres docentes 

circunstanciados por uma série de fatores que compõem seus contextos de atuação: as 

condições concretas em que trabalham – tempos, espaços, relações, sentidos circulantes; os 

sujeitos com quem interagem e suas próprias condições; e, também, entre outros, seus próprios 

e múltiplos saberes pertinentes à prática – os sentidos que atribuem aos sujeitos, aos objetos de 

conhecimento, aos processos de aprendizagem e aos modos de ensinar – a própria formação. 

É essa a compreensão que nos orienta ao buscarmos compreender/analisar sentidos 

de professores formadores que atuam com disciplinas que tematizam, de modo específico, a 

alfabetização nos cursos de Pedagogia da UEMA, UFMA e UVA em São Luís-MA. 

Mediante a análise que empreendemos entrelaçando os sentidos que conseguimos 

interpretar/construir nas vozes dos professores formadores sujeitos da pesquisa, construímos 

eixos de sentido – nosso modo de sistematizar/objetivar uma resposta à nossa questão de 

partida e ao nosso objetivo. 
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4.1.1 Sentidos da formação docente para os professores formadores 

 

 

Partindo para compreensão dos sentidos dos professores formadores acerca da 

formação de professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia – foco central desse estudo - 

iniciamos nossa analise a partir do primeiro eixo estruturante desse processo, que é a formação 

docente. Segundo os professores formadores que atuam em cursos de Pedagogia mais 

diretamente no que tange à elaboração, pelos graduandos, de conhecimentos/saberes 

específicos à alfabetização, o que significa formação? 

              

              - Formação como relação entre teoria e prática 

             - Formação como relação entre contextos de atuação 

             - Formação como relação entre práticas – ensino, pesquisa e extensão 

             - Formação como relação entre saberes da docência 

 

 

 

Formação como relação entre teoria e prática 

 

 

Essa compreensão presentifica-se nos enunciados de todos os sujeitos professores 

formadores. Desse modo, os sujeitos expressam uma perspectiva, um sentido também presente 

há muito no cenário das discussões sobre formação, como vimos anteriormente, na discussão 

que fizemos acima. Em suas enunciações, corroboram essas visões que emanam das 

teorizações e circulam nos meios acadêmicos e nos dão indícios de que delas se apropriaram e 

constituíram seus modos próprios de dizê-las, ao evidenciarem a necessidade de que exista, 

em suas ações de formação docente nos cursos em que atuam, a relação teoria e prática. Não 

qualquer relação, mas apontam perspectivas de como essa relação pode/deve desenvolver-se.  

 

[...] Mas, a gente que está em sala de aula como formador sente que quando [...] a 

gente pensa em formar o professor a gente sente, ou têm aquela sensação, que falta 

algo. Os alunos sempre reclamam desse distanciamento da universidade com a 

escola, com os ambientes onde eles poderiam estar conhecendo e praticando aquilo 
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que estudam no curso de formação, ou seja, desde o início do curso estarem em 

contato com essas questões. Isso a gente discute muito que é a relação teoria e 

prática. Sem isso não tem sentido para eles (FORMADORA 1). 

 

Eu acho essencial na formação do professor articular a relação universidade/escola 

[...] se a gente fica somente aqui dentro da academia com o aluno e ele não tem essa 

noção, essa relação com o contexto escolar, não há como formar um professor 

preparado para os desafios da escola. Sem a gente buscar estabelecer relação entre o 

que estudamos e a escola não formamos de fato (FORMADORA 2). 

 

[...] entendendo a formação como itinerário, onde se articule ensino pesquisa e 

extensão [...]. Eu entendo que o curso tem um desafio imenso. [...] é preciso 

favorecer aos alunos experiências de alfabetização na escola dos anos iniciais. 

Desenvolver práticas colaborativas. Eu não posso aprender a alfabetizar se eu fico 

apenas lendo textos. Como vamos formar alguém para ser professor se nossos alunos 

não fazem relação com o que está acontecendo na escola? Assim não dá para pensar 

uma formação onde ficamos teorizando sobre ser professor (FORMADOR 3). 

 

É importante trazer para a formação a realidade da escola [...] para que o aluno não 

se engane, não fique apenas no mundo das ideias [...] a Universidade deve formar 

para as realidades, dos possíveis contextos de trabalho dos professores 

(FORMADOR 4). 

 

 

Os enunciados são reveladores de que no processo de constituição histórica da área 

da formação de professores, no jogo das mudanças de concepções e ideias sobre essa área, os 

formadores, por serem sujeitos marcados por seus contextos sociais, históricos e culturais, 

construíram suas significações sobre o sentido da formação docente. Em seus dizeres estão 

presentes as marcas advindas de suas experiências como professores do ensino superior, lugar 

de circulação das produções acadêmicas que propicia – mas não garante por si só – o acesso à 

formação com maior facilidade. Ao assumir esse lugar de fala (alguém que se coloca como 

representante de uma instituição superior), os formadores têm mais propriedade do que se 

estivessem atuando/falando em outros contextos, em outra condição/posição social. Como 

mencionou Freire (1999), aprendemos a partir do nosso mirante social, ou seja, dos contextos, 

experiências que temos acesso. 

Em seus dizeres, os formadores enfatizam a formação docente como constituída 

pela/na relação teoria-prática ou, dito de outro modo, na impossibilidade de formação sem tal 

relação, sem a aproximação com a realidade, com a experiência do fazer, com o contexto 

desse fazer – a escola. 

Desse modo, aproximam-se das afirmações teóricas circulantes e reconhecidas 

como legítimas, que afirmam a imprescindibilidade dessa relação, seja na prática mesma, seja 
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na formação que a tem por perspectiva e que consideram os contextos de trabalho como 

fundantes para esta formação, como defende Nóvoa (1995) ao compreender que a formação de 

professores envolve saberes específicos e que estes são construídos na relação entre o trabalho 

teórico com o experiencial. Da mesma forma, nas teorizações de Freire (2014), ao mencionar a 

importância da relação teoria e prática na formação, aponta que o trabalho teórico em sala de 

aula só terá sentido se possibilitar uma leitura crítica da realidade, da prática.  

Ao tratar da necessária teorização da prática, como um dos requisitos de uma 

pedagogia que vise à autonomia e emancipação dos sujeitos, Freire (2014) propõe a teoria 

como fundamento à compreensão crítica do fazer, como possibilidade de superação do caráter 

ingênuo da prática espontânea, que se configura como “um saber de experiência feito” e não 

se realiza como exercício de inteligibilidade, produção humana consciente mediante o 

movimento de fazer e pensar sobre o fazer alimentado pelo conhecimento. Postulando ser essa 

a condição para a construção de um “pensar certo”, resultante da relação fazer e pensar 

criticamente sobre o fazer, o autor propõe que a formação não se faz, nem somente de teorias, 

numa perspectiva de intelectualismo, nem somente de prática, que se confunde com ativismo. 

E propõe que a construção do “pensar certo” se faz na “comunhão entre aprendizes de 

professores e professores formadores”. Os professores formadores fazem referência a essa 

“comunhão” ao mencionarem “Isso a gente discute muito”; “se a gente fica somente aqui 

dentro”; “Sem a gente buscar estabelecer relação”; “Desenvolver práticas colaborativas”...  

Os professores formadores não apenas afirmam que essa relação deva acontecer, 

mas que elas se implicam, se assumem, envolvidas no processo e apontam como ele este 

precisa se materializar nos espaços destinados à formação docente, de modo específico em 

cursos de Pedagogia.  No decorrer de seus enunciados essa questão vai se imponto como 

central, ou seja, como eixo estruturante de seus sentidos sobre formação docente, ao mesmo 

tempo em que consideram a necessidade de aproximar os formandos dos contextos de 

trabalho, dando pistas de um entendimento da formação como processo de 

articulação/colaboração/diálogo entre contexto de formação – instituições formadoras – e o 

contexto de trabalho – a escola. 

Ao lado da afirmação da relação como presença na formação – há menções do 

reconhecimento de sua importância, ao mesmo tempo em que sua ausência, como se 

depreende do discurso da Formadora 1: “a gente pensa em formar o professor a gente sente, 
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ou têm aquela sensação, que falta algo. Os alunos sempre reclamam desse distanciamento da 

universidade com a escola”; ou, ainda, como desafio a ser transposto, como aparece no dizer 

da Formadora 2: “Eu entendo que o curso tem um desafio imenso. [...] é preciso favorecer aos 

alunos experiências”. Em suas palavras podemos entrever que a relação ainda é algo por fazer, 

ainda não existente, ainda que reconhecidamente importante. Essa ausência tem sido 

denunciada há muito nas discussões acerca da formação, como destacam Silva e Rosa (2011): 

 

[...] A formação de professores para a educação básica nas Instituições de Ensino 

Superior vem historicamente apresentando currículos centrados apenas na 

reprodução livresca de conteúdos das áreas humanas e sociais, sem que haja 

preocupação de desenvolver um olhar sobre as construções cotidianas [...]”.  

 

 

As autoras discutem, desse modo, a importância de uma formação com base na 

articulação teórico-prática e na aproximação às questões cotidianas da escola. Como nos 

apontaram os formadores, ao destacar que em alguns contextos esse princípio é, ainda, um 

desafio a transpor. 

 

  

Formação como relação entre contextos 

 

 

As produções acadêmicas – como discutimos anteriormente – nos últimos anos 

têm problematizado a questão da importância dessa articulação entre os contextos de formação 

e de trabalho do professor. É uma perspectiva na qual a relação teoria e prática pode se 

efetivar. Ou seja, o que se estuda só tem sentido se possibilitar um olhar crítico sobre a 

realidade e isso é possibilitado mediante a articulação entre contextos, o que se configura 

como outro desafio nos Cursos de Pedagogia, como afirmam os professores formadores: 

 

[...] A formação de professores precisa possibilitar aos alunos do curso a entrarem 

em contato com a realidade onde vão trabalhar [...] Uma das coisas que caracterizam 

o acadêmico é a leitura, a produção, mas só a leitura distanciada da realidade de sala 

de aula entra em choque [...]. Então ele precisa ser preparado de acordo com a 

realidade (FORMADOR 1). 

 

Eu sempre digo: não basta o professor saber o que tem que ser feito, ele tem que 

compreender a natureza do processo de ensino e de aprendizagem [...]. E quando eu 
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compreendo esse processo, quando eu compreendo essa natureza, eu consigo como 

professora pensar como eu vou trabalhar em sala de aula [...] ir na escola e analisar o 

que lá acontece é fundamental. Faço isso com meus alunos. Eles precisam 

estabelecer relações com aquilo que estudamos e o que acontece na escola 

(FORMADOR 2). 

 

É preciso estabelecer relação entre o que estudamos e a realidade na escola. É um 

movimento que não é daqui para a escola, mas você alarga, o aqui, até lá e, volta pra 

cá, então é uma travessia. Eu não vou para transmitir algo, mas para aprender [...] A 

escola é um espaço formativo (FORMADOR 3). 

 

Considerar o que é proposto nos cursos com as demandas da escola [...], porque na 

maioria das vezes você passa por uma formação e quando chega na escola parece que 

não estudou nada que tivesse relação com o que acontece no dia-a-dia. A gente diz eu 

nunca vi isso [...]. Eu tenho discutido muito essas questões. Acho que nossos alunos 

precisam relacionar o que estudamos com a escola, com o que acontece lá 

(FORMADOR 4). 

 

 

Suas palavras expressam o sentido de uma formação de professores que não 

aconteça simplesmente fechada no espaço de sala de aula das Universidades, mas que precisa 

desenvolver-se mediante um processo no qual os estudantes vivenciem a articulação entre o 

que estudam na academia com as questões do campo de atuação e, dessa forma, tais sentidos 

coadunam com o que propõe Nóvoa (2009, p. 6) ao defender uma questão fundamental que é o 

desenvolvimento de políticas educacionais, no campo da formação, onde os professores 

assumam lugar de destaque, ou seja, “[...] que reforcem os professores, seus saberes, seu 

campo de atuação, que valorizem as culturas docentes”. 

Dessa forma, seus sentidos apoiam-se em alguma medida nas construções 

relacionadas aos saberes docentes e, por sua vez, que consideram a importância da relação 

entre contextos de formação e contexto de atuação. Tardif (2002) menciona que dessa forma a 

compreensão em torno da docência é de que esta é uma profissão constituída de características 

e saberes específicos e, portanto, cabe às instituições formadoras garantir a articulação entre o 

que se produz sobre a formação e a atuação dos professores nas escolas. 

Dessa perspectiva, os saberes são múltiplos; há aqueles que são produzidos pelos 

professores em seus contextos de trabalho – os da experiência – os quais devem se articular, 

aqueles produzidos em outros contextos como os saberes da formação profissional, os 

curriculares e os disciplinares (TARDIF, 2002). Todos têm papel crucial na formação dos 

professores, entretanto, o referido autor menciona a importância que aqueles saberes 
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produzidos na experiência possuem nesse processo formativo, pois são estes que possibilitam 

que os professores em formação estabeleçam uma relação de sentido com os outros saberes.  

Os formadores destacam ainda em seus dizeres relações entre os contextos de 

formação inicial e os contextos de formação básica, cujos processos acabem por ter 

implicações nas condições dos alunos que chegam ao curso, revelando-se rupturas entre 

contextos formativos, considerando-se que a formação docente, enquanto processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes próprios 

ao ofício de ensinar, não se constitui somente e a partir da/na formação inicial. Muito do que 

os formandos conseguem também vincula-se, segundo os formadores, aos seus contextos de 

formação anterior, tendo em vista que o perfil atualmente dos estudantes do curso de 

Pedagogia mudou consideravelmente nas últimas décadas, especialmente a partir da LDB 

(9394/96) ao definir como formação prioritária aquela feita em cursos de Licenciatura plena.  

Anteriormente, os estudantes que adentravam os cursos de Pedagogia possuíam, 

no geral, experiência de sala de aula, e ainda a formação em cursos de magistério, o que em 

alguma medida repercutia na construção dessa identidade, como bem apontou Araújo (2008). 

Atualmente esse estudante advém de cursos de ensino médio e acessaram o curso via ENEM, 

além de que a opção pelo curso não se configura como a primeira, mas a segunda ou terceira 

em parte considerável dos casos. Os enunciados a seguir trazem indícios dessa questão: 

 

Nosso aluno hoje tem algumas dificuldades, inclusive relativas ao hábito de ler. Por 

exemplo: às vezes eu peço para fazerem a leitura de uma obra como de Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky; eles vão logo vendo o tamanho do texto, reclamando. 

Então, torna-se difícil desenvolver uma formação com um aluno que não gosta de ler. 

[...] observo uma certa imaturidade, também uma certa falta de identidade com a 

questão de ser professor. Então, na formação temos que considerar que o currículo 

precisa considerar que esse aluno hoje chega com uma certa imaturidade. Antes, os 

estudantes do curso eram em geral professores ou em atuação ou que já haviam 

passado por alguma experiência. Temos que pensar então nessa identidade 

(FORMADORA 1). 

