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RESUMO 
 

 
A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar como as professoras de duas 
escolas públicas, de Itapetinga-BA, constituem-se alfabetizadoras em meio às 
práticas pedagógicas cotidianas. E como objetivos específicos: compreender os 
caminhos que determinam a construção da trajetória de três professoras de duas 
escolas públicas, de Itapetinga-BA, como alfabetizadoras; descrever os aspectos 
formativos, conhecimentos/saberes específicos para atuação, das três professoras 
de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, como professoras alfabetizadoras; 
apreender, por meio das práticas cotidianas, peculiaridades da formação e da 
identidade das professoras alfabetizadoras. Esta pesquisa de abordagem qualitativa, 
de caráter exploratório, utilizamos para produção dos dados instrumentos como 
questionário, entrevista semiestruturada e análise documental (NASCIMENTO, 
2008; GIL, 2002). Para análise do corpus da pesquisa foi utilizada a técnica de 
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010), por permitir analisar de forma categórica o 
percurso de vida e formação das professoras. Desse modo, os resultados desta 
pesquisa mostraram que o currículo de Pedagogia com 3.200 horas não é suficiente 
para atender a demanda dos anos iniciais (LIBÂNEO, 2006). Salientamos ainda, que 
é escassa a formação continuada na área da alfabetização para essas professoras e 
constatamos que as professoras alfabetizadoras mesmo com a formação inicial na 
área específica, se (auto)formam muito com/na prática pedagógica cotidiana. O que 
as professoras mais revelaram foram às ausências da formação enquanto a prática 
alfabetizadora. Assim, enfatizamos que mesmo tendo percorrido diferentes caminhos 
para se constituírem docentes, estas professoras se sentem ligadas a sua área de 
atuação, mas nem todas compartilham do sentimento de ser alfabetizadora, por 
ainda, entenderem que necessitam aprender mais sobre esse processo de ensino-
aprendizagem. 

 

Palavras-chaves: Formação docente. Professor alfabetizador. Práticas 

pedagógicas. Subjetividade. 
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ABSTRACT 

 

The present research had as general objective to analyze how the teachers of two 
public schools, of Itapetinga-BA, constitute literacy students in the midst of the daily 
pedagogical practices. And as specific objectives: to understand the paths that 
determine the construction of the trajectory of three teachers from two public schools, 
from Itapetinga-BA, as literacy teachers; to describe the formative aspects, specific 
knowledge / knowledge to act, of the three teachers from two public schools, from 
Itapetinga-BA, as literacy teachers; to grasp, through daily practices, peculiarities of 
the formation and identity of literacy teachers. This research of qualitative approach, 
of exploratory character, we use for the production of the data instruments as 
questionnaire, semi-structured interview and documentary analysis (NASCIMENTO, 
2008; GIL, 2002). For the analysis of the corpus of the research, the Content 
Analysis technique (BARDIN, 2010) was used to allow a categorical analysis of the 
life course and teacher training. Thus, the results of this research showed that the 
3,200-hour Pedagogy curriculum is not sufficient to meet the demand of the initial 
years (LIBÂNEO, 2006). We also point out that there is a lack of continuing education 
in the area of literacy for these teachers and we find that literacy teachers, even with 
the initial training in the specific area, are (self) very much in the daily pedagogical 
practice. What the teachers revealed most were the absences of training as a literacy 
practice. Thus, we emphasize that even though they have gone different ways to 
become teachers, these teachers feel connected to their area of action, but not all 
share the feeling of being literate, even though they understand that they need to 
learn more about this teaching-learning process. 
 
Keywords: Teacher training. Teacher literate. Pedagogical practices. Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos tempos, a educação brasileira vem sendo bastante discutida, em 

especial no que diz respeito às transformações ocorridas no seu meio, 

principalmente, a partir da Lei de Diretrizes e Bases Nacional – LDB (Lei nº 

9394/96), que reformulou algumas regras para o desenvolvimento do ensino, 

proporcionando melhorias (necessárias) para o cenário educacional, firmando 

compromisso com o processo de inclusão, aumento do acesso à educação, 

valorização do ensino superior e formação docente, inserção da tecnologia, dentre 

outros. Apesar da LDB, tudo caminha a passos lentos, mas já são visíveis alguns 

avanços. Sabemos que alcançar a qualidade educacional tão esperada ainda é algo 

desejado por todos. 

Ser professor, na contemporaneidade, é um desafio; ser professor 

alfabetizador é mais desafiante ainda, pois são vários os conceitos preestabelecidos 

sobre sua profissão que, muitas vezes, o rotulam apenas como técnicos e 

reprodutores de conhecimentos. A desvalorização docente repercute no contexto da 

sala de aula, precisamente na atuação do professor alfabetizador.  