 

Eu penso que às vezes a gente chega ao curso sem ter clareza do que é de fato a 

formação que deve acontecer aqui. [...] Comentei em sala de aula com meus alunos 

que logo quando fiz pedagogia minha intenção não era ir ser professora do curso 

superior; [...] mas, no curso tinha uma disciplina chamada introdução à educação [...] 

e foi uma disciplina que me ajudou muito a refletir, pois naquela época eu estava 

com crianças em sala de aula então eu fazia a relação direto entre o que eu estava 

estudando e o que acontecia em sala. Então, foi uma identidade que construí porque 

estava na sala de aula e, ao mesmo tempo estudando. Só que hoje a gente não tem, no 

geral, alunos que já trabalham ou que já trabalharam. Eles chegam às vezes sem uma 

base que ajude na construção dessa identidade (FORMADORA 2). 
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Eu tenho uma questão que eu acho que os alunos de hoje, chegam imaturos ao curso 

sem saber o que querem [...] parece aluno de ensino médio – professora minha nota, 

fale devagar que estou anotando – mas tem alunos alfabetizando na igreja [...], enfim 

são essas experiências que nos emocionam.  Mas assim o currículo precisa ser 

pensado para esse aluno que chega às vezes sem a dimensão de fato do que é o curso. 

Que é uma Licenciatura. Precisamos de uma formação que contribua para construção 

da identidade do pedagogo com a sala de aula com a docência (FORMADORA 3). 

 

Nossos alunos têm um perfil um tanto difícil de se trabalhar como desejamos [...] 

eles trabalham o dia inteiro e à noite vêm para a instituição [...] muitas vezes 

cansados e sem tempo de fazer pesquisa nas escolas. É difícil pensar na relação teoria 

e prática com esse perfil de aluno no curso. [...] E também para construir uma 

identidade com a docência. É difícil quando vemos esse perfil. Nosso aluno é um 

aluno trabalhador. Que currículo dá conta desse perfil? (FORMADOR 4). 
 

 

Na DCNCP/2006, o perfil do estudante do curso é definido da seguinte forma em 

seu art. 3º “[...] O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação 

será proporcionada no exercício da profissão [...]”, fundamentando-se em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética. Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia 

é central: I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania; II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados 

de investigações de interesse da área educacional; III - a participação na gestão de processos 

educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. 

De fato, mais um desafio se coloca para pensarmos na formação do Pedagogo e, 

consequentemente, de professores no contexto do curso de pedagogia a partir do que reza o 

documento referido, com o perfil apontado pelos professores-formadores. Dessa forma, é 

importante na definição do currículo dos cursos de Pedagogia repensar sobre o perfil do aluno 

no contexto atual.  

Como podemos observar, ao apontarem as questões mais específicas referentes à 

formação de professores, destacam alguns desafios para serem enfrentados: a questão das 

condições impostas pela própria organização curricular, o que provoca o distanciamento da 

instituição formadora com o espaço de atuação dos professores. Destacam o perfil dos 

estudantes do curso de Pedagogia como outra problemática central e que merece atenção, 

especialmente no sentido de que sejam garantidos a estes sujeitos uma formação que 

oportunize a construção da identidade.   
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Considerando essas questões problemáticas os professores-formadores buscam, a 

seu modo, enfrentar tais questões a partir do que compreendem como função da universidade 

– ao atribuírem um significativo papel entre a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão 

– que é contribuir para a construção desse processo de desenvolvimento da identidade, o qual 

deve construir as bases na formação inicial, por meio de um processo, que leve em conta a 

articulação do ensino, da pesquisa e da extensão como possibilidade inclusive de enfrentar a 

dicotomia teoria e prática. Essa é uma questão bastante desafiadora. E nos parece que a 

própria organização dos currículos formais aponta o quanto é urgente e necessário pensar 

sobre tais questões.  

É possível e necessário pesar em perspectivas de formação à medida que partimos 

das condições sociais e históricas dos sujeitos envolvidos em determinados contextos e 

considerá-los como sujeitos concretos que transitam em contextos não apenas diversos, mas 

adversos à formação. A relação entre esses contextos configura, pois, em outro desafio aos 

formadores e à formação. 

 

 

Formação como relação entre práticas: ensino, pesquisa e extensão 

 

 

Outros sentidos atribuídos à formação docente que ressalta dos enunciados dos 

professores-formadores remetem a uma reflexão fundamental, sobretudo a tão necessária 

articulação entre práticas de ensino, pesquisa e extensão. Essa discussão tem sido apresentada 

como possiblidade de enfrentamento dos problemas presentes nos currículos dos cursos de 

licenciatura. De acordo com Rosa (2012), a relação entre ensino, pesquisa e extensão 

universitária, como tripé que pode sustentar a formação de profissionais, continua sendo um 

dos maiores desafios no cotidiano das universidades brasileiras, visto que a hierarquização das 

ações formadoras pode vir a alterar a lógica proposta na Constituição de 1998, art.207, que 

prevê que tais funções se desenvolvam como um tripé, tendo como princípio a 

indissociabilidade. Nos fragmentos de enunciados a seguir podemos observar o quanto essa 

questão é relevante e o quanto pode apresentar-se como possibilidade de melhoria da 

formação: 
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Assim, nosso papel é muito restrito; dentro da disciplina de 60 horas a gente tem muitas limitações 

[...] a gente enquanto formador tem que buscar ir além desses limites; uso as redes sociais, o blog, 

para ampliar as questões indicar leituras, enfim nosso papel vai além da sala de aula, é preciso ir 

além. O grupo de estudos e pesquisa é muito importante para os alunos terem outro olhar [...]. Ir à 

escola, pesquisar é fundamental [...] Mas, é uma ação que depende da visão do formador por isso é 

importante repensar o curso a partir do currículo (FORMADORA 1). 

 

Eu tento suprir dificuldades na formação fazendo grupo de estudos [...]. Os alunos que participam 

dessa atividade demonstram um envolvimento muito maior com a questão da alfabetização. [...].  

As orientações de monografia é um momento importante, porque eles têm oportunidade de ampliar 

os conhecimentos sobre a área. A gente vai tentando superar as limitações do currículo, do tempo 

que há nele para formação docente (FORMADORA 2). 

 

Se pensarmos a formação, a docência de sala de aula que o curso deve formar [...] não dá tempo! 

não dá para contemplar, mas a gente busca fazer a relação ensino, pesquisa e extensão, vamos 

trabalhando para superar essa questão. Um exemplo são os alunos do projeto [projeto de extensão 

que a formadora desenvolve] – Como têm alargado a visão deles! É um itinerário formativo 

diferente. [...], Vieram da disciplina, mas chegaram ao projeto e puderam ampliar seus saberes, 

conhecimentos [...]. Eu entendo que o curso de Pedagogia tem um desafio imenso porque eu não 

consigo dizer para essas pessoas que ficam tirando e botando disciplina no curso que não 

contribuem para formar com a qualidade social e pedagógica que tem que ter, um alfabetizador, se 

eles não experienciarem se eles vão só ler textos no curso. Eles vão ler, agora é preciso outras 

atividades ir para a escola e participar de projetos de extensão, de pesquisa [...] é fundamental 

(FORMADORA 3). 

 

Acredito que o aumento da carga horária é importante, ainda mais quanto temos uma só disciplina 

para se trabalhar com especificidade da formação docente do alfabetizador nesse curso. [...]. 

Abertura das escolas do campo de pesquisa para que os alunos possam investigar seu contexto de 

trabalho, as escolas precisam se abrir e o professor da disciplina precisa trabalhar na perspectiva da 

pesquisa, de inovar de ir além do que está posto. Desenvolver pesquisa, extensão é importante para 

superar muitos problemas na formação nesse curso (FORMADOR 4). 

 

 

Esses enunciados apresentam saídas que se configuram, ao mesmo tempo, como 

desafios a serem enfrentados em relação à necessária diversificação de experiências a serem 

vivenciadas pelos graduandos de Pedagogia em seu processo de formação docente de modo a 

construírem, nos limites do contexto da formação inicial, os diversos saberes aos quais Tardif 

(2002) faz referência. Tais experiências dependem, em parte, do compromisso que tem os 

formadores, da compreensão que construíram em torno do papel da universidade e dos modos 

possíveis de desenvolver a formação docente na perspectiva da articulação entre práticas que 

se configurem como ensino – experiências de estudo/transmissão de conteúdos em relação 

teoria-prática; como pesquisa – experiências de construção de conhecimentos mediante 

investigação fundamentada e segundo metodologias, em que o rigor é marca importante; e da 

extensão, como experiências de inserção em contextos de ação da sociedade, de aplicação de 
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conhecimentos construídos, bem como levantamento de necessidades/questões a serem 

respondidas mediante práticas de ensino e pesquisa. 

Entretanto, já se reconhece, de partida, que a concretização dessas práticas em 

relação é mais possível – ainda que desafiadora – nos contextos das universidades públicas. 

Em instituições particulares, dadas as condições de trabalho dos formadores, bem como ainda 

os currículos – tempos e modalidades de formação – o desenvolvimento de atividades como 

ensino, pesquisa e extensão como práticas a serviço da formação consiste em um problema 

considerando a carga horária e regime de trabalho que os professores possuem para atuar 

nessas instituições.  

Sabemos o quanto são importantes essas dimensões na formação docente e, por 

sua vez, o papel da universidade nessa formação. Como destaca Tardif (2002), há um 

conhecimento profissional a ser problematizado na formação docente que contribui para 

distinguir o professor de outras profissões. Sobre esse conhecimento profissional que contribui 

para construção dessa identidade, o autor esclarece que é um conhecimento que deve ser 

construído em um processo de formação de qualidade, como esclarece a seguir: “[...] os 

conhecimentos especializados devem ser adquiridos através de uma longa formação de alto 

nível, na maioria das vezes, de natureza Universitária ou equivalente” (p.247). Se é de 

natureza universitária sabemos que o ensino, a pesquisa e a extensão devem compor esse 

cenário formativo.  

Os Professores Formadores, apesar de reconhecerem os problemas que existem na 

formação, compreendem a Universidade como “lócus” privilegiado da formação docente 

corroborando com as ideias de Lopes (2010, p. 166) ao mencionar que a Universidade 

apresenta-se como “[...] espaço social, por excelência, de aproximação e relação com os 

saberes científicos [...]”, considerados, também por Freire, como já referimos, fundamentais, 

juntamente à realização de práticas, à construção de um “pensar certo” na educação, de uma 

pedagogia que se realize a serviço da emancipação dos sujeitos, como propõe Boaventura de 

Souza Santos (2008).  

O referido autor, ao discutir o papel da universidade na atualidade, põe em 

destaque, entre outros aspectos, a articulação entre as práticas de extensão e pesquisa, 

afirmando sua dimensão ética e política. As práticas de extensão são afirmadas como “[...] 

apoio solidário na resolução dos problemas da exclusão e da discriminação sociais e de tal 
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modo que nele se dê voz aos grupos excluídos e discriminados” (SANTOS, 2008, p. 52). As 

práticas de pesquisa são propostas como “pesquisa-ação” como modo de transcender a 

extensão atuando tanto como pesquisa, como formação e de articulação de interesses sociais e 

científicos. As afirmações do autor são, em certa medida, um encontro ao que foi afirmado 

pelos Professores Formadores. 

 

 

Formação como relação entre saberes da docência 

 

 

Outro sentido que sobressaiu nos discursos dos sujeitos em relação a como 

concebem a formação docente em Cursos de Pedagogia, foi a relação entre a docência no 

curso de Pedagogia e, ao mesmo tempo, os saberes requeridos por essa docência. 

 

Eu acho que um dos principais objetivos do curso é formar o professor; aí, 

entendendo que a docência é o centro dessa formação. No curso de Pedagogia é 

preciso pensar nessa docência [...] que docência é esta que vamos formar? [...].  Eu 

vejo assim, que essa docência é composta por saberes e estes saberes devem se fazer 

presentes, ser problematizados na formação do pedagogo (FORMADORA 1). 

 

Temos uma formação inicial ainda muito superficial que não dá condições a esse 

professor ter acesso aos conhecimentos específicos. Se pensamos na alfabetização, 

por exemplo, como outras demandas [...]. Quando vejo as Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Pedagogia, eu vejo assim, que ela coloca a docência como algo 

importante. [...] Quando ela coloca lá a questão dos estágios com 300 horas ela 

coloca lá, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais. Então se nas 

diretrizes coloca isso, eu penso que essa docência é priorizada, sim. [...]. A formação 

de professores no documento é priorizada e considerada como essencial. No entanto, 

a gente sabe das especificidades que há nessa docência; nesses saberes que envolvem 

essa docência [...]. A gente sabe que o curso tem um papel fundamental na formação 

dos professores da educação infantil e dos anos iniciais [...]. Agora, o desafio é 

pensar um currículo que contemple essas demandas todas. Eu tenho um grupo de 

estudos, de pesquisa [...] que ajuda no aprofundamento de algumas questões [...] a 

gente sabe que 60 horas, uma disciplina não atende a essas especificidades 

formativas [...]. Em relação à alfabetização, no nosso curso, nós temos apenas uma 

disciplina de 60 horas (FORMADORA 2). 

 

Para mim o desafio é curricular. Pensar em um currículo que coloca a docência para 

a educação infantil e para os anos iniciais é problemático [...]. Quando pensamos nos 

saberes que se relacionam a essa especificidade no caso da alfabetização, por 

exemplo, é desafiador, [...] pra mim o tempo hoje é uma questão essencial de ser 

discutida no currículo desse curso. É desafiador! Qual o lugar da formação docente 

nesse curso? De formar um professor que vai alfabetizar na escola, com tanta 

especificidade eu há nesse conhecimento? O que temos feito? (FORMADORA 3). 
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Esses enunciados revelam problemas, desafios, características discutidas 

especialmente por Gatti (2011) ao apontar que, no geral, os cursos de formação de professores 

têm problemas que precisam ser enfrentados, sobretudo no que diz respeito às condições de 

construção da profissionalidade e da identidade dos professores. A autora argumenta que, em 

pesquisa realizada em cursos de Licenciatura nas diferentes regiões do Brasil, predomina uma 

formação com foco em algumas discussões de caráter mais geral. “[...] antes de tudo, a maior 

preocupação é com o oferecimento de teorias políticas, sociológicas e psicológicas [...]”, 

aspectos que aponta como importantes nessa formação, mas não suficientes para se pensar no 

processo de ensino que envolve inúmeras frentes de atuação, seja em diferentes etapas, como 

Educação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais; seja em diferentes modalidades, 

como Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentre outros, o que requer 

diferentes saberes. 

Uma das formadoras entrevistadas argumenta ainda mais sobre o desafio que o 

curso tem no que diz respeito à formação do professor e às diferentes demandas que terá que 

enfrentar ao ir para a sala de aula, afirmando que: “[...] O maior desafio é curricular. É 

curricular. Você não tem um currículo voltado para formar professor para alfabetização e 

assim por diante”. A Professora cita ainda: “[...] você tem os núcleos, mas não dá, você tem 

uma disciplina e uma de metodologia de língua portuguesa, morre aí”. [...] “É preciso 

pensarmos sobre ensinar a ler e escrever” (FORMADORA 3). 

 Nessa mesma direção retomamos alguns elementos já discutidos anteriormente 

reafirmando sua importância, momento em que tratamos dos desafios da formação docente e, 

mais especificamente, da formação do pedagogo que é a relação conteúdo-forma, ou seja, a 

multiplicidade de saberes necessários à prática – em seus diferentes contextos e objetos/focos 

– e as possibilidades de modos de organização de seu ensino-aprendizagem no Curso. A esse 

respeito, Saviani (2009) aponta o quanto essa questão precisa ser enfrentada. Para os 

formadores entrevistados essa é, de fato, um problema que vivenciam constantemente e que, 

nos limites e possibilidades que dispõem, buscam responder.  

Como alerta Saviani (2009), a formação de professores tem transitado entre dois 

modelos “[...] aquele centrado nos conteúdos culturais-cognitivos e aquele referido ao aspecto 

pedagógico-didático [...]”. Daí emerge outra problemática a qual desencadeia um dilema que 

explica da seguinte forma: “[...] admite-se que os dois aspectos – os conteúdos de 
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conhecimento e os procedimentos didático-pedagógicos – devam integrar o processo de 

formação de professores. Como, porém, articulá-los adequadamente?”. 

Ressalta-se, desse modo, que entre os saberes que compõem a formação de 

professores entrelaçam-se, também, os saberes necessários aos formadores – tanto relativos ao 

que precisam ensinar, como os modos como ensinar, como promover a exploração, a 

aproximação entre os graduandos e tais saberes. 

Estabelecendo relações entre as teorizações assumidas por nós nesse estudo e os 

sentidos que buscamos depreender/interpretar das vozes dos professores formadores em torno 

da formação docente, retomamos as bases sobre as quais os sentidos são compreendidos nesse 

trabalho com vistas a afirmar que os sentidos dos professores-formadores deixam entrever 

uma trajetória na qual foram se produzindo. Em suas palavras ressaltam a relação com a 

posição que assumem no contexto da universidade o que pode explicar a proximidade entre 

eles. É como se houvesse uma relação com o papel de professor de uma instituição de ensino 

superior e, por conta disso, a produção acadêmica termina por influenciar, de forma que se 

percebe uma unidade de sentidos em que é possível ver o contexto e as condições neles 

presentes, que interferem nos sentidos atribuídos pelos sujeitos. Como nos diz Smolka (2004, 

p. 47): 

  

Os sentidos podem ser vários, mas dadas as condições de produção, não podem ser 

quaisquer um. Eles vão se produzindo nos entremeios, nas articulações das múltiplas 

sensibilidades, sensações, emoções e sentimentos dos sujeitos que se constituem 

como tais nas interações [...] vão se produzindo no jogo das condições, das 

experiências, das posições, das posturas e decisões desses sujeitos. 

  

 Construímos nossos sentidos, a partir e com os outros, nos contextos de trabalho, 

interpretando, refletindo falas, gestos, ações de outros e com os outros. Dessa forma, os 

sentidos sobre a formação docente em cursos de Pedagogia, segundo os sujeitos formadores, 

são marcados pelas condições, relações e experiências por eles vivenciadas, guardadas as 

diferenças que já registramos de condições dessas elaborações. 

Os professores-formadores sujeitos desse estudo revelaram compreender a 

formação docente como processo que requer a necessária articulação teoria e prática, que 

envolve a relação entre universidade e escola, entre os contextos de formação e o de trabalho, 

que considera a construção da identidade dos futuros professores com a profissão e ainda que 
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considere a docência com seus saberes específicos como questão fundamental de ser 

problematizada. Esses modos de significar a formação têm relações – ainda que não lineares e 

nem exclusivas – com os modos de ação por eles desenvolvidos em suas práticas formativas. 

De modo mais específico, buscaremos agora analisar os sentidos que eles atribuem à 

alfabetização, como processo que é objeto/foco da formação do pedagogo tendo em vista sua 

atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

 

4.2 ALFABETIZAÇÃO E SEUS SENTIDOS  

 

 

Discutir a formação de professores alfabetizadores no contexto dos Cursos de 

Pedagogia implica a compreensão dos problemas envolvidos, tanto na formação docente, o 

que foi discutido até o momento, quanto na alfabetização como objeto específico dessa 

formação, com vistas à atuação dos professores como alfabetizadores. Há desafios nesses 

campos os quais terminam por desencadear na especificidade da formação dos alfabetizadores 

como demanda dos contextos de atuação. 

Buscamos, a partir de agora, discutir os sentidos da alfabetização fazendo um 

diálogo entre as teorizações e as vozes dos professores formadores, finalizando com uma 

discussão acerca da formação de professores alfabetizadores em Cursos de Pedagogia.  

Nos propomos a refletir as especificidades da alfabetização, tanto em seus aspectos 

conceituais, quanto em seus desdobramentos para a prática pedagógica. Entendemos que em 

meio às produções sobre o tema é preciso considerar e reafirmar aspectos referentes ao papel 

do professor alfabetizador e de sua necessária e específica formação em espaços/instituições 

formativas que precisam, por sua vez, construir formas de garantir os saberes necessários a 

essa atuação particular, tão importante quanto desafiadora, considerando-se que, em nosso 

país, historicamente, a alfabetização tem se convertido em um problema, principalmente para 

as escolas das redes públicas, espaços de atuação de pedagogos, que atendem os sujeitos de 

camadas mais pobres, formados em Cursos de Pedagogia. Os índices nacionais e 

internacionais têm atestado, a cada vez, a insuficiência de domínio por parte de crianças e 
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jovens de nosso país em relação aos conhecimentos escolares, notadamente os relacionados à 

leitura e à escrita (INEP, 2011; 2013). 

Essa situação converte-se em um problema grave quando consideramos o papel 

fundamental que o domínio de práticas de leitura e escrita representa no mundo 

contemporâneo, seja na aquisição de conhecimentos sistematizados, tipicamente escolares, 

seja na inserção dos sujeitos em práticas cada vez mais presentes de interações por diversos 

meios, de acesso a informações, de acesso a situações/postos de trabalho mais prestigiados, de 

participação em situações diversas que se materializam por meio da escrita. Aprender a ler e 

escrever é, portanto, condição ao avanço na escola e em uma inserção social mais autônoma e 

ampla “envolvendo novos modos de existência e participação política” (GOULART, 2013, p. 

11). 

Ao lado dessa persistente problemática existente em nosso país, assim como em 

outros com características socioeconômicas e políticas semelhantes foi sendo produzido, nas 

últimas décadas, sobretudo nos últimos trinta anos do século XX, um conjunto de teorizações 

abordando, de diversas perspectivas e com focos diversos, questões pertinentes ao processo de 

alfabetização: a natureza do processo de aprendizagem, práticas de ensino, materiais didáticos 

empregados, alfabetização e educação infantil, alfabetização e educação de jovens e adultos, 

alfabetização e literatura, alfabetização e avaliação da aprendizagem, alfabetização, formação 

de professores alfabetizadores. No bojo desse conjunto de tematizações, “a formação de 

professores se constitui em questão relevante: como se ensina a ler e escrever e como se 

aprende a ensinar? Como diminuir o fosso entre o que se produz na universidade e o que se 

produz na escola?” (GOULART, 2013, p. 10). 

A história das ideias sobre alfabetização aponta que as discussões sobre o tema 

centraram-se, até meados do séc. XX, em questões relativas ao ensino, aos métodos, como 

sinalizam Ferreiro (1986) e Mortatti (2006). A partir dos anos de 1960, emergem discussões, 

fundadas nas teorias do déficit que apontam como causa das dificuldades de aprendizagem a 

falta de capacidades – cognitivas, linguísticas, perceptomotoras – necessárias por parte dos 

aprendizes. É a partir das últimas décadas, notadamente a partir do início de 1980, que 

perspectivas mais amplas centradas na compreensão da alfabetização como um processo 

multifacetado e multideterminado ganham destaque (SOARES, 2001).  
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Ao lado dessas produções, o problema também se configurou em outras partes do 

mundo e mobilizou organizações internacionais em torno da questão, levando à definição, pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, em 1990, do “Ano internacional da Alfabetização” e, 

em 2001, pela mesma entidade, da “década da alfabetização”19. Ao longo desses períodos, 

acordos foram firmados e ações foram deflagradas entre e dentro de países no sentido de 

construir políticas que fizessem frente ao problema configurado no fato de milhões de pessoas 

não conseguirem aprender a ler e escrever, o que se configurava como o fracasso – dos 

sujeitos – na alfabetização. Mas, juntamente aos avanços conquistados na democratização do 

acesso à escola, o problema persiste e ganha outras configurações ao definir-se como o 

fracasso da escola em alfabetizar (LOPES, 2003), o qual é apontado de forma mais sistemática 

nos anos de 1960 e continua bem presente, como aponta Soares (2013, p. 13-14): 

 

[...] de cada mil crianças que no Brasil ingressaram na 1a série em 1963, apenas 449 

passaram à 2a série em 1964. Em 1974 – dez anos depois – de cada mil crianças que 

ingressaram na 1a série, apenas 438, chegaram à 2a série em 1975. Quando 

dispusemos os dados semelhantes para a década de 1980 a situação não era diferente, 

segundo indicam estatísticas que as Secretarias Estaduais de Educação vêm 

apresentando anualmente. Podemos dizer que neste início de século XXI este 

problema permanece, sendo que hoje não rompem a barreira do primeiro ciclo, que 

substituiu a 1a série. Ou no caso de sistemas que optam pela progressão continuada, 

mesmo sem a criança está alfabetizada. 

 

 

 Na atualidade, deparamo-nos com uma situação desafiadora, tanto para a 

educação de um modo geral, como também no que diz respeito à alfabetização. Ou seja, 

continuamos com problemas recorrentes, os quais já deveriam ter sido superados e, por isso, a 

necessidade de continuarmos a refletir sobre as perspectivas urgentes para a referida área, ou 

seja, reafirmar ideias e concepções que contribuem para o enfrentamento dos problemas ora 

apontados, dentre eles perspectivas críticas em relação às políticas públicas dirigidas à 

alfabetização e mesmo à produção que se destina a compreendê-la. 

Mas, numa perspectiva histórica do problema e de sua compreensão, é preciso 

reconhecer a crescente produção teórica advinda de uma multiplicidade de perspectivas de 

                                                 
19 De acordo com Mortatti (2013, p. 16), no ano de 2012 encerrou-se oficialmente a Década das Nações Unidas 

para a Alfabetização (United Nations LiteracyDecade – UNLD), declarada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 19/12/2001. Trata-se de conjunto de metas e ações, de abrangência 

internacional, sob a coordenação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), tendo como slogan “Alfabetização como Liberdade”. Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), tendo como slogan “Alfabetização como Liberdade”.  
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análise de diferentes áreas de conhecimento – Psicologia, Linguística, Pedagogia – que 

reconfiguraram, por completo, a compreensão da alfabetização. Nesse processo de redefinição, 

produzido no final do século XX, foram fundamentais as abordagens sociointeracionistas e 

construtivistas propondo as aprendizagens como processos de construção não imediata nem 

linear dos conhecimentos, mas como resultante de interações mediadas com os objetos de 

conhecimento, pondo em relevo o papel ativo/interativo dos sujeitos aprendizes. Os estudos do 

campo da linguística reconfiguraram a linguagem como interação entre sujeitos, atividade 

constitutiva do psiquismo, prática cultural de simbolização e produção do pensamento, 

afirmando seu aprendizado como resultante de inserção em práticas e situações de uso com 

significações sociais. 

Finalmente, as contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986), com sua 

pesquisa denominada de Psicogênese da Língua Escrita, são apresentadas aos educadores. 

Para Mortatti (2013), esse trabalho provocou grande mudança na forma dos educadores 

pensarem a alfabetização. O foco do processo passa a ser dado ao sujeito que aprende. O 

questionamento prioritário é pensar como as crianças constroem seu conhecimento sobre a 

língua escrita. Seus estudos, de cunho psicolinguista e construtivista, afirmaram a 

alfabetização como processo de aprendizagem de natureza conceitual de compreensão do 

funcionamento do sistema de escrita alfabético e construtivo, em que os aprendizes têm papel 

fundamental. Essas produções transformaram o conjunto de ideias vigentes acerca da 

alfabetização, dando centralidade, não a um, mas a múltiplos aspectos: a aprendizagem como 

processo interativo e mediado, os aprendizes como sujeitos ativos, o objeto de conhecimento 

com suas propriedades, função social, natureza e funcionamento, os contextos de ensino e os 

professores, mediadores de aprendizagens e, por consequência, sua formação. 

Afirma-se, portanto, o caráter multideterminado, multifacetado e complexo da 

alfabetização, o que exige múltiplas leituras advindas das diferentes áreas (SOARES, 2013). 

A complexidade do processo de alfabetização justifica-se por sua 

multidimensionalidade, abrangência de processos diversos. Segundo Leal (2015), a 

alfabetização como apropriação da linguagem escrita envolve múltiplas dimensões: 

 

1. Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética/ortografia; 

2. Desenvolvimento de habilidades/capacidades de produção e compreensão de textos 

orais e escritos; 
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3. Inserção em práticas sociais diversas, com base no trabalho de produção e 

compreensão de textos; 

4. Reflexão sobre temáticas relevantes por meio de textos. 

 

 

 Para garantir o aprendizado desses componentes, marcados pela complexidade, 

visto envolverem convenções não dadas a conhecer pelo simples contato, são necessárias 

mediações intencionais, sistemáticas e qualificadas que propiciem aos aprendizes não apenas 

experimentar a escrita e identificar seus elementos, mas compreender seu princípio de 

representação: o que representa – os sons da língua oral; e como se dá essa representação – 

mediante a notação de cada fonema. A essa compreensão junta-se outra série de convenções 

que regem o como se escreve e se lê. Além disso, aprender a ler e escrever envolve aprender 

acerca do que se lê e se escreve, o que e para que se lê e como se produz e compreende textos 

escritos.   

Juntamente a esse conjunto de estudos que amplia as concepções sobre 

alfabetização, também são produzidas análises acerca de suas determinações históricas, 

sociais, políticas e culturais (SOARES, 2003), o que abre as discussões que relacionam o 

“fracasso” não apenas aos sujeitos e nem à escola, mas a fatores de outras ordens que intervém 

em seus processos e resultados, tais como a desigualdade econômica e social que marca nossa 

sociedade e também a problemática da alfabetização, visto que a maioria dos que não 

conseguem se alfabetizar são pobres, e os programas desenvolvidos para “solucionar” o 

problema, em que pese os avanços que têm propiciado, não abarcam a totalidade das 

dimensões envolvidas, que se materializam de modo indissociado e focalizam, ora um aspecto 

– a formação de professores, ora outro – a produção de materiais didáticos ou, ainda, as 

práticas de gestão. Essa focalização de forma isolada não tem contribuído para avanços mais 

significativos na superação da não alfabetização de milhões de crianças, adolescentes e jovens 

que não alcançam conhecimentos básicos ao domínio de práticas de leitura e escrita. 