No entanto, faz-se necessário repensar a formação de professores (inicial e 

continuada), tendo como ponto de partida a análise das práticas pedagógicas 

docentes (PIMENTA, 1999). Diante das questões postas acima, repensar a 

formação implica melhorar a qualidade da educação, que deveria iniciar pelos 

profissionais, por meio da elaboração de projetos que visem romper com as 

barreiras encontradas nas escolas. Destacamos que um dos principais problemas 

dos programas de formação é que são fragmentados e fragilizados, pois, quando 

elaborados, são empobrecidos e descontínuos (SAVIANI, 2011). Conforme 

Perrenoud (1999), mudar a maneira como ocorre à formação de professores 

implicaria em desfazer os paradigmas, pois o trabalho do professor é estável, ou 

pouco sofre variações. O modelo de formação existente não muda porque se se 

investe nestes profissionais eles gerarão mais custos para realizar o mesmo 

trabalho.  Isto acontece na prática, assim, melhorar o nível de formação dos 

professores exigiria uma melhor remuneração, visto que torná-los mais competentes 

significaria elevar os custos (PERRENOUD, 1999). 

Nesse contexto, (os três primeiros anos) a formação inicial do professor 

alfabetizador (Pedagogo) não tem atendido às demandas exigidas no meio 
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educacional, deixando lacunas no processo de formação docente. Dessa forma, faz-

se necessário corrigir as falhas que envolvem a formação continuada, e para isso, é 

preciso dedicação, compromisso e tempo deste profissional, para que possa refletir 

sobre sua formação e atuação em sala de aula. Mas, sabemos que investir na 

formação continuada de professores significa também investir em qualidade 

educacional, investir na redução do número do analfabetismo e em melhoria de 

qualidade de vida.  

É fundamental que se realize discussões sobre a formação continuada de 

professores alfabetizadores, com o objetivo de elevar sua qualidade, aprimorando as 

práticas pedagógicas e, principalmente, o papel que este sujeito desenvolve no 

processo da aquisição da leitura e escrita no contexto da sala de aula.  

Antes da década de 80, a discussão sobre o conceito de alfabetização tinha 

como foco os métodos de ensino (analítico e sintético).  Com o surgimento da 

abordagem psicogenética da língua escrita, o foco voltou-se para a aprendizagem, 

buscando compreender como a criança realmente aprende e não como se deve 

ensinar (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). Essas transformações no processo de 

alfabetização alteraram a forma como os professores alfabetizadores devem exercer 

a sua docência. Inicialmente, essa mudança mostrou-se inconveniente para alguns 

professores que deveriam alterar sua prática, porém, com o tempo, muitos se deram 

conta de que deveriam buscar informações e formação, a fim de desenvolver esse 

ensino em sala de aula, pois este enfoque exige muito do professor, proporcionando 

aos alunos uma aprendizagem por meio da qual se alfabetiza letrando.  

Nesse sentido, há necessidade da participação dos professores 

alfabetizadores em formação continuada que atentem para as suas necessidades 

específicas, que os oportunizem realizar processos de ação-reflexão-ação buscando 

elaborar e reelaborar a sua prática pedagógica. A elaboração e reelaboração da 

prática pedagógica requerem do professor vivências cotidianas, pois é preciso 

desconstruir para construir, este é um processo de constituição e subjetividade do 

sujeito, que tem como pressuposto a interação eu-outro (GÓES, 1993).  

Dessa forma, a elaboração da questão da pesquisa, desta dissertação, seguiu 

por caminhos de incertezas da formação (inicial e continuada) entrelaçada com as 

vivências pessoais. Assim, a questão desta pesquisa se estabelece da seguinte 

maneira: De que modo três professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, 

constituem-se alfabetizadoras em meio as suas práticas pedagógicas cotidianas? 
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Nessa perspectiva, é nosso objetivo geral analisar como as três professoras de duas 

escolas públicas, de Itapetinga-BA, constituem-se alfabetizadoras em meio às suas 

práticas pedagógicas cotidianas. Os objetivos específicos, por sua vez, são: 

compreender os caminhos que determinam a construção da trajetória1 de três 

professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, como alfabetizadoras; 

descrever os aspectos formativos, conhecimentos/saberes específicos para atuação, 

das três professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, como professoras 

alfabetizadoras; apreender, por meio das práticas cotidianas, peculiaridades da 

formação e da identidade das professoras alfabetizadoras. 

Assim, a reflexão sobre os percursos formativos de três professoras 

alfabetizadoras, de duas escolas públicas do município de Itapetinga, nos permitiu 

compreender o quão são importantes estudos e pesquisas que elevam a formação 

específica desse profissional. A partir do processo de formação das professoras 

alfabetizadoras, compreendemos os percursos de formação que foram necessários 

para ampliação deste estudo, a fim de promover e buscar melhorias para a formação 

dessas professoras, pois, conforme Gatti (2010) e André (2002), a formação docente 

é carente de melhorias.  

Esta pesquisa tornou-se relevante por consolidar as experiências dos sujeitos 

de forma individual e coletiva presentes em sua formação, reportando à formação 

inicial e continuada das professoras alfabetizadoras, seus saberes, suas práticas e a 

sua constituição docente cotidiana. Foi pertinente conhecer os caminhos que as 

professoras colaboradoras da pesquisa percorreram até chegarem ao campo de 

atuação (na sala de aula), o desenvolvimento da sua prática, os seus dilemas, suas 

aflições, as dificuldades encontradas, a sua trajetória docente e a necessidade de 

arcabouço para a sua prática pedagógica.  