É importante destacar que a partir dessa produção teórica as concepções que foram 

compondo o cenário da produção acadêmica em torno da alfabetização destacaram o processo 

de aprendizagem e de desenvolvimento do aluno e o papel dos professores nesse processo. Os 

estudos, com bases construtivista, têm defendido que o processo de aprendizagem da leitura e 

da escrita tem uma história em cada criança. Em vez de apenas reproduzir mecanicamente as 
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informações que lhes são fornecidas sobre os elementos da escrita, a criança constrói hipóteses 

sobre o que a escrita é, o que representa e como representa.  

Para além dessa perspectiva, ampliando-a a partir das contribuições da abordagem 

histórico-cultural, tem sido afirmada uma concepção de ensino e aprendizagem da língua 

escrita em que se considera que os movimentos da criança no sentido de pensar acerca da 

escrita não são construções individuais, mas mediadas pelos contextos/sujeitos sociais com os 

quais interage. Desse modo, condicionam-se as possibilidades de construção de hipóteses – de 

avanço – às condições de mediação oferecidas às crianças de interagirem com práticas e 

materiais escritos de modo a poderem pensar em suas propriedades simbólicas e funcionais.  

São apontados, portanto, aspectos históricos, sociais e culturais das funções, das 

condições e do funcionamento da escrita e, ao colocá-la como objeto de ensino, a tematiza, a 

partir de algumas questões, a saber: “[...] para que, para quem, onde, como, por quê, ensinar a 

língua escrita” (SMOLKA, 2012, p. 63). A escrita só pode ser aprendida como significação, o 

que implica sua exploração em contexto. Assim, as crianças aprendem ler e escrever fazendo 

uso da escrita com finalidades/motivos reais e relevantes à sua vida [...] “usando a leitura e a 

escrita a partir de necessidades que precisam ser objetivadas pelo professor em 

situações/atividades de sala de aula” (LOPES, 1990, p. 67). 

A dimensão dos “usos” sociais e individuais da escrita como constitutiva do 

processo de alfabetização remete à discussão acerca do letramento, que emergiu no início da 

década de 1990 em nosso país. Para Soares (2004), podemos compreender letramento como 

processo que envolve tanto a imersão dos sujeitos na cultura escrita – mediante sua 

participação em experiências variadas com a leitura e a escrita, ainda que não saibam ler e 

escrever convencionalmente e o façam mediados por outros – como as consequências dessa 

imersão para suas vidas, seus modos de pensar e agir. A autora refere letramento como estado 

ou condição de estar em processo de letramento, visto que a imersão em práticas letradas 

produz mudanças nos sujeitos, envolvendo tanto o que fazem com a escrita, como o que a 

escrita faz com eles, impondo-lhes, suscitando-lhes novos modos de ação mediados pelo ler e 

escrever, novas linguagens, novas interações. Nessa perspectiva, a autora reconhece e afirma a 

distinção entre o letramento e a alfabetização como processos inter-relacionados, mas 

específicos, e defende que o ideal da escola seria alfabetizar letrando, ou seja, inserindo os 
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aprendizes da língua em situações de uso da escrita como linguagem, não apenas como 

sistema. 

Na atualidade, as discussões acerca da relação entre esses dois processos têm sido 

marcadas por tensões e polêmicas, seja no âmbito das pesquisas, seja no âmbito das práticas 

de ensino, que se expressam nos modos diferentes de entender a abrangência de cada um dos 

processos e suas possíveis articulações no ensino-aprendizagem. A esse respeito, ampliando a 

proposição de Soares de alfabetizar letrando, Goulart (2010) propõe que o fazer pedagógico na 

alfabetização desenvolva-se de modo a “letrar alfabetizando”. 

Em suas teorizações acerca do aprendizado da escrita como prática cultural central 

nas sociedades, Vygotsky (1988) questionou os métodos centrados no treino de habilidades 

motoras e aspectos figurativos, como algo externo ao sujeito, desconsiderando o significado da 

escrita como linguagem. Em suas palavras, o autor ressalta a importância de a escrita e a 

leitura serem ensinadas como importantes para a vida dos estudantes, ou seja, com sentido 

para quem aprende: “[...] Poderíamos dizer que o que se deve fazer é ensinar às crianças a 

linguagem escrita e não apenas a escrita das letras” (VYGOTSKY, 1988, p. 134). 

Vygotsky (1998) afirmou, ainda, que a escrita na criança começa a se desenvolver 

não apenas com sua chegada no contexto da escola, mas por fazer parte de um determinado 

contexto histórico e cultural, há um nível de desenvolvimento que a acompanha, ou seja, há a 

presença de conceitos cotidianos relacionados à escrita, os quais precisam ser tematizados em 

um processo de mediação por um parceiro mais experiente. 

Dessa forma, o sentido construído em torno da alfabetização é de que a linguagem 

escrita é aprendida por aproximações sucessivas, não lineares, e contextualizada, ou seja, a 

língua deve ser aprendida a partir dos seus usos e finalidades sociais. Para Vygotsky (1988, p. 

156), há um fator importante de se considerar em relação ao ensino da leitura e da escrita ao 

afirmar que “[...] o ensino da língua deve ser organizado de forma que a leitura e a escrita 

sejam percebidas pelas crianças como necessárias, com funções e razões explicitas”. Ou seja, 

com sentido e significado.  

Nesse contexto de reflexões e de ressignificações em relação à alfabetização a 

partir da abordagem histórico-cultural, mencionamos as contribuições de Smolka (2012) e 

Geraldi (1987). De um modo geral, apontam perspectiva de compreensão da língua escrita, 

não apenas com enfoque nos pressupostos do ensinar e do aprender, mas de compreender as 
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questões teóricas articuladas às metodológicas subjacentes a esse ensino e aprendizagem, bem 

como à escrita como objeto de conhecimento, assim como as condições nas quais se 

concretiza a relação ensino-aprendizagem da língua. 

Em que pese todo esse conjunto de produções, mediante as quais é possível não 

apenas compreender o que envolve e como se processa o aprendizado da linguagem escrita, 

mas propor ações pedagógicas que observem essas compreensões, chegamos aos meados da 

segunda década século XXI ainda às voltas com discussões relativas aos métodos – que 

envolvem, mais que questões pedagógicas, disputas econômicas/financeiras – e a necessidade 

de se construir uma pedagogia da alfabetização que integre, como propõe Soares (2003), as 

produções dos diversos campos de conhecimento relativas às diversas dimensões do processo 

e propicie, nos contextos escolares, a aprendizagem e desenvolvimento das capacidades 

necessárias ao domínio do ler e escrever de modo significativo, criativo e reflexivo – não 

apenas reprodutivo. 

É como se estivéssemos em um momento de conflito, em que muitas perspectivas 

se apresentam, entretanto, os professores encontram-se em meio a essas diferenças e 

divergências, entre o que aprenderam, viveram, e as discussões que enfatizam sobre “o que 

não devem fazer” em sala de aula. Para Lerner (2002, p. 32), há uma tensão no contexto 

escolar, ou seja, entre a necessidade de mudança e de conservação de algumas práticas “[...] 

entre a função explícita de democratizar o conhecimento e a função implícita de reproduzir a 

ordem social estabelecida”. 

Essa pedagogia implica a compreensão de como as crianças aprendem e que esse 

processo envolve tanto mediação como transformação pelos aprendizes do que lhes é 

propiciado por meio de intervenções pedagógicas – exposições/transmissões de informações, 

proposição de desafios e problemas como situações de experimentação, situações de 

observação e imitação, situações de ação compartilhada, ajudas, pistas e orientações, visando a 

criação de condições de ações mais elaboradas e significativas dos aprendizes com a escrita e 

seus elementos e convenções de representação, de produção e compreensão de textos escritos, 

bem como da análise sobre eles.  

Essa pedagogia envolve propor, de modo intencional e sistemático – diário – 

desafios e provocar conflitos mediante os quais as crianças podem, no processo de buscar 

resolver, colocarem em jogo tudo que sabem, para reconstruírem, mediante as informações 
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fornecidas nos contextos das atividades, suas hipóteses, suas ideias em movimento, resultante 

de mediações e apropriações como transformações. 

Essa pedagogia envolve, ainda, como propõe Freire (2014), considerar os 

aprendizes como capazes – de aprender em contextos de mediação – e produtores de cultura, 

não apenas reprodutores; e orientar-se na perspectiva de sua emancipação, de sua 

autoafirmação como sujeitos, mediante a afirmação pelo outro – “ensinar exige querer bem 

aos alunos”; comprometer-se com o seu bem, com seu avanço nas práticas de ler e escrever. 

Os elementos dessa pedagogia (o que ensinar, para que, para quem, como ensinar), 

no que concerne à linguagem escrita, consistem em saberes a serem tematizados com os 

professores em formação. 

Mas, entre o proposto e as possibilidades de realização, há riscos. Em relação às 

proposições das concepções de cunho construtivista de alfabetização, por exemplo, muitos são 

os equívocos e reducionismos produzidos, ainda, em torno de como transpor afirmações 

teóricas para a prática pedagógica, tais como a redução das intervenções do professor e 

supervalorização das possibilidades dos aprendizes, desconsideração de metodologias de 

ensino de avaliação. Esses riscos configuram necessidades a serem tematizadas, também, na 

formação docente – inicial e continuada. 

Frente a essas produções, que sentidos são atribuídos pelos professores formadores 

à alfabetização? Foi o que objetivamos compreender a partir de suas palavras. Larrosa (2015, 

p.17) afirma que “[...] o homem é um vivente com palavra, que todo humano tem a haver com 

a palavra e este se dá palavra em palavra, como palavra [...]”. 

Mediante o exercício de interpretação que desenvolvemos em relação aos dizeres dos 

sujeitos formadores, construímos os seguintes eixos de sentidos relativos à alfabetização:  

 

 

4.2.1 Sentidos de alfabetização para os professores formadores 

 

 

Tomando o segundo grande eixo de análise desse estudo – Alfabetização – 

continuamos na busca por compreender os sentidos dos sujeitos acerca da formação do 

professor alfabetizador em cursos de Pedagogia. Entendemos que apreender parte desses 
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sentidos nessa especificidade, contribui para adentrarmos no universo das bases constituintes 

desses sentidos. Assim o percurso priorizado partiu da seguinte questão: como os professores 

formadores significam alfabetização? A partir de suas respostas elaboramos os eixos de 

sentidos abaixo: 

 

-  Alfabetização como apropriação de práticas de ler e escrever 

- Alfabetização como campo de atuação/formação 

- Alfabetização em sua relação com Letramento 

- Alfabetização como objeto da formação inicial 

 

 

Alfabetização como apropriação de práticas de ler e escrever 

 

 

Em suas palavras os sujeitos evidenciam a necessidade de compreendermos a 

alfabetização como área de investigação e que exige um conhecimento específico sobre o que 

é alfabetizar por parte do professor alfabetizador, cabendo aos cursos de formação – inicial e 

continuada – refletir sobre essas especificidades. Nos enunciados a seguir, professores-

formadores expressam seus sentidos sobre alfabetização.  

 

Meu entendimento sobre alfabetização vem evoluindo no processo que se relaciona 

às minhas experiências e às leituras que faço, sobre os conhecimentos produzidos na 

área. [...]. Para mim, é um processo que envolve, em especial, a formação de leitores 

e escritores [...]. Tem conhecimentos sobre essa questão inclusive que precisam ser 

trabalhados na formação do professor alfabetizador. [...] suas bases na cultura nas 

experiências de vida dos alunos. Nosso entendimento hoje sobre alfabetização 

acompanhou o movimento histórico da área [...]. O que compreendo hoje como 

alfabetização, não é a mesma compreensão que tinha a 20, 30 anos atrás 

(FORMADORA 1). 

  

Eu penso alfabetização para além do ato de codificar/decodificar [...] penso 

alfabetização como um ato político, que vai possibilitar ao sujeito compreender sua 

história [...] porque eu penso ler como compreender, eu penso escrever como 

produção de textos. As crianças têm que vivenciar essas práticas de leitura e escrita. 

Aprender a ler, lendo, e, escrever, escrevendo. A leitura e a escrita norteiam nossas 

ações no mundo [...] eu penso que de fato a criança alcança o objetivo de estar 

alfabetizada quando ela passa a vivenciar a alfabetização como compreensão, como 

ato de compreender o texto de produção escrita, essa alfabetização se torna um ato 

político porque quando eu escrevo, penso sobre o que eu escrevo, quando eu leio, 
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penso sobre o que leio, eu passo a compreender todas as situações que ocorrem ao 

meu redor (FORMADORA 2). 

 

Eu entendendo alfabetização como campo [...] como empoderamento politico [...] 

Alfabetização como forma de apropriação do lugar onde as práticas estão 

acontecendo. [...] A tônica toda é a compreensão da alfabetização como processo de 

ser apropriado na relação com o outro, fazendo uso social de textos. [...] 

Aprendizagem da leitura e da escrita por meio de seus usos sociais. [...]. 

Compreendendo que ensinar a leitura deve possibilitar à criança a apropriação da 

compreensão dos textos que circulam socialmente. A gente trabalha o letramento 

digital, social enfim uma série de coisas assim (FORMADORA 3). 

 

É um processo que deve inserir a criança no mundo letrado [...] Eu entendo que não é 

apenas ensinar a decodificar letras e sons [...] Alfabetizar é ensino da leitura e da 

escrita, das práticas sociais de leitura e escrita. [...] considerar a criança a ser 

alfabetizada a partir de sua realidade, do social. Daí a gente trabalha a aprendizagem 

como processo de construção social, onde o professor tem papel fundamental nessa 

aprendizagem [..]. Penso que o professor é aquele que contribui significativamente 

para que a criança compreenda o sentido de ler e escrever (FORMADOR 4). 

 

 

Nesses enunciados observamos o quanto as questões históricas, os contextos 

influenciaram na constituição dos sentidos desses sujeitos acerca da alfabetização. As 

produções difundidas pela própria academia terminam por se tornar base para tal significação. 

De um modo geral nos parece que a compreensão sobre alfabetização tem forte relação com a 

questão relativa às práticas sociais, de compreender o processo de ensinar/alfabetizar a partir 

de referenciais que consideram o aluno como sujeito com sua história, com uma realidade que 

precisa ser considerada. Portanto, esses sujeitos assumem uma concepção, um entendimento e 

significação em torno da alfabetização tomando por base abordagens que contextualizam os 

sujeitos, suas necessidades e realidades.  

Para Smolka (2012), essas relações promovem um processo no qual todos 

aprendem e se ensinam por meio de interações professor aluno e objeto de conhecimento. A 

autora defende que a língua escrita seja compreendida a partir de sua dimensão discursiva. 

Escrever não é algo mecânico sem sentido para a criança, por isso para os professores 

alfabetizadores é fundamental compreender a distinção entre a tarefa de ensinar e a relação de 

ensino que precisa se estabelecer com a criança. A autora enfatiza que cabe ao professor 

desenvolver seu trabalho tomando por base a importância que tem a interação, o diálogo com a 

criança para que ela avance em seu processo de aprendizagem. 
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Alfabetização como campo de atuação/formação 

  

 

A experiência na educação básica, no lugar onde as práticas estão em 

desenvolvimento foi um ponto importante destacado nas falas dos sujeitos. Em seus 

enunciados, eles expressam que além da produção teórica outros contextos foram 

propiciadores de aprendizagens pertinentes a alfabetização ou aos modos de compreender e 

significá-la atualmente na condição de professores-formadores em cursos de Pedagogia; 

compreendem que alguns processos foram marcantes e formativos, inclusive como forma de 

significar sua prática de formador na disciplina de alfabetização.   

 

A minha experiência inicial não foi diretamente como professora da educação 

infantil ou de classe de alfabetização, mas eu trabalhei como coordenadora 

pedagógica, em escolas particulares [...], muito boa, a escola, de referência, onde eu 

coordenava professores da educação básica. Então, apesar de não ter a experiência de 

sala de aula eu acompanhava os professores, tendo que acompanhar questões de sala 

de aula e isso acabou influenciando nessa aceitação dessa disciplina, de querer 

trabalhar com alfabetização no curso [...]. O que me fez aceitar essa disciplina tem 

relação com tudo aquilo que vivi na escola, ou do que vi por lá. [...] observamos 

quantas dificuldades os professores tinham para alfabetizar [...] isso em uma escola 

particular. Assim sabemos que a formação é um caminho que temos para enfrentar 

essa problemática (FORMADOR 1). 

 

Acho que essa minha experiência da educação básica eu acho como fundamental 

para o meu trabalho aqui no curso de Pedagogia. Foi fundamental ser professora da 

educação infantil, ser professora alfabetizadora, do terceiro ao quarto ano [...] para 

mim essa experiência foi fundamental. Assim, que eu comecei no curso de 

Pedagogia eram elas minhas referências. A educação básica era a minha referência. 

Eu sou formadora e me identifico com esse trabalho porque fui alfabetizadora 

(FORMADOR 2). 

 

[...] atuar na educação básica foi fundamental [...]. Foi nesse contexto que desenvolvi 

a melhor experiência de alfabetização em toda minha vida, trabalhava com educação 

infantil, fiz muitos cursos, muitas viagens para outros estados para estudar educação 

infantil, e alfabetização. Lá [na escola onde atuava] nós íamos fazendo um processo 

de trabalhar de dentro para fora, que a academia não me ensinou, mas lá o que eu 

vivenciei foi o que se tornou base para meu trabalho aqui no curso de Pedagogia na 

condição atual de formadora do professor alfabetizador (FORMADOR 3). 

 

[...] porque eu já atuava na área da gestão, em escolas - que já fui gestor e continuo 

gestor necessariamente trabalham com essa clientela – primeiro e segundo ciclo – e 

de lá eu consegui observar até como objeto de estudo, como pesquisador, que existia 

uma grande dificuldade na perspectiva da alfabetização. Senti relação do meu 

trabalho, com essa área de alfabetização. [...] vivenciar essas situações na escola, me 

fez aceitar o desafio de trabalhar com essa disciplina no curso de Pedagogia 

(FORMADOR 4). 

 



    147 

 

Essas palavras revelam que estes sujeitos vivenciaram a experiência do ponto de 

vista do que defende Larrosa (2015, p. 10) como sendo “[...] algo que (nos) acontece e que às 

vezes treme, ou vibra, e que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta 

pela expressão e que às vezes, algumas vezes, quando cai nas mãos de alguém capaz de dar 

forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto [...]”. Esse canto expressa a 

ação do sujeito no mundo e pode muitas vezes se revelar de diferentes formas. No caso dos 

formadores, passar pela escola, atuar direta ou, indiretamente, com turmas de alfabetização 

constitui-se, como um contexto, em que construíram uma relação de sentido com o que 

fazem/compreendem atualmente, sobre alfabetização, na função de professor-formador de 

alfabetizadores no curso de Pedagogia. Inclusive tais experiências contribuíram em grande 

parte para assumirem essa função. Mobilizados por tal experiência de ver/sentir/agir, o 

compromisso com as questões que envolvem a formação de alfabetizadores tornou-se um 

desafio e uma das bases de sustentação frente ao que pensam, sentem, compreendem em 

relação à alfabetização.  

Nesse caso, os sujeitos consideram que ter experienciado na escola questões 

diretamente ligadas ao ensino da linguagem escrita é um aspecto, uma dimensão crucial, que 

baliza e dá sentido ao que compreendem por alfabetização. Ou seja, os sentidos de fato são 

construídos/constituídos nas relações sociais, nos contextos históricos nos quais os sujeitos 

estão inseridos. Portanto, os sentidos não se constituem no vazio. Assim, aquilo que os sujeitos 

atribuem à alfabetização tem relação com esses diversos contextos e experiências. Neste 

primeiro momento apresentamos um dos contextos mobilizadores. Tomamos uma das falas 

dos formadores no caso – Formador 2 – que expressa bem isso “[...] essa minha experiência da 

educação básica, eu acho como fundamental, para o meu trabalho aqui no curso de 

pedagogia”. 

Tudo isso aponta para uma questão fundamental que Vygotsky defende em seu 

trabalho: a de que as funções psíquicas têm suas bases na dimensão social, nas relações em 

contexto. Nesse caso o contexto da escola básica foi, sem sombra de dúvidas, um lugar de 

experiências que possibilitou, em alguma medida, parte da constituição dos sentidos sobre 

alfabetização. E os modos de pensar a formação do alfabetizador 

  Nessa perspectiva de analisar a experiência como formativa para o sujeito, não 

podemos deixar de lembrar a importância dos saberes experiências, como tão bem defende 
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Nóvoa (1999), ao destacar que na verdade é o saber da experiência que o sujeito retém como 

saber de referência para sua atividade docente. No exercício do saber e do fazer profissional, 

estão as bases de referência de atuação docente e, por que não dizer, o lugar no qual o 

professor constitui seus sentidos sobre o ser professor. Neste caso, um saber da experiência 

que baliza todos os outros saberes necessários ao ensino, como também defende Tardif (2002). 

Da perspectiva da abordagem histórico cultural, sobretudo, a partir do que defende 

Vygotsky (1981), é por meio das relações sociais, em contexto, que construímos nossa 

consciência individual. Assim os sentidos como parte integrante dessa consciência constituem-

se em um processo no qual os sujeitos, em relação uns com os outros, com o contexto, 

significam, compreendem, e dão forma ao que fazem. O autor explica ainda que compreender 

a função mental das palavras só pode ser explicado por um processo que vai além do aparente 

do que o sujeito expressa individualmente, sendo necessário situar as palavras socialmente. 

(1981, p. 151) 

Nesse caso, o que os professores-formadores, que atuam nos cursos de Pedagogia 

investigados, significam sobre alfabetização e sobre o seu papel de formador tem suas bases 

constituídas não apenas, mas também, a partir daquilo que viveram no contexto da escola dos 

anos iniciais e da educação infantil. Foi se constituindo, desde então, um processo que os 

mobilizou para assumirem sua função de formadores de alfabetizadores em cursos de 

Pedagogia. Há, portanto, um saber da experiência, que foi mobilizado por estes professores, 

que os leva a comprometerem-se ainda mais com o que fazem.  

 

 

 

Alfabetização em relação com Letramento 

 

 

Aspectos referentes à relação entre Alfabetização e Letramento se fazem presentes 

nas palavras dos formadores. Um tema bastante discutido no Brasil nas últimas décadas, 

especialmente a partir dos trabalhos de Soares (2004), entende a importância de se trabalhar 

colocando as crianças em contato com a cultura escrita, com textos reais e significativos em 

seu processo de alfabetização. Para explicitar bem essa questão, o que os formadores tomam 
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como material de referência sobre alfabetização é expresso por eles em suas falas e tem 

relação com nossa discussão. 

De acordo com Mortatti (2004), o termo letramento é entendido como o 

envolvimento dos sujeitos nas práticas sociais demandadas pelo contexto. Nos enunciados dos 

professores-formadores vemos o quanto essa questão está presente. As práticas sociais de 

leitura e escrita são por eles mencionadas como indispensáveis para o trabalho do 

alfabetizador.  

 

Eu penso que hoje não há como tratar alfabetização sem discutir o letramento como 

questão indissociável.  [...] Então, alfabetizar envolve um ensino que traga para 

dentro da sala de aula os textos reais, vivos, com funções sociais reais. Se assim 

acontecer, a alfabetização é significativa para os alunos. [...] Essa é uma perspectiva 

crítica que trabalho em sala de aula [...]” (FORMADOR 1). 

 

Eu vejo que ensinar a leitura e a escrita precisa acontecer trazendo os textos reais, 

vivos [...] Se aprende a ler, lendo, e a escrever, escrevendo. Essa relação entre o que 

trabalhamos em sala de aula com os contextos das crianças é fundamental. Não se 

forma leitores sem trazer as práticas sociais (FORMADOR 2). 

 

[...] e aí a gente começa na disciplina discutindo a realidade social, a alfabetização 

em questão, o analfabetismo, [...] o iletrismo, o letramento, a alfabetização [...] nós 

vamos trazendo esses pares de conceitos para que eles possam estabelecer relações 

entre o que vamos estudar e as questões conceituais [...]. Eu trabalho a partir de 

vários conceitos (FORMADOR 3). 

 

Eu não consigo trabalhar alfabetização sem o conceito do letramento [...], 

desvinculada do letramento [...]. Mesmo trabalhando a partir de diferentes teóricos e 

teorias eu não abro mão de trabalhar essa relação. Inclusive Magda Soares é um 

referencial que utilizo na disciplina (FORMADOR 4). 

 

 

Nesses enunciados, mais uma vez observamos as marcas relativas às discussões 

acadêmicas que, por consequência da posição social que ocupam, têm acesso às produções que 

circulam e com elas, contra elas, elaboram seus sentidos. Assim, Soares (2004, p.120), citando 

Paulo Freire, expressa uma questão importante sobre a questão da nossa aprendizagem: 

“aprendemos do mirante em que estamos situados socialmente”. Nesse caso, entendemos que 

os modos de significar são marcados pelas condições objetivas e subjetivas dos contextos em 

que os sujeitos estão imersos. 

Esses sentidos sobre alfabetização remetem ao entendimento, aproximado ao 

proposto nas teorizações discutidas, de que o aprendizado da escrita como linguagem envolve 

a experimentação, pelos aprendizes, dos modos como a escrita vive na sociedade – em textos 
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em uso, com diferentes finalidades e gêneros, o que é afirmado por autores como Soares 

(2004), ao discutir as relações entre alfabetização e letramento, propondo que o ensino das 

propriedades do sistema de escrita faça-se vinculado a produção e compreensão de textos, a 

práticas em que a escrita seja, efetivamente, usada.  

  

 

Alfabetização como objeto da formação inicial 

 

 

Os Professores-Formadores também enfatizarem, em seus discursos, a 

alfabetização como objeto da formação inicial, com base em suas próprias experiências 

enquanto graduandos. Essa referência corrobora a compreensão de que os sentidos não são 

estáticos, mas que estão em movimento, o que se expressa em suas afirmações relativas aos 

contextos de emergência de suas concepções acerca da alfabetização e de sua identificação 

com a área. Vejamos nas palavras dos sujeitos alguns indícios que revelam a importância que 

teve a formação inicial no curso de Pedagogia para construção da relação com a área de 

alfabetização. 

 

Quando fiz o curso tinha uma disciplina [...] que me ajudou muito a refletir, pois 

naquela época eu estava com crianças em sala de aula então, eu fazia a relação direta, 

entre o que eu estava estudando e, o que acontecia em sala. O curso me ajudou muito 

a pensar sobre o espaço de sala de aula com as crianças. Fiquei encantada com o 

curso, o curso me ajudou muito a voltar o olhar para a sala de aula. [...] reconheço 

que o curso tem um papel importante para conhecermos, entendermos o que é 

alfabetização e o que precisamos conhecer sobre a área (FORMADOR 2). 

 

Diria que quando estudei aqui na condição de aluna do curso de Pedagogia, o que eu 

percebi é que eu não aprendi a alfabetizar, eu digo sempre isso [...]. Então o curso 

possibilitou a percepção dessa questão [...].  Então, o curso me ajudou a compreender 

muitas coisas sobre alfabetização [...] sobre como conhecimentos de outras áreas 

ajudam na compreensão desse processo [...] a linguística, a psicolinguística, enfim 

[...]. Há uma gama de conhecimentos a serem trabalhados e o curso de Pedagogia é o 

lugar para garantir esses conhecimentos na formação do alfabetizador da 

alfabetizadora (FORMADOR 3). 

 

Foi nesse curso que tive o contato com a disciplina de alfabetização e porque eu já 

atuava na área da gestão, em escolas – que já fui gestor e continuo gestor 

necessariamente trabalham com essa clientela – primeiro e segundo ciclo – e de lá eu 

consegui observar até como objeto de estudo, como pesquisador, que existia uma 

grande dificuldade na perspectiva da alfabetização. Senti relação do meu trabalho, 

com essa área de alfabetização. Assim quando eu estudei no curso de pedagogia 

aprendemos muitas coisas sobre alfabetização, construímos bases para chegar na 
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escola e começar a entender muitas coisas, mas com o passar dos anos com o 

aumento nas discussões sabemos que hoje o curso precisa ampliar as discussões e o 

currículo precisa ser repensado (FORMADOR 4). 

 

 

Esses enunciados revelam a importância do processo formativo que se desenvolve 

nos Cursos de Pedagogia como propulsores de conhecimentos, relações, interesses, 

identificações com temas e questões, juntamente à possibilidade de integrar essas vivências à 

atuação como professora. Com e a partir de atividades vivenciadas no curso, tais como leituras 

e outras situações pelas quais é possível ter acesso a conhecimentos relativos à prática de 

alfabetizar, especialmente a observação de situações escolares, mediante a qual é possível 

ressignificar saberes, elaborar novos sentidos relativos ao processo de 

alfabetização/alfabetizar, as experiências/sentidos se produzem à medida que os sujeitos têm 

as condições necessárias, para refletirem sobre a prática. É nesse sentido que Nóvoa (2001, p. 

20) afirma que é importante considerar, na trajetória formativa dos professores, que há um 

processo indispensável em que a “[...] formação se constrói através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de re-construção permanente de uma identidade 

pessoal”. 

A respeito da multiplicidade dos sentidos de sujeitos e dos objetos do real, Soares 

(2014, p. 29) afirma que “[...] não há homogeneidade nos sentidos sobre alfabetização”, assim 

como são múltiplos os contextos e experiências que mobilizam os sujeitos desse estudo, em 

relação à alfabetização. 