Este estudo contemplou discussões sobre a formação de professores (inicial 

e continuada), baseado em textos de Nóvoa (1992), Imbernón (2006), Schön (1992) 

e Pimenta (1999). Sobre as práticas pedagógicas, apresentamos as contribuições de 

Veiga, (1989), Franco (2012; 2015). Para as discussões sobre as características dos 

professores alfabetizadores, trouxemos as considerações de Poersh (1990), Pires, 

Ferreira e Lima, (2010), Cagliari (1998, 2009). Nossas reflexões a respeito da 

subjetividade, constituição do sujeito e constituição docente foram realizadas 

                                                 
1
 A trajetória corresponde à formação inicial e continuada docente. 



17 

 

conforme a interpretação de Molon (2003, 2011), González Rey (2002, 2003, 2005), 

Pino, (1993), Cunha (2000, 2005), Fontana (2000), uma vez que o processo 

formativo e atuação dos professores apresentaram vinculação com o contexto social, 

histórico, político, econômico e cultural em que está inserida a educação e as suas 

práticas. Com base em Tardif (2014), abordamos o que os docentes utilizam no 

cotidiano de suas atividades, quais conhecimentos são articulados às suas 

vivências, aos seus saberes do senso comum e às suas competências sociais. 

Utilizamos outros autores, não menos importantes, e que serão citados no decorrer 

deste estudo. 

Portanto, este trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta 

introdução. No primeiro capítulo, discutimos o estado do conhecimento sobre as 

práticas cotidianas e constituição de professoras alfabetizadoras. O segundo 

capítulo tratou da constituição docente. O terceiro capítulo abordou alfabetização e 

prática pedagógica. O quarto capítulo dedicou-se à metodologia. No quinto e último 

capítulo apresentamos nossos resultados e discussões.  

 Salientamos que nas leituras de revisão de literatura foi abordado o professor 

de forma geral, bem como os professores alfabetizadores, porém, nos resultados e 

discussões especificamos professoras alfabetizadoras já que as colaboradoras desta 

pesquisa foram todas do sexo feminino.  Não obstante, deixar explícito que o foco 

deste trabalho foram as professoras alfabetizadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
1 PRÁTICAS COTIDIANAS E CONSTITUIÇÃO DE PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS: ESTADO DO CONHECIMENTO 

 

No presente capítulo, buscamos fazer uma síntese dos artigos publicados nos 

Grupos de Trabalhos (GTs) 8 (Formação de professores) e 10 (Alfabetização, leitura 

e escrita) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd). O motivo da escolha destes GTs é o fato de coadunarem com a proposta 

desta pesquisa (em andamento), que tem como foco a constituição do professor 

alfabetizador, remetendo a questão da pesquisa (em andamento): De que modo as 

professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, constituem-se 

alfabetizadoras em meio às práticas pedagógicas cotidianas? 

A escolha da ANPEd como fonte desta pesquisa se justifica pela contribuição 

e desenvolvimento proporcionado no meio científico, educacional, cultural e social 

pela associação. A ANPEd foi fundada em 1978 e, desde então, mostra-se 

comprometida com os Programas de Pós-Graduação em Educação, com os 

professores e estudantes que se concentram nas pesquisas realizadas na área. Os 

estudos realizados nos GTs da ANPEd surgiram da própria temática ou do contexto 

histórico que perpassa os estudos realizados nessas reuniões, sendo o nosso ano 

de 2010 a 2015. Consideramos esse período de tempo suficiente para termos 

conhecimentos do quantitativo de produções científicas que foram realizadas nessas 

reuniões, se elas têm abrangido a temática pesquisada e se contemplam os critérios 

estabelecidos, quais sejam: a) práticas pedagógicas alfabetizadoras; b) práticas e 

constituição de professores alfabetizadores.  

Esse tipo de levantamento realizado nos anais das reuniões da ANPEd é 

denominado “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Estas são, portanto, 

pesquisas de cunho bibliográfico, por meio das quais buscamos fazer um 

mapeamento e discussão de estudos realizados no meio acadêmico sobre áreas 

específicas do conhecimento (FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI; ENS, 2006). 

Desse modo, 

 

Estados da arte podem significar uma contribuição importante na 
constituição do campo teórico de uma área de conhecimento, pois 
procuram identificar os aportes significativos da construção da teoria 
e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que 
se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar 
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experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de 
solução para os problemas da prática e reconhecer as contribuições 
da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada 
(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39). 

 

Ressaltamos que é relevante para o meio acadêmico as informações contidas 

nas pesquisas “estado da arte ou “estado do conhecimento” (FERREIRA, 2002; 

ROMANOWSKI; ENS, 2006), pois possibilitam a realização de um 

 

[...] recorte temporal definido, a produção em determinada área de 
conhecimento, reconhecer os principais resultados das pesquisas 
realizadas, identifica temática e abordagens dominantes e 
emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos a 
pesquisas futuras (FÁVERO; OLIVEIRA, 2012, p. 189). 

 

Segundo Fávero e Oliveira (2012), as produções brasileiras sobre o estado da 

arte iniciaram-se com o incentivo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), que financiou as pesquisas juntamente com os grupos de 

trabalho da ANPEd – sendo sua participação muito importante nas “Séries Estado do 

Conhecimento”2. Nesse mesmo trabalho, os autores destacaram o quantitativo das 

respectivas séries elaboradas até o número 11 (2007). Atualmente chegamos até o 

número 13 (2014).  