Constatamos que a produção teórica em torno do tema é um desses contextos 

mobilizadores e, consequentemente, o próprio curso de Pedagogia.  

Para Soares (2014), a multiplicidade de saberes sobre alfabetização relaciona-se 

diretamente com a vasta e diversificada produção teórica e, ainda, com as múltiplas relações e 

experiências dos sujeitos em relação à alfabetização. No caso dos enunciados dos sujeitos, 

constatamos que de fato essas produções marcam suas significações. Essa diversidade dos 

debates sobre o tema é parte das bases constituintes dos sentidos atribuídos pelos 

professores/formadores. Como afirma Colello (2015), no contexto da educação brasileira e, 

particularmente, no âmbito da alfabetização, há um fervor nos debates sobre fins e meios do 

ensino da língua escrita e que, por sua vez, associados a outros âmbitos tem reiterado o grande 
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problema que temos que enfrentar e, com isso, tem mobilizado tantos estudos, concepções, 

enfim, produções. Talvez faltando ainda repostas para orientação das práticas na escola. 

Como afirma Soares (2014, p. 30), de um modo geral os saberes sobre 

alfabetização advêm de uma “heterogeneidade teórica e conceitual”, ou seja, são saberes 

plurais construídos “[...] pela psicogênese, pela psicologia cognitiva, ou pela linguística, ou 

pelas neurociências”. 

Observamos, ainda, nos enunciados em análise, elementos que apontam para a 

questão política, a participação cidadã, como também o fato de que a alfabetização deve 

contribuir para a inserção do sujeito no mundo, pensando sobre a leitura e a escrita como 

práticas sociais, com sentido e significado. Esses elementos se fazem presentes no que os 

sujeitos apontaram como fundamentais para compreender/conceituar alfabetização. Essas 

premissas situam-se a partir das considerações de Soares (2004), ao destacar a importância de 

Paulo Freire nas discussões sobre alfabetização, entendendo como uma concepção de 

alfabetização que vai além do codificar/decodificar. O objetivo de alfabetizar relaciona-se com 

a possibilidade de inserção do sujeito no mundo, portanto um sentido de alfabetizar que ocorre 

a partir do lugar em que cada um se encontra. 

 

 

4.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES EM CURSOS DE 

PEDAGOGIA PARA OS PROFESSORES FORMADORES 

 

 

Compreendemos que os sentidos dos sujeitos desse estudo relativos a formação de 

professores alfabetizadores em cursos de Pedagogia, constituem-se de múltiplos fatores, dentre 

os quais, a forma como significam a formação docente e a alfabetização. Portanto a análise 

construída neste item tomou por base aquelas feitas nos itens anteriores referentes a esses dois 

eixos de sentido já analisados.  

 Os discursos dos professores formadores nos dão indícios de que compreendem a 

formação do alfabetizador no curso de Pedagogia permeada por desafios e ao mesmo como 

possibilidades, os quais precisam ser compreendidos. Nesse item, trazemos uma discussão de 

suas vozes em relação aos aspectos que destacam como limitadores ao considerarmos o curso 
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de Pedagogia como contexto de formação de professores alfabetizadores. Ao mesmo tempo, 

analisamos as possiblidades, ou dilemas que esses formadores vivenciam nos seus respectivos 

cursos como formadores de professores alfabetizadores.  

 

 

4.3.1 Limites à formação de Professores Alfabetizadores nos Cursos de Pedagogia 

 

 

- relação desigual entre tempo da formação x demandas curriculares específicas; 

- não definição de alfabetização pelas escolas contextos de atuação; 

- dificuldade de articulação teoria-prática; 

- necessidade de extrapolação do previsto no currículo; 

- possibilidades de avanços dos alunos vinculadas a cada formador; 

 

Nas palavras a seguir, a partir dos sentidos relativos a formar alfabetizadores nos 

cursos de Pedagogia onde atuam, constatamos o que apontam como desafio nessa formação a 

partir da relação espaço-tempo no currículo. 

 

[...] são tantos desafios, em pensar a formação de um professor alfabetizador no curso, [...] o 

primeiro deles é a formação de professores, para tantas especificidades [...]. Hoje ela é 

generalizada: o curso de pedagogia forma o professor para trabalhar no ensino fundamental, na 

educação infantil, na EJA [...]. O outro ponto é a falta de clareza sobre as concepções de 

alfabetização que as escolas adotam, falta um conhecimento mais elaborado por parte das escolas 

nas suas propostas pedagógicas. Então, tem a questão da formação do professor pelas universidades 

e a questão do que tá acontecendo nas escolas. Aí se a gente tem apenas uma disciplina para 

trabalhar alfabetização, como é nosso caso aqui, é um desafio imenso [...]. Isso gera lacunas 

(FORMADOR 1). 

 

[...] é bastante desafiador, pensar a formação do alfabetizador, da alfabetizadora [...]”. Porque eu 

creio que a alfabetização requer do profissional conhecimentos específicos, muito específicos “[...] 

uma formação especifica que não está tendo inicialmente. Como no caso aqui do curso, nós temos 

apenas uma disciplina de 60 horas (FORMADOR 2). 

 

Eu entendo que o curso de Pedagogia tem um desafio imenso [...] se ficamos com os alunos só 

lendo textos, não formamos com qualidade social [...]. O tempo o espaço não dá pra formar  [...]. 

Não dá tempo. Se pensarmos nas questões que hoje são discutidas e que estão na base de discussão 

da alfabetização é desafiador formar professor alfabetizador nesse curso (FORMADOR 3). 

 

Então, em um curso como o nosso que tem uma disciplina de 40 horas voltada para a alfabetização, 

se torna desumano. É um ponto negativo do ponto de vista da formação, pois o curso deve formar o 

professor que vai atuar basicamente na alfabetização das crianças. Outro ponto o currículo [...]. O 

currículo na Universidade aponta para um trabalho docente do professor universitário em uma 
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perspectiva que evidencia o teórico, não vislumbra essa relação com a prática; isso, no currículo, no 

formato que temos para trabalhar, por exemplo, a disciplina de alfabetização. Como que em 40 

horas-aula eu articulo teoria e prática? 

(FORMADOR 4). 

 

 

Essa discussão remete ao que pesquisas já apontam como uma das questões 

centrais a serem enfrentadas no que se refere à formação docente, do que se convencionou 

identificar como “professor alfabetizador” em referência ao professor que atua nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental – Ciclo de Alfabetização – e é responsável por ensinar 

a ler e escrever. Trata-se de um professor que, ao mesmo tempo, precisa atuar de modo 

polivalente, na generalidade – em todas as áreas do conhecimento; e na especificidade que há 

nas demandas de alfabetização assumindo uma “identidade de professor alfabetizador”. 

Essa múltipla atuação requer saberes básicos que precisam ser contemplados na 

formação inicial, ainda que possam ser ampliados, atualizados na formação continuada em 

serviço ou como pós-graduação. Essa questão é tratada por Piccoli (2015, p. 134) como 

complexa por envolver “[...] o alargamento do sentido de alfabetizar na contemporaneidade, o 

que recai nas crescentes expectativas depositadas em relação ao trabalho do alfabetizador”. A 

autora ressalta que 

 

 
Se a alfabetização focalizava apenas com a aprendizagem inicial do sistema de 

escrita, passou-se à alfabetização que permite ler com autonomia diferentes gêneros 

textuais e escrever atendendo a diferentes finalidades sócio discursivas, tal qual 

orientam as políticas públicas nacionais, o alfabetizador é convocado a assumir, em 

sua prática pedagógica, ambas as dimensões (PICCOLI, 2015, p. 134). 

 

 

Dessa perspectiva, amplia-se a demanda que precisa ser atendida pela formação 

que visa qualificar a atuação desse professor e que também é, por sua vez, contextualizada, 

realizada em condições concretas que se impõem aos formadores, ao mesmo tempo em que 

são construídas por eles – entre limites e possibilidades, nos cursos de Pedagogia da 

atualidade. 

Retomando a questão do tempo destinado para essa formação nos projetos 

curriculares dos cursos analisados, observamos um grande desafio, pois se considerarmos que 

os sujeitos vêm defendendo uma concepção de que a alfabetização é um processo que tem 

como foco não apenas a aprendizagem inicial do sistema de escrita, mas o desenvolvimento de 
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capacidades de ler e escrever com autonomia, de que as práticas sociais precisam ser 

tematizadas e a diversidade textual é tomada com referência do trabalho, constatamos que é 

preciso um alargamento do tempo para que haja condições de trabalhar essas demandas. 

Ao mesmo tempo, juntamente a esse conteúdo especifico referente à linguagem 

escrita a ser contemplado na formação do pedagogo-professor, apresenta-se a necessidade, 

igualmente importante, de que sejam garantidos conhecimentos básicos à sua atuação como 

mediador de aprendizagens dos componentes curriculares de outras áreas de conhecimento, 

inclusive em relação de interdisciplinaridade envolvendo as atividades de alfabetização, se 

esta é trabalhada em uma perspectiva de letramento, que envolve, desde o início da 

escolarização, a inserção em práticas de leitura e escrita significativas e diversificadas. 

Observamos que nas escolhas que os formadores precisam fazer, considerando o 

tempo em função das demandas curriculares específicas, algumas ausências se farão presentes 

nessa formação. Ou seja, alguns conhecimentos serão valorizados em detrimento de outros.  

Retomando os dizeres sobre a formação docente, ou seja, o sentido que os 

formadores atribuíram ao eixo central de sua atuação no curso de Pedagogia, especialmente na 

perspectiva de que esta se desenvolva articulada ao contexto de trabalho, como defende Nóvoa 

(2009), observamos uma compreensão por parte dos sujeitos desse estudo, de que a relação 

teoria e prática deve ser priorizada. 

Entretanto, essa relação, embora reconhecida como fundante dos processos 

formativos, tanto nos processos de ensinar, como nos processos de aprender, consiste em um 

grande desafio, segundo os próprios formadores, visto que nos cursos em que atuam, embora 

as questões de aprendizagem de um modo geral, bem como a língua portuguesa, sejam 

tematizadas em outros componentes curriculares, no que tange ao processo de alfabetização 

em sua especificidade, a organização dos tempos nas propostas curriculares dos cursos 

disponibiliza apenas uma disciplina de 60 horas/aula e, em um dos cursos, tempo ainda menor 

uma única disciplina de 40 horas. Reiterando os dizeres de nossos sujeitos, se o que se propõe 

como princípio formativo é uma necessária relação entre instituições formadoras e ambientes 

de atuação profissional, como desenvolver essa formação nesses contextos, considerando o 

tempo destinado no currículo oficial para tal formação? 
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4.3.2 Possibilidades de formação de Professores Alfabetizadores no Curso de Pedagogia 

 

 

Os sentidos que constituíram o discurso dos professores-formadores, a partir dos 

currículos dos cursos onde trabalham, apontam para a formação de alfabetizadores, como 

desafio. No entanto, os sujeitos assumem que buscam, em alguma medida, enfrentar esse 

desafio, cada um à sua maneira e dentro dos limites impostos pela realidade em que atuam, 

como revelam em seus dizeres onde ressaltam, entre os limites apontados possibilidades. 

 

- Articulação entre atividades teóricas e práticas; 

- Articulação entre contextos universidade-escola; 

- Articulação entre atividades de ensino e pesquisa; 

- Articulação entre atividades de ensino e extensão; 

 

 

Articulação entre diferentes saberes 

 

 

Eu trabalho nessa disciplina fazendo os alunos irem às escolas, fazendo testes da 

psicogênese, participando de grupos de estudo [...] porque a gente sabe o quanto ter 

apenas uma disciplina é limitado [...] (FORMADOR 1). 

 

Eu sei que o aluno do curso de pedagogia para ser professor alfabetizador, ele 

necessita não apenas das disciplinas voltadas especificamente para alfabetização, eu 

sei disso [...] está na escola para estabelecer relações; é fundamental. As monografias 

têm mostrado muito como estão as coisas por lá [...]. No caso do meu grupo de 

estudos as estudantes que participam, elas demonstram um interesse enorme de estar 

na escola, de ver como as coisas estão acontecendo lá [...] quando elas trazem livros 

cartilhas elas já fazem relações importantes, elas conseguem perceber o que está 

distante daquilo que a gente tem discutido. Mas, eu acho que fora isso, aqui no 

Maranhão, mais particularmente em São Luís, só quem de fato, tem possibilidade de 

compreensão desse processo com mais clareza é quem participa de grupos de estudo, 

de pesquisa (FORMADOR 2). 

 

A gente faz seminário [...], enfim, mas, eu dou minha aula, que chamo de aula 

magna, que trabalho alguns conceitos. Eles também têm que ler [...]. Então, na 

disciplina a gente traz vários autores para o curso. Não apresento para o aluno apenas 

aquilo que penso ser certo, mas trabalho, os métodos, letramentos múltiplos [...]. É 

isso que eu costumo possibilitar aos alunos, essas experiências formativas para além 

da disciplina de 60 horas, alargamento pela extensão, pela pesquisa. Isso tem sido 

revelado nas monografias dos alunos que ficaram no projeto de extensão que 

desenvolvemos [...] o quanto esses alunos que participam do projeto; têm um perfil 
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diferente. Eles construíram um perfil diferente, estão saindo professores com saberes 

muito interessantes sobre planejamento; terminaram a disciplina e, aqui no projeto, 

eles construíram um perfil diferente; eles estão saindo professores com saberes muito 

interessantes sobre alfabetização, sobre como planejar alfabetização, sobre leitura 

[...]. Tudo isso se engendrou por meio dessas experiências de extensão de ensino e de 

pesquisa (FORMADOR 3). 

 

 

Eu tento fazer com que eles não fiquem só lendo na disciplina. [...] quando é 

possível, a gente pede para fazerem diagnóstico na escola – o trabalho com 

levantamento de hipóteses – para que os alunos compreendam a realidade em que 

vão atuar. Sem entender os desafios da escola, das salas de aula de alfabetização 

quando chegarem na escola para ser professor vão entender na verdade que sua 

formação foi alheia as questões da prática (FORMADOR 4). 

 

 

Dessa perspectiva, cada formador constrói estratégias para enfrentar o que 

poderíamos chamar de limites impostos pelas condições de formação que envolvem 

finalidades formativas definidas em documentos oficiais, propostas curriculares, condições de 

trabalho nas instituições – (im)possibilidades de professores formadores e graduandos, entre 

outras. Essas tentativas de produção de saídas para os impasses enfrentados na atuação são 

apontadas pelos sujeitos como características do trabalho na docência, especialmente na 

Universidade onde, em nome de uma autonomia, busca-se superar ou enfrentar desafios. 

 

A gente tenta de todas as formas dar conta de uma ementa enorme e tenta dar conta 

de uma disciplina intitulada de fundamentos e metodologia da alfabetização, ou seja, 

pensar essa disciplina do ponto de vista teórico e metodológico. A gente observa, a 

partir disso, que a carga horária é mínima para se trabalhar tudo isso. Mas, assim as 

condições: eu faço as minhas condições, pois apesar desse tempo mínimo, meus 

alunos desenvolvem pesquisa na escola, não em um tempo longo porque não dar, eu 

trago professoras alfabetizadoras para conversar com eles, nós analisamos algumas 

situações do estado do Maranhão e de fora do estado. Eu vivencio, procuro discutir 

com eles situações didáticas, situações reais, relacionadas ao ensino da leitura e da 

escrita de crianças que estão em processo de alfabetização; discuto as questões 

teóricas, como isso pode se materializar, não discuto numa perspectiva de receita, 

mas, como isso pode se dar. Então, cada aula eu tenho tentando fazer isso, para que o 

aluno possa perceber os desafios. Eu problematizo uma questão fundamental: é 

possível alfabetizar a partir do texto?  (FORMADORA 2). 

 

 

Dessa perspectiva, retomamos uma questão discutida por Saviani (2009) sobre os 

dilemas presentes na formação de professores no Brasil. Dilema em seu sentido etimológico20, 

significa situação difícil, na qual é preciso escolher entre duas alternativas contraditórias, ou 

                                                 
20 Fonte – Dicionário Aurélio – FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua  Portuguesa. 

Curitiba: Ed. Positivo, 2008.   
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antagônicas, ou insatisfatórias. Ou seja, ou os professores/formadores param diante da situação 

imposta pelo currículo, ou criam saídas, a partir de suas condições, de sua realidade. É isso 

que observamos nos dizeres trazidos acima.  

No grupo de estudos, na orientação de monografias, nos estágios, via extensão 

universitária, na pesquisa, cada um a seu modo, busca saídas. Entretanto, não são saídas dadas, 

mas produzidas, por isso tratamos como dilema, pois caso o professor não se sinta engajado 

nesse trabalho, ele pode não buscar tais saídas, o que repercutirá na qualidade da formação dos 

graduandos e, por consequência, em sua atuação. 

 O fato é que a Universidade, ou a formação docente – e aqui destacamos a do 

professor alfabetizador – em nível superior, permanece em conflito, ou seja, entre dois 

modelos, como afirma Saviani (2009, p. 148-149), ao mencionar que há modelos contrapostos 

de formação de professores no Brasil: um modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, “[...] no 

qual a formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos 

da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar”. E outro modelo que 

denomina de modelo pedagógico-didático: “[...] contrapondo-se ao anterior, este modelo 

considera que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo 

pedagógico-didático. Contata-se uma concepção de que um dos modelos é mais importante do 

que outro e não se considera importância que possuem estas dimensões na formação do 

professor  

 Situar, portanto, a formação de professores entre esses dois modelos e não a 

partir de ambos, tem constituído como característica que tem acompanhado os currículos dos 

cursos de formação. Há um descompasso entre o espaço/tempo destinado ao que Gatti (2013) 

denomina de formação para as especificidades como Educação Infantil, anos iniciais do 

Ensino Fundamental e, no caso, as especificidades da alfabetização. Saviani (2009) aborda 

essa questão afirmando que a universidade não assume, efetivamente, a formação específica, o 

preparo didático-pedagógico dos professores, assumindo um modelo de formação generalista. 

 Desse cenário emergem os dilemas apontados pelos formadores e suas 

possibilidades de saídas, ainda que precisemos registrar que estas não respondem às demandas 

em sua totalidade. Exemplo disso é que nem todos os alunos podem participar de grupos de 

formação/de pesquisa, pois quase que geralmente aqueles que frequentam noturnamente a 
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Universidade trabalham durante o dia e não têm como participar. Como também é o caso dos 

projetos de extensão, que não atingem a todos os alunos.  

Enfim, os dilemas se fazem presentes nessa formação no curso de Pedagogia e 

precisam ser evidenciados, discutidos, enfrentados, não apenas pelos professores-formadores, 

mas por gestores, inclusive de políticas públicas e curriculares. Sobretudo por conta dos 

modelos anteriormente mencionados. Tais modelos confluíram para uma formação que se 

constitui na perspectiva de separar, dividir, ou considerar um aspecto mais importante do que 

outro. A própria comunidade universitária situa-se em meio ao reconhecimento dessa 

separação. Entretanto, Saviani (2009) aponta que há uma saída mais ampla que é 

problematizar a partir da raiz do problema “[...] Tudo indica que na raiz desse dilema está a 

dissociação entre os dois aspectos indissociáveis da função docente: a forma e o conteúdo”. 

Nesse sentido é que se torna tão importante discutir a tão necessária relação teoria 

e prática na formação de professores, por conta da assunção de um modelo que dissocia 

forma-conteúdo. No caso da formação de alfabetizadores, se defendemos que há conteúdos 

específicos aos quais os alunos do curso de Pedagogia precisam ter acesso articulando-os ao 

contexto de trabalho dos professores, como desenvolver uma formação nessa perspectiva 

dentro de um currículo que oferta uma disciplina apenas para trabalhar a relação forma-

conteúdo? Como apontaram os formadores: “[...] o tempo, o espaço, não dá pra formar [...]. 

Não dá tempo”. 

Esse sentido de impossibilidade pela falta de tempo – “Não dá tempo” – pode ser 

analisado a partir do que Gatti (2011) revelou em sua pesquisa sobre os cursos de Pedagogia 

no Brasil, melhor dizendo sobre os currículos para formação de professores para os primeiros 

anos da Educação Básica. Sua análise partiu da questão: “como formamos professores para a 

educação básica? Na análise dos currículos constatou que dos conhecimentos relativos à 

formação profissional específica que engloba temas relativos ao currículo da educação infantil 

e do ensino fundamental, o espaço/tempo no currículo para tais questões é de fato 

problemático. Segundo a autora, “[...] apenas 7,5% das disciplinas são destinadas aos 

conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais”. Ela acrescenta ainda que “[...] esse dado 

torna evidente como os conteúdos específicos das disciplinas a serem ministradas em sala de 

aula não são objeto dos cursos de formação inicial do professor. Destaca que há um 

desequilíbrio entre teorias e práticas” (GATTI, 2011, p. 80).  
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De fato, os professores/formadores estão em um contexto no qual as condições 

reais não são favoráveis ao desenvolvimento de uma formação de professores alfabetizadores 

focada na profissão, na relação teoria e prática. Assim, o desequilíbrio no currículo é uma das 

questões mais evidentes, como evidenciaram. Portanto, a formação de alfabetizadores 

desenvolve-se em meio às incertezas e urgências, aos limites e (im)possibilidades. 

Observamos ações importantes, significativas, porém individualizadas ou restritas a pequenos 

grupos, como revela uma das formadoras: “[...] Assim, nosso papel é muito restrito dentro da 

disciplina de 60 horas, a gente tem muitas limitações, estrutura física, por exemplo, biblioteca, 

laboratório [...]”. Enfim, nosso papel precisa ir além da sala de aula aqui na instituição [...]. É 

preciso ir além.    

  Compreendemos que assim como ao professor em geral são requeridos saberes 

próprios ao exercício de sua função, ao professor alfabetizador há conhecimentos específicos 

os quais precisam ser considerados em sua formação, que precisa desenvolver-se mediante a 

compreensão dos saberes necessários à docência reconhecendo e consolidando o ensino como 

profissão que demanda conhecimentos produzidos na experiência que precisam ser 

valorizados e, assim, professores mais experientes têm papel fundamental na formação dos 

futuros professores, o que pode ser uma outra saída mais abrangente para a formação: 

intensificar, de diversos modos, a relação entre instituições escolares e as instituições 

formadoras.  

Esses sentidos que ressaltam dos dizeres dos formadores apontam para questões já 

discutidas por estudos como os de Araújo (2008), Winkeler (2012), Gatti (2011), que 

destacam lacunas teórico-práticas na formação de professores alfabetizadores em cursos de 

Pedagogia. A partir de uma reflexão mais ampla sobre a formação de professores nas 

Universidades – como os de Savianni (2009), Gatti (2011, 2013), dentre outros – é possível 

entender a história construída em torno dessa formação para atuar nos primeiros anos de 

escolarização, sobretudo no que diz respeito aos conteúdos relativos à dimensão prática da 

docência ficam comprometidos. 

  Dessa perspectiva, refletir sobre as necessárias mudanças nos cursos de 

formação, sobretudo em relação à organização dos espaços, tempos do currículo e condições 

efetivas de trabalho terá como desafio prioritário o enfrentamento da relação desse modelo, do 

valor social construído e assumido dentro da própria comunidade universitária.   
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Mas compreendemos que a questão não se restringe a tempo. Aumentar a carga 

horária e o número de disciplinas por si só não garante uma formação que assegure a relação 

teoria e prática, que tome a profissão como referência. É preciso ir além, pois o que temos 

atualmente não assegura nem o aprofundamento teórico, nem tampouco a articulação dessa 

teoria com a prática. Tomamos aqui as palavras de Soares (2014) quando reflete sobre o que já 

foi produzido e sobre o que é preciso considerar na formação dos professores alfabetizadores: 

“[...] os saberes sobre alfabetização se constroem não só por teorias, mas também se 

constroem em decorrência dos fazeres cotidianos dos que alfabetizam. Há saberes teóricos e 

há saberes da prática”. 

É oportuno dizer que, ao discutir a formação de alfabetizadores e refletir sobre 

suas especificidades, é preciso situá-la não distante da escola, onde tal professor se realiza, ou 

precisa realizar-se, visando a necessária e complexa relação teoria e prática. Entretanto, 

afirmar que essa relação é necessária não é suficiente para enfrentar tal problemática. Portanto 

é o momento de pensar em trajetórias alternativas para essa formação que envolvam todos os 

alunos, garantindo-lhes condições não desiguais de formação. Entendemos que em meio à 

vasta produção sobre alfabetização e formação de professores, bem como das experiências 

produzidas por professores formadores e por professores que atuam nas escolas, possamos 

articular os saberes e fazeres necessários à formação de professores alfabetizadores em cursos 

de Pedagogia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Uma palavra que não representa uma ideia é uma coisa morta, da mesma forma que 

uma ideia não incorporada em palavras não passa de uma sombra (Lev Vygotsky). 

 

 

Esse momento se constitui como um dos mais difíceis de ser formulado, afinal é 

um diálogo que em alguma medida é feito conosco de forma um tanto “solitária”. É hora de 

nos colocarmos enquanto sujeito desse estudo de forma mais explicita, afinal, diante de tudo 

que foi discutido com as produções na área de nossa investigação, e ao mesmo tempo, com os 

sujeitos participantes desse estudo, é preciso colocar-me de forma explícita, melhor dizendo de 

assumir-me como sujeito da palavra. 

Portanto, tomando a palavra/sentido para expressar nossas construções e 

compreensões acerca de nosso objeto de pesquisa, é importante entender que no decorrer deste 

trabalho, priorizamos a compreensão dos sentidos, o qual assumimos como eixo central. 

Sentidos estes que se constituem a partir dos contextos, pois de acordo com Vygotsky 

(1929/89), o sentido não é do indivíduo em si, pois não se constrói de forma isolada. Dessa 

perspectiva, compreender os contextos nos quais estes sujeitos estão inseridos foi um processo 

priorizado por nós, considerando as bases teóricas definidas para o desenvolvimento desta 

investigação.  

No decorrer do trabalho, fomos construindo uma trajetória que ao buscar 

compreender os sentidos dos sujeitos sobre a formação de alfabetizadores nos cursos de 

Pedagogia – UEMA, UFMA e UVA – fomos estabelecendo relações com o termo contexto, o 

qual na abordagem vigotskiana, relaciona-se às condições, aos modos de pensar e agir que se 

desenvolvem apoiados em processos de aprendizagem, os quais ocorrem no lugar social em 

que os sujeitos estão inseridos, por meio dos processos de mediação (VYGOTSKY, 1991). 

Contexto é o lugar onde as relações se concretizam, um “lócus” onde é possível situar nossas 

análises, nossas investigações. 

O grande desafio de ser enfrentado por nós para a construção de nossas 

conclusões, compreensões e de nossos próprios sentidos sobre o que estudamos foi 

compreender que para analisar nosso objeto foi preciso entender que a partir da abordagem 

histórico-cultural, mais precisamente do que preconiza Vygotsky (1991), era preciso entender 
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que entre seus princípios defendidos está aquele que menciona a importância de que no 

momento da análise de qualquer processo é fundamental buscar as origens destes, pois o que é 

aparente, captável à observação, não corresponde à sua essência, ou seja, mostram-se 

cristalizados em sua aparência, sendo necessário aprofundar a compreensão sobre sua história, 

buscando apreender relações que o constituem. Investigar processos humanos envolve 

considerar os sujeitos, o contexto no qual estão imersos entendendo sua singularidade, ou seja, 

é preciso circular, entre dois planos – o social e individual – buscando superar uma perspectiva 

apenas de abstração. 

O objetivo definidor desse estudo foi o seguinte: compreender os sentidos 

atribuídos à formação docente e alfabetização por professores-formadores que atuam com 

disciplinas de alfabetização em cursos de Pedagogia de São Luís-MA. Dessa perspectiva, 

entendemos que seu alcance seria possível mediante a análise das significações dos sujeitos 

sobre formação docente e alfabetização. Entendemos que é preciso compreender as bases de 

constituição dos sentidos, pois revelam as bases sobre quais seus modos de significar e 

compreender a formação de alfabetizadores em cursos de pedagogia é constituída. 

Assumindo essas premissas, temos plena convicção de que ainda temos muito a 

aprender sobre o tema, entretanto, foi possível até aqui construirmos a seguinte tese: os 

sentidos dos sujeitos, sobre formação docente e alfabetização, têm relação com as experiências 

vivenciadas nos contextos histórico, social e cultural. Estes sentidos, por sua vez, revelam em 

alguma medida, as bases das ações formativas desses professores-formadores em suas 

atividades na instituições e disciplinas em que atuam, ou seja, como elas estão constituídas. 

Como afirma Smolka (2012), enfocar a busca por compreender o ser humano, suas ações no 

mundo, só é possível à medida que considerarmos que o seu fazer no mundo adquire 

diferentes significados, diversos sentidos. Assim, nossas ações ganham sentido dependendo 

das posições que assumimos, das experiências que fazemos no mundo. 

Tomando por base essas premissas e as narrativas dos sujeitos desse trabalho, 

professores/formadores, assumindo suas palavras como fonte fundamental para nossas 

análises, entendemos que estudamos processo de constituição humana e no caso mais 

específico desse estudo o processo de constituição dos sentidos dos sujeitos, os quais são 

determinantes/determinados pelas circunstancias, relações e interações entre e com sujeitos. É 

importante retomar a ideia de que trabalhar com a abordagem histórico-cultural, tratando 
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especificamente da formação de professores, tomou por base o entendimento de que tratamos 

de aprendizagem e desenvolvimento humano, e por isso essa abordagem contribui 

significativamente com esta discussão. Nessa perspectiva entendendo os sentidos como sendo 

constituídos das relações, das experiências e que em um movimento dialético os sujeitos 

constituem seus próprios sentidos e interferem na constituição dos sentidos dos outros. Assim, 

compreender os sentidos sobre formação docente e alfabetização impôs-se como a via 

priorizada por nós, mesmo sabendo que muitas outras possibilidades se apresentaram a partir 

das falas dos formadores, mas nesse momento impõe-se a necessidade, mesmo que provisória, 

de concluir este estudo, que a nosso ver nos impôs um sentido de continuidade, de início de 

outra história que precisa e deve ser construída. 