Concomitante a estes estudos, Brzezinski e Garrido (2002) realizaram um 

levantamento do estado da arte nos anais das Reuniões Anuais da ANPEd entre os 

anos de 1992 a 1998, denominado “Estado da arte sobre Alfabetização, Educação 

da Criança de 0 a 6 anos, Formação de Professores e Ensino Superior”. Os estudos 

foram desenvolvidos pelo Comitê dos Produtores de Informação (COMPED) e pelo 

INEP. As autoras classificaram o material em três subgrupos: 1) produção do 

conhecimento nos trabalhos apresentados no GT 8 - Formação de Professores da 

ANPEd; 2) Produção de dissertações e teses divulgadas no CD-ROM da ANPEd; 3) 

Artigos publicados em periódicos de circulação nacional. 

O período dos estudos realizados pelas autoras (BRZEZINSKI; GARRIDO 

2002) no GT 8 da ANPEd mostra-nos que o estado da arte tem sido desenvolvido 

desde a década de 1990. Nesse contexto, Brzezinski e Garrido (2002, p. 305) 

analisaram 70 trabalhos, que constituíram uma amostra da produção dos GTs. Os 

                                                 
2
 São publicações de determinados temas educacionais que seguem uma linha do tempo, trazendo 

resultados que possam contribuir significativamente para o conhecimento do meio educacional. 
Disponível em: <http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/subcategoria/30>. Acesso em: 20 set. 
2017. 
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trabalhos foram agrupados em cinco temas: “Revisão de Literatura (6%); Identidade 

e Profissionalização (17%); Formação Inicial (41%); Formação Continuada (22%); 

Práticas Pedagógicas (14%)”. Conforme as autoras, esses estudos tiveram como 

objetivo realizar um levantamento sobre a trajetória do Grupo de Formação de 

Professores, “apresentados à comunidade acadêmica em 1995” sobre a “História 

dos Grupos de Trabalhos” (BRZEZINSKI; GARRIDO, 2002, p. 304). 

Nesse ínterim, visitamos no site da ANPEd as cinco últimas reuniões, 

referentes ao período entre 2010-2015. Nossa proposta era que fossem 

contemplados os últimos cinco anos, ou seja, até 2017, porém, quando este 

levantamento foi realizado, ainda não havia acontecido a reunião referida. Por esse 

motivo, a última reunião foi a de 2015. Como citado anteriormente, as reuniões da 

ANPEd vêm acontecendo desde 1978 em períodos anuais, entretanto, a partir de 

2013, passaram a acontecer bianualmente; por isso, os anos 2014 e 2016 não serão 

vistos em nossas tabelas. 

De acordo nosso levantamento, encontramos um total de 208 artigos 

produzidos nos períodos selecionados, sendo 119 no GT de Formação de 

professores e 89 no GT Alfabetização, leitura e escrita, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1:- Número de artigos encontrados nos GTs 8 e 10 (2010 a 2015). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Produzida pela própria pesquisadora. 

 

Foi realizada a leitura dos resumos, no entanto, ocorreu uma limitação para 

essa identificação, em virtude de os autores não apresentarem em seu corpus, 

informações importantes, como palavras-chaves, metodologia, objetivos, utilizadas 

para viabilização da análise inicial. Nesse caso, para obtermos informações 

relevantes sobre a pesquisa, alguns artigos foram lidos na íntegra. Dessa forma, 

selecionamos onze trabalhos, conforme Tabela 2, que se segue. 

 

ANO GT 8 – Formação 
de professores 

GT 10 – 
Alfabetização, 
leitura e escrita 

2010 
2011 
2012 
2013 
2015 

21 
22 
22 
18 
36 

17 
22 
17 
13 
20 

Total 119 89 
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Tabela 2:- Número de artigos selecionados nos GTs 8 e 10. 

ANO GT 8 – Formação 
de professores 

GT 10 – 
Alfabetização, 
leitura e escrita 

2010 
2011 
2012 
2013 
2015 

- 
- 
- 

02 
01 
 

01 
- 

03 
02 
02 

Total 03 08 

Fonte: Produzida pela própria pesquisadora. 

 

Nesse processo, notamos lacunas entre os anos de 2010 e 2012 no GT 8, em 

relação à baixa produção de trabalhos sobre a formação de professores 

alfabetizadores. No GT 10, identificamos um maior número dos trabalhos de acordo 

com as temáticas estabelecidas pela pesquisa, embora consideremos o quantitativo 

pouco relacionado a este período. 

Na etapa seguinte, realizamos fichamentos3 dos artigos selecionados, 

considerando local, ano, número de artigos encontrados nos GTs 8 e 10, título, 

autor, palavras-chaves (quando houver) e instituição, conforme Quadro 1, que se 

segue. 

 

Quadro 1: Descrição dos artigos selecionados do GT 08 – Formação de professores. 