Nessa perspectiva, com essa sensação de incompletude que nos acompanha nesse 

momento, a partir das teorizações e dos diálogos estabelecidos com os sujeitos desse estudo, 

sintetizamos, a partir de então, as impressões construídas até então sobre os sentidos atribuídos 

à formação docente e à alfabetização e suas repercussões na formação de alfabetizadores nos 

cursos de Pedagogia investigados.   

Acerca dos sentidos atribuídos à formação docente, destacamos aqueles elementos 

que os sujeitos relacionam como base na constituição desses sentidos. De modo específico 

relacionam ao que as produções/pesquisas destacam como fundamental de serem garantidos 

nos espaços de formação docente. Evidenciam que tais sentidos estão em movimento e que 

foram/são/estão sendo constituídos na dimensão social, relacional, por meio de interações com 

outros grupos, instâncias e atores diversos. Encontramos os sentidos que mobilizam os sujeitos 

em torno da questão da formação de professores  

 Nos sentidos referentes à formação docente e à alfabetização, constatamos que os 

formadores os constituíram/constituem a partir de um significado, ou seja, partem de algo 

mais fixo – considerando que os significados têm essa compreensão, são uma pedra no 

edifício dos sentidos – neste caso em relação à formação docente, a significação mobilizadora, 

provocadora, ou fundante dos seus sentidos relacionam-se ao que compreendem como 

indissociabilidade da teoria e prática na formação de professores. Dessa significação foram 

constituindo e re-elaborando sentidos para explicar, evidenciar sua compreensão sobre 

formação de professores. Em relação à alfabetização, a significação mobilizadora refere-se à 

compreensão da alfabetização como processo de ensinar a ler e a escrever como prática social. 
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Ou seja, ensinar a ler lendo e a escrever escrevendo por meio de textos que circulam 

socialmente. Essas premissas vêm sendo defendidas especialmente nas últimas três décadas no 

contexto educacional brasileiro. Mas sabemos que essa questão ainda se constitui como 

desafio nas salas de aula Brasil afora. 

Evidenciados os sentidos sobre formação docente e alfabetização, nossa análise 

prosseguiu buscando compreender as bases sobre as quais os professores-formadores, sujeitos 

desse estudo, constituem seus sentidos sobre formação de alfabetizadores no contexto dos 

cursos de Pedagogia da UEMA, UFMA e UVA, em São Luís-MA. Dessa forma, buscamos, a 

partir dessa compreensão, provocar nos sujeitos uma reflexão mais profunda sobre a formação 

de professores alfabetizadores. Essa trajetória assumida foi escolhida por entendermos como 

processo que provocou nos sujeitos uma forma de dialogarem e estabelecerem relações com 

questões fundantes as quais devem estar na base dessas discussões. Assim, os sentidos 

atribuídos à formação de alfabetizadores nos cursos de Pedagogia que atuam relacionam-se 

com as seguintes questões: 

  

a) Como desafio  

 

Esse sentido relaciona-se de modo específico com a questão do espaço/tempo nos 

currículos dos cursos de Pedagogia em que atuam os professores-formadores entrevistados, 

especialmente no que se refere à carga horária das disciplinas, que tematizam de modo 

específico a alfabetização. Nos cursos investigados há apenas uma disciplina com este foco; 

em dois dos cursos uma disciplina de alfabetização têm sessenta horas-aula. E em um dos 

cursos 40 horas-aula. 

Esse sentido referente ao pouco tempo que há no currículo oficial para tratar da 

especificidade da alfabetização na formação inicial dos estudantes do curso tem relação direta 

com o sentido atribuído à formação docente, no que diz respeito à relação teoria e prática. Na 

fala de um dos formadores essa questão ficou explícita quando afirmou: “não dá tempo”!21 

Esse enunciado foi sendo construído a partir da discussão em torno da formação docente, de 

como se deve formar professores. Assim, o sentido atribuído à formação de professores 

                                                 
21 Formadora 3 evidenciou essa questão ao considerar como deveria ser a formação do alfabetizador no curso e 

como o currículo está organizado. Ou seja, sem um espaço/tempo destinado para realização dessa formação. 
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alfabetizadores nos cursos de Pedagogia em que atuam conduziu a compreensão de outro 

sentido que se constituiu na perspectiva de enfretamento do desafio.  

 

b) Como dilema 

 

Essa compreensão acerca da formação de alfabetizadores no curso de Pedagogia 

tem relação com a forma como professores-alfabetizadores tentam enfrentar os limites 

impostos pelo espaço/tempo no currículo quando destacaram nas entrevistas que buscam por 

meio de pesquisas na escola, com os grupos de estudo, projetos de extensão ampliar as 

discussões e ampliação do universo de conhecimentos dos estudantes sobre a alfabetização.  E 

nesse contexto em que convivem com limites, para formar professores foram construindo 

trajetórias que contribuem em alguma medida para enfrentar parte dos problemas analisados. 

Neste caso o dilema significa escolher entre duas alternativas, contraditórias, antagônicas ou 

insatisfatórias. Quando cada formador, ao seu modo, busca enfrentar a falta de tempo de modo 

específico no currículo oficial, no que tange a carga-horária, é uma saída, porém não 

satisfatória, pois a depender do perfil, do nível de comprometimento do formador, essas ações 

podem não ser desenvolvidas, ficando a formação na perspectiva do que apontou uma das 

formadoras no “não dá tempo”! Tempo para tematizar uma questão essencial à relação 

conteúdo-forma (SAVIANI, 2009). 

Assim, constatamos que mesmo sendo os sentidos singulares, diversos, 

específicos, há algo que mobiliza o sujeito em torno da constituição desses sentidos. Há um 

elemento que sensibiliza os sujeitos em torno de suas ações, compreensões, que os move, que 

extrapola o institucional, no caso os espaços e tempos do currículo para formar alfabetizadores 

em cursos de pedagogia. Os professores formadores revelaram que por meio das experiências, 

marcadas por suas histórias de vida, aquelas feitas com/nos contextos de trabalho na educação 

básica, de modo especial, se engendrou o que podemos considerar como base fundante de seus 

sentidos sobre formar professores alfabetizadores nos cursos de Pedagogia. Dessa forma, 

nesse processo em que valorizamos os contextos, as experiências e por sua vez as relações 

entre sujeitos, retomamos, a partir de Vygotsky (1981), uma questão importante: a de que 

nossa consciência individual é construída em contexto, portanto, se nessa consciência estão os 

sentidos como parte integrante, entendemos que há um processo no qual os sujeitos, em 
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relação uns com os outros, estão em constante desenvolvimento e aprendizado. Assim, o 

sentido, antes de ser do indivíduo, é social. O autor explica ainda que a compreensão da 

função mental das palavras só pode ser explicada por um processo que vai além do aparente, 

do que o sujeito expressa individualmente, sendo necessário situá-la na dimensão social. Os 

sentidos vão se produzindo nos entremeios, nas articulações das múltiplas sensibilidades, 

sensações, emoções e sentimentos dos sujeitos que se constituem como tais nas interações que 

vão se produzindo no jogo das condições, das experiências, das posições, das posturas e 

decisões desses sujeitos (SMOLKA, 2004). 

Conscientes dessa dimensão relacional e ao mesmo tempo complexa na 

constituição dos sentidos, há nesse momento em nós um sentido de que caminhamos na 

companhia de muitos sujeitos, em que vozes se estabeleceram, se cruzaram tecendo fios que 

nos conduziram e nos fizeram constatar que na verdade as considerações aqui feitas não são 

propriamente finais, mas provisórias, considerando que no processo de construção do 

conhecimento não existem certezas eternas, nem verdades absolutas, o que há é uma grande 

provisoriedade. 

Nessa provisoriedade que somos nós e nossas construções entendemos que: (i) A 

formação de professores no contexto de cursos de Pedagogia, apesar de estar em pauta nas 

produções acadêmicas e documentos oficiais, há algum tempo, ainda requer maior atenção por 

parte daqueles que concebem as políticas nessa área, bem como requer atenção às propostas 

das instituições formadoras; (ii) É fundamental associar as discussões sobre a formação 

docente, e no caso a formação inicial, a alguns elementos fundamentais como as condições 

para sua realização, no que diz respeito inclusive a relação espaço tempo para tal, deixando 

evidente as concepções norteadoras de cada espaço e sua função; (iii) Dar a devida atenção 

aos formadores de professores, já que são estes profissionais que asseguram em parte a 

qualidade da formação dos professores. 

Por enquanto, para encerrar em alto e bom som, destacamos que a produção desse 

trabalho possibilitou a compreensão de que a formação docente no Brasil, especialmente dos 

professores para atuar nos primeiros anos de escolarização, e de modo mais específico de 

professores alfabetizadores, é uma questão que precisa continuar sendo tematizada e neste 

sentido dar voz e vez aos formadores nesse processo de discussão é fundamental. A partir da 

busca por compreender os sentidos dos professores-formadores entendemos que em meio aos 
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contextos nem sempre favoráveis resolveram sair do campo das constatações. Agiram e saíram 

da acomodação para intervir em suas realidades. Aproveitamos esse momento para encerrar, 

por hora essas reflexões, análises e compreensões com o trecho de Paulo Freire que expressa 

parte dos nossos próprios sentidos ao término dessa etapa. O sentido maior é de que 

precisamos continuar estudando, mas não de qualquer forma. 

  

[...] Meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o 

de quem intervém como sujeito de ocorrências. [...] Não posso estar no mundo de 

luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a 

inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a 

serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de 

estudar por estudar. De estudar, descomprometidamente, como se misteriosamente, 

de repente, nada tivéssemos a ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, 

alheado de nós e, nós, dele [...] (FREIRE, 2007, p. 204). 

 

 

Que esta fala do educador Paulo Freire também nos impulsione como 

pesquisadores a não atuarmos apenas no campo das constatações, mas a pesquisar 

comprometidamente com o mundo, com a educação brasileira, com a escola pública e, 

sobretudo, com os educandos que dela fazem parte. 
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(APÊNDICE 1) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: A FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES EM CURSOS DE 

PEDAGOGIA: SENTIDOS DE PORFESSORES-FORMADORES 

 

Pesquisadoras responsáveis: Hercilia Maria de Moura Vituriano (orientanda) e Denise 

Maria de Carvalho Lopes (Orientadora) 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Maranhão- DEI/ Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte –UFRN – PPGE/DINTER. 

Telefone para contato (98) 8839-1613 

E-mail: hvituriano@hotmail.com 

Local da coleta de dados: São Luís-MA. 

 

Prezado(a) Senhor (a), 

Com o intuito de desenvolver a pesquisa que tem por objetivo: Analisar a formação de 

professores alfabetizadores em Cursos de Pedagogia a partir de sentidos atribuídos a esse 

processo por professores-formadores que atuam com disciplinas específicas de alfabetização 

nesses cursos, convidamos, V. Sra. para participar, de forma totalmente voluntária, como 

entrevistado(a) fornecendo as informações necessárias para o desenvolvimento da referida 

pesquisa. Informações que estas estão organizadas de acordo com temas centrais relacionados 

ao nosso objeto de estudo, os quais centram-se nas seguintes questões: a sua constituição 

como professora do curso de Pedagogia, sua atuação como professora formadora de 

alfabetizadores no referido curso e, em especial, as questões relativas aos desafios e 

possibilidades do curso de Pedagogia como lócus da formação de professores alfabetizadores. 

Destacamos ainda que as informações fornecidas pelo(a) Sr.(a) terão sua privacidade 

garantida pelas pesquisadoras responsáveis, ou seja, os sujeitos desse trabalho não serão 

identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem 
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divulgados de qualquer forma. Por isso, ressaltamos que você tem o direito de desistir de 

participar desse trabalho a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os 

benefícios aos quais tenha direito. 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, após informações 

fornecidas pela pesquisadora concordo em participar da pesquisa por meio do procedimento de 

entrevista, podendo retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. Concordo em assinar este documento, em duas vias, e uma das vias deverá ficar 

comigo. 

Local e data _______________________________________________ 

Assinatura do sujeito: ________________________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

São Luís- MA _____, de _____________ de  2015. 

 

 

______________________________________________ 

Pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFMA/UFRN - Cidade Universitária. 
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(APÊNDICE – 2) 

   

QUADRO - PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

NOME:____________________________________________________________ 
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Tempo de 
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docência especificar 

níveis e segmentos 

Tempo de 
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ensino superior 

Outras 

atividades 

na IES 
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experiência 

na disciplina 

 Local e 

data da 

entrevista 

Outras 

situações a 

serem 

apontadas  
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(APÊNDICE – 3) 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Ser professor do curso de Pedagogia (pertença/história) 

1.1 Sua formação – o lugar da alfabetização nessa formação 

1.2 Processo para ser professora no curso (como se tornou professora do curso) o que a 

mobilizou para a docência universitária.  

1.3 Finalidade do curso 

1.4 Atividades desenvolvidas no curso 

1.5 Experiências anteriores como professora em ensino superior e na educação básica na 

área de alfabetização. 

2.  Sobre a Formação Docente 

2.1 Como define formação de professores? Em que consiste? Como se forma o professor? 

Características? 

2.2 Como entende a relação teoria e prática na formação docente? 

2.3 Quais conteúdos precisam ser contemplados na formação inicial de um professor que 

atuará na educação básica em especial nos anos iniciais do ensino fundamental? 

2.4 Quais as bases norteadoras de seu trabalho (com base em que faz suas escolhas e seu 

Programa de trabalho), quais atividades são priorizadas na sua disciplina? 

3. Sobre Alfabetização 

3.1 Para você, o que é alfabetização? 

3.2 Quais são as questões mais relevantes em relação a alfabetização como área de 

investigação e de ensino e aprendizagem? 

3.3 Quais aspectos dessa produção destaca como mais relevantes à compreensão da 

temática da alfabetização e seus problemas? 

3.4 Como vê a relação entre a produção acadêmica sobre alfabetização e o trabalho 

docente de quem alfabetiza na escola? 

4. Como formar alfabetizadores em cursos de Pedagogia? 

4.1. É possível formar alfabetizadores em cursos de Pedagogia?  

4.2 Como desenvolve seu trabalho de formação em relação a essa demanda especifica? 

4.3 Como o currículo do curso está organizado em relação a essa especificidade formativa? 

4.4 Há espaço-tempo suficiente para formação inicial de alfabetizadores no curso? 

4.5 O que aponta como desafio e possibilidades em relação a formação de alfabetizadores 

no curso de Pedagogia? 

5. Outras questões 

Que outras questões gostaria de destacar em relação à formação de alfabetizadores no 

curso de Pedagogia? 

 