Reunião, 
ano e local 

 

Nº de 
artigos 

Título Autor Palavras-chaves Instituição 

 
 
 

36ª 
Reunião 
Goiânia - 

GO 
2013 

 
 
 
 
 

02 
 
 

Aprendizagem da docência 
alfabetizadora no contexto da 
surdez 

Giovana 
Medianeira 
Fracari Hautrive; 
Doris Pires 
Vargas Bolzan 

 
 
- 

 
 
UFSM 

A atividade docente de uma 
professora alfabetizadora no 
contexto das políticas públicas em 
Minas Gerais: uma análise a partir 
de núcleos de significação 

Márcia Aparecida 
Resende; Carlos 
Henrique de 
Souza Gerken 

Atividade 
docente; 
Alfabetização; 
Sentidos; 
Significados 

 
UNIS-MG/ 
UFSJ 

 
37ª 

Reunião 
Florianó-
polis/SC 

2015 

 
 

 
01 

Os saberes experienciais e os 
discursos dos professores: olhares, 
limites e possibilidades 

Marcelle Pereira 
Rodrigues; 
Alessandra 
Ribeiro Baptista; 
Cristiane 
Domingues da 
Silva. 

Saberes 
docentes; 
saberes 
experienciais; 
professores 
alfabetizadores 

 
 
FEBF/UER
J 

Fonte: Produzido pela própria pesquisadora. 

 

                                                 
3
 Fichamentos são fichas elaboradas pela pesquisadora para sintetizar os dados das pesquisas.  
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Quadro 2: Descrição dos artigos selecionados do GT 10 – Alfabetização, leitura e escrita. 

Ano e 
local 

 

Nº de 
artigos 

Título Autor Palavras-chaves Instituição 

33ª 
Reunião 
Caxambu 
– MG 
2010 

 
 

01 

Sincronia e simultaneidade no uso 
do tempo: mediações em aula por 
uma alfabetizadora experiente 

Flávia Anastácio de 
Paula 

 
 
- 

 
UNIOESTE 

 
 
 
 
 
 

35ª 
Reunião 
Porto de 
Galinhas 

- PE 
2012 

 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 

Práticas de alfabetização e 
letramento: o fazer pedagógico de 
uma alfabetizadora bem sucedida 
 

Ivânia Pereira 
Midon de Souza; 
Cancionila 
Janzkovski 
Cardoso   

Alfabetização; 
Letramento; 
Textos; Práticas 
bem sucedidas 

SME/ 
UFMT 

A relação entre as práticas de 
alfabetização e as aprendizagens 
das crianças nos três anos iniciais do 
ensino fundamental em escolas 
organizadas em série e em ciclos 

Magna do Carmo 
Silva Cruz;  
Eliana Borges 
Correia de 
Albuquerque 

 
 
 
- 

IFPE e 
CEEL/UFP
E 

Ampliação da escolaridade 
obrigatória: alfabetização e 
letramento com crianças de seis 
anos no ensino fundamental 

Ana Caroline de 
Almeida 

 
 

- 

UFSJ 

 
36ª 

Reunião  
Goiânia - 

GO 
2013 

 
 
 
 

02 
 
 

A concepção de leitura de 
professoras alfabetizadoras e a sua 
influência no ensino do ato de ler  
 

Joelma Reis 
Correia 

Leitura; 
Alfabetização; 
Ensino da leitura 

UFMA 

O desafio do “alfabetizar letrando” 
em sala de aula: um estudo de caso 

Terezinha Toledo 
Melquíades de 
Melo; Luciane 
Manera Magalhães 

Alfabetizar 
letrando; Didática 
da alfabetização; 
Prática 
Pedagógica 

UFJF 

 
 
 

37ª 
Reunião 
Florianó-

polis - 
SC 

2015 
 

 
 
 
 
 

02 

Construções cotidianas de práticas 
de alfabetização e o ensino 
sistemático da escrita: elementos da 
formação continuada mobilizados por 
professoras 

Ywanoska Gama  
 

Formação 
Continuada de 
Professores; 
Alfabetização; 
Cotidiano; sala de 
aula 

PCR- 
Prefeitura 
do Recife 
 

 
 

O ensino da língua portuguesa na 
alfabetização inicial:  
tempos e contratempos 

Luciane Manera 
Magalhães; Analina 
Alves de Oliveira 
Muller 
 

Alfabetização; 
Organização 
Curricular; Tempo 

UFJF 

Fonte: Produzido pela própria pesquisadora. 

 

A revisão e análise dos artigos seguem conforme a temática estabelecida 

pela pesquisa, ou seja: práticas pedagógicas do fazer docente alfabetizador e 

práticas e constituição dos professores alfabetizadores. 

 



23 

 

 
1.1 Práticas pedagógicas do fazer docente alfabetizador 

 

Neste capítulo, tratamos sobre a categoria práticas alfabetizadoras, com 

enfoque em nove (9) trabalhos. Em A atividade docente de uma professora 

alfabetizadora no contexto das políticas públicas em Minas Gerais: uma análise a 

partir de núcleos de significação, Resende e Gerken (2013) têm como objetivo 

analisar a atividade docente de uma professora alfabetizadora no contexto da escola 

e das políticas públicas da rede estadual de ensino de Minas Gerais, a partir dos 

sentidos e significados constituídos acerca daquilo que se faz em sala de aula. 

Dessa forma, utilizaram o método do materialismo histórico-dialético baseado na 

perspectiva da Psicologia Histórico-cultural, cujos instrumentos adotados para 

produção dos dados foram à observação, gravação, entrevistas e análise 

documental.  

Segundo os autores, a professora ainda tem em sua prática alfabetizadora a 

repetição de atividades que está condicionada ao seu cotidiano, com cópias de 

conteúdos relacionadas ao seu fazer docente, bem como a realização de ditados de 

palavras e o seu processo de memorização, vistas como gênero de alfabetização, 

que estão inseridas geralmente nas experiências de muitos alfabetizadores.  

Assim, para uma das professoras da pesquisa (RESENDE; GERKEN, 2013), 

as possíveis causas das dificuldades de aprendizagem dos alunos estão 

relacionadas ao papel da família e sua participação na vida escolar dos alunos, 

inserindo também a aprendizagem e o processo de alfabetização que está 

relacionado ao seu nível de conceituação da escrita. A professora ainda relata que 

estas crianças necessitam de acompanhamento psicológico para que suas 

aprendizagens possam ser desenvolvidas no tempo certo, atribuindo o fracasso 

escolar a uma patologia que só pode ser resolvida fora do espaço escolar, afirmando 

que a aprendizagem da criança depende de uma didática adequada, definindo suas 

ações diante dos desafios da não aprendizagem, caracterizada pelo que lhe impõem 

e não aquilo que obrigatoriamente lhe é orientado a realizar.  

Os autores pontuam que o ambiente escolar influencia significativamente na 

atividade da professora. Afirmam, ainda, que a organização que conduziu o trabalho 

pedagógico e as ações de formação continuada da escola não contribuiu para a 

modificação das ações docentes, substituindo por estilos pré-elaborados. Isto 
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aconteceu por não permitir aos professores a oportunidade de refletir sobre suas 

práticas, ou seja, nos momentos em grupo não se discutiu sobre a relação teoria e 

prática que deveria ser construída coletivamente, como forma de prevenção, 

colocando em evidência as dificuldades dos alunos e as alternativas do trabalho 

docente.  

Assim sendo, conforme os autores, “a escola precisa criar espaços de 

formação continuada de professores e fortalecer o trabalho coletivo” (RESENDE; 

GERKEN, 2013, p. 14), proporcionando uma relação entre os pares permeados pelo 

coordenador pedagógico para o desenvolvimento de novos saberes.   

No trabalho Práticas de alfabetização e letramento: o fazer pedagógico de 

uma alfabetizadora bem sucedida, Souza e Cardoso (2012) objetivaram analisar a 

prática de uma alfabetizadora considerada bem sucedida, atuante em uma escola 

municipal de Várzea Grande-MT. Nesse sentido, foi realizada pesquisa de campo, 

com abordagem qualitativa, em duas escolas municipais e com duas professoras 

alfabetizadoras. Os instrumentos utilizados foram observação e entrevista 

semiestruturada. As autoras fizeram um recorte da pesquisa e apresentaram 

resultados de uma das professoras. Para a produção dos dados foi realizada uma 

amostra com os indicadores da compreensão das práticas da professora e os 

resultados da aprendizagem das crianças.  

As análises realizadas sobre as práticas da professora e a concepção de 

alfabetização e letramento foram definidas pela docente como “apropriação do 

código escrito e a compreensão de leitura”, pois a alfabetização só tem sentido se 

estiver associada ao uso social. E, para isso, a professora considera importante 

trabalhar com texto, pois é completo e é uma ferramenta de alfabetização.  

Os bons resultados da professora conceituada como bem-sucedida se 

reportam às práticas que se aproximam da teoria Construtivista ou Interacionista. A 

primeira tem como auxílio os diagnósticos psicogenéticos e a segunda se relaciona 

às práticas que objetivam o processo metodológico de leitura e o entendimento dos 

textos através da escrita. De acordo com Souza e Cardoso (2012), o que ocasionou 

o sucesso da professora no processo de alfabetização e letramento foi proporcionar 

aos alunos atividades com enfoques do sistema alfabético de escrita e também 

direcionadas às práticas sociais.  

O artigo A relação entre as práticas de alfabetização e as aprendizagens das 

crianças nos três anos iniciais do ensino fundamental em escolas organizadas em 
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série e em ciclos, de Cruz e Albuquerque (2012), teve o objetivo de analisar a 

construção de práticas de alfabetização na perspectiva do “alfabetizar letrando” e a 

relação dessas práticas com as aprendizagens das crianças que frequentam escolas 

pertencentes a sistemas de ensino organizados em série (Camaragibe) e em ciclos 

(Recife). A pesquisa foi realizada em duas escolas, uma em ciclo e a outra em série, 

utilizando a abordagem qualitativa/quantitativa como estudo de caso. Participaram 

da pesquisa seis professoras, sendo três de cada escola (1º ano, 2º ano e do 3º ano) 

juntamente com as crianças das turmas. As pesquisadoras utilizaram como 

procedimento metodológico  

 

(1) realização de uma atividade diagnóstica (escrita de palavras) com 
os alunos das três turmas do 1º ciclo, no início e no final do ano 
letivo; (2) análise documental das propostas curriculares de cada um 
dos municípios; (3) entrevistas com as professoras; (4) observações 
de aulas das professoras participantes da pesquisa (CRUZ E 
ALBUQUERQUE, 2012, pp. 5-6).  

 

Os instrumentos empregados foram à observação e a entrevista, com base na 

análise do conteúdo. A teoria Construtivista guiou o processo das práticas de 

alfabetização inseridas no “Ciclo Básico de Alfabetização”, bem como os estudos da 

abordagem da Psicogênese da Língua Escrita que se alastrou como teoria nas 

práticas alfabetizadoras. Os resultados foram discutidos em duas sessões: a 

primeira, sobre as orientações que envolvem a “proposta curricular dos municípios 

sobre o ensino da escrita na alfabetização e algumas aproximações e 

distanciamentos quanto às práticas de alfabetização desenvolvidas nas escolas 

Seriada e Ciclada” (CRUZ; ALBUQUERQUE, 2012, p. 6); a segunda apresenta “os 

perfis de entrada e saída das crianças no que se refere à apropriação da escrita 

alfabética refletindo sobre a progressão das aprendizagens ao longo do ciclo da 

infância nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Escola Ciclada e Seriada” 

(CRUZ; ALBUQUERQUE, 2012, p. 6). 

Um dos primeiros resultados analisados por Cruz e Albuquerque (2012) foram 

os documentos da Proposta Curricular das duas escolas, que mostraram poucas 

aproximações e muitos distanciamentos. Ambas tinham como pressuposto o uso do 

sociointeracionismo de língua focado nos textos para o ensino de Língua 

Portuguesa. Dessa forma, apenas a escola de Camaragibe (seriada) apresentou 

objetivos e conteúdos; já na Proposta Curricular de Recife (ciclada), havia lacunas 
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quanto às suas especificidades e aprofundamentos sobre o que necessitava ser 

ensinado. Mesmo com as lacunas apresentadas na Proposta Curricular de Recife, 

as professoras compreenderam a necessidade de proporcionar aos alunos o uso da 

escrita alfabética, baseada na produção de texto. As professoras da Escola Seriada 

tinham como técnica de ensino o uso de conteúdos detalhados com objetivos 

sistematizados para cada ano apresentado na Proposta Curricular. Todas as 

professoras tinham como conceito de educação as teorias pedagógicas do 

Construtivismo: baseadas no alfabetizar letrando. 

A segunda sessão, por sua vez, trouxe as análises das atividades 

diagnósticas realizadas no início e final do ano, culminando na adoção de quatro 

categorias e dez subcategorias associada à escrita dos alunos, ou seja, Escrita Pré-

Silábica: (P1 – Pré-Silábica inicial; P2 – Pré-Silábico); Escrita Silábica: (S1 – Silábico 

inicial; S2 – Silábico Quantitativo; S3 – Silábico Qualitativo); Escrita Silábico-

Alfabética (SA); Escrita Alfabética: (A1 – Alfabético com pouco domínio das 

correspondências grafofônicas diretas; A2 – Alfabético com pouco domínio das 

regularidades contextuais; A3 – Alfabético com razoável domínio das regularidades 

contextuais; A4 – Alfabético com bom domínio das regularidades contextuais; 

Alfabético com escrita convencional).  

As autoras apresentaram uma descrição do desempenho das três turmas em 

relação à escrita de palavras na Escola Ciclada e Seriada. Os resultados advindos 

das turmas do 1º ano mostraram que entre o perfil inicial (PI) e o perfil final (PF) do 

diagnóstico realizado com as crianças houve um aumento no conhecimento 

relacionado à escrita alfabética. Destacamos apenas resultados do 1º ano do Ensino 

Fundamental I, pois, consideramos suficiente para a proposta de desta pesquisa. As 

práticas das professoras foram elementos fundamentais para se chegar a esses 

resultados, uma vez que tinham como propósito alfabetizar os alunos ainda no 1º 

ano, proporcionando o desenvolvimento da escrita alfabética. As crianças do 1º ano 

das duas escolas chegaram ao final do ano no nível de escrita alfabética merecendo 

cuidados no ponto de vista da norma ortográfica. 

As reflexões tecidas por Cruz e Albuquerque (2012, p. 14) mostraram que é 

preciso discutir sobre as “metodologias de alfabetização em uma perspectiva de 

alfabetizar letrando”, mesmo as professoras não se submetendo às normas 

sistemáticas da escola. As aprendizagens adquiridas nas turmas do 1º ano foram 

relevantes para a construção da escrita e, também, para as outras turmas e serviram 
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de sustentação da escrita. Ambas as escolas, independentemente de serem ciclos 

ou séries, apresentaram resultados semelhantes em relação às aprendizagens dos 

alunos.  

Almeida (2012), em Ampliação da escolaridade obrigatória: alfabetização e 

letramento com crianças de seis anos no ensino fundamental promoveu uma 

discussão sobre as práticas alfabetizadoras de professores que atendem a crianças 

com seis anos. Objetivou conhecer e analisar como os professores do primeiro ano 

apropriaram-se da política de ampliação do Ensino Fundamental I e quais 

concepções de alfabetização e letramento embasam seus discursos e práticas. A 

pesquisa, de caráter etnográfico, ocorreu em uma turma do 1ª ano do Ensino 

Fundamental do município, na forma de estudo de caso. Os participantes da 

pesquisa foram uma professora e sua turma, e, para a produção dos dados, fez-se 

uso da observação da sala de aula.  

A proposta da pesquisa etnográfica busca compreender os princípios culturais 

e as práticas que são vivenciadas no dia a dia, destacando as práticas ocultas que 

perpassam as ações, as relações, a elaboração de objetivos e a criação de 

atividades cotidianas dos integrantes de um determinado grupo, a fim de 

compreender como se dão essas relações nestes espaços. Nessa perspectiva, o 

artigo de Almeida (2012, p. 4) tem como foco compreender os “padrões culturais e 

as práticas cotidianas dos integrantes do grupo estudado”. Para a autora, a sala de 

aula é como se fosse uma comunidade cultural, com sujeitos heterogêneos que 

participam do processo de ensino-aprendizagem de formas diferentes.  

A observação da sala de aula proporcionou à autora descrever as atividades 

desenvolvidas no período de aula, bem como o tempo e o espaço dos integrantes 

que faziam parte desse contexto. A partir das observações foi dada mais atenção às 

práticas da professora, direcionadas à leitura e escrita, que colaboraram de forma 

discursiva sobre o processo de alfabetização e letramento. 

Com base na concepção sobre as situações de alfabetização e letramento no 

cotidiano de uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental I, Almeida (2012) discutiu 

o termo letramento dialogando com vários autores, até chegar aos termos letramento 

autônomo e letramento ideológico. Nesse sentido, as práticas de letramento são 

sociais e, portanto, não podem ser compreendidas fora de seus contextos político e 

ideológico. O letramento escolar é um termo constituído pela escola, que faz uso da 

escrita e leitura.  
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Assim, outras análises realizadas a partir das observações referem-se às 

práticas relacionadas à leitura e à escrita que aparecem de forma recorrente na 

rotina da sala de aula: a cópia do calendário e de pequenos textos, atividades de 

leituras e atividades de sistematização do código. No que tange à cópia, a autora 

deixou explícito que a repetição dessas práticas tem abordado a linguagem escrita 

de maneira genérica e fragmentada dos espaços sociais e da atual realidade em que 

ela acontece. Em relação à leitura, esta era insuficiente e vinha sempre 

acompanhada de um determinado conteúdo estudado. 

Considerando a atividade de sistematização de código escrito, a professora 

utilizava o método sintético de alfabetização, que tinha como foco o processo de 

memorização das palavras. Em suas análises, não houve atividades textuais que 

retratassem ou se aproximassem de ações reais utilizadas pela leitura e escrita, 

mas, sim, para trabalhar outro conteúdo.  

Um ponto muito importante desse artigo foi à ênfase dada aos saberes 

docentes na prática alfabetizadora, pois, segundo a autora, “é necessário que o 

professor tenha conhecimento teórico sobre linguagem e sobre as formas pelas 

quais as crianças se apropriam da natureza alfabética do nosso sistema de escrita” 

(ALMEIDA, 2012, p. 12).  

Diante das observações das práticas alfabetizadoras da professora, Almeida 

(2012) evidenciou que não houve um processo ensino-aprendizagem pautado no 

letramento das crianças e que o fato de trabalhar textos curtos para que os alunos 

se apropriassem do sistema de escrita não era o bastante. Portanto, a autora 

considerou o processo de alfabetização observado como “desaprendizagem”, 

quanto às finalidades da escrita imposta pela escola, principalmente as que são 

oferecidas às crianças das camadas populares. Enfatizou, também, que o processo 

de ensino-aprendizagem da escrita vem ocorrendo de forma negativa, ocultando a 

subjetividade do autor/leitor, a forma adequada de como se deve usar a escrita. 

Correia (2013), em A concepção de leitura de professoras alfabetizadoras e a 

sua influência no ensino do ato de Ler, buscou analisar a concepção de leitura que 

norteia a prática pedagógica de professoras alfabetizadoras da rede pública 

municipal em São Luís, no Maranhão, e a sua materialidade através do modo como 

ensinam o ato de ler. Como método, usou a pesquisa etnográfica, realizada com 

duas professoras do 2º ano do Ensino Fundamental I e suas respectivas turmas. 

Foram utilizados como instrumentos a observação participante, entrevista 
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semiestruturada e o caderno de português de duas crianças, sendo uma de cada 

turma. Embora tenha feito uso dos três instrumentos citados, só foram enfatizados 

dados da entrevista semiestruturada e cadernos das crianças.  

Nesse contexto, a autora estruturou o artigo em dois momentos de discussão: 

1) sobre a importância do ato de ler; 2) sobre os percursos realizados pelas 

professoras para ensinar a criança ler. Segundo a autora, para que o professor 

ensine a criança a ler é preciso que se aproprie dos “conhecimentos acerca do 

processo de aquisição da leitura” (CORREIA, 2013, p. 3) não privilegiando somente 

o que deve ser feito na sala de aula. A partir do momento em que o professor se 

conscientiza dessas apropriações, ele se dá conta de sua importância e do seu 

papel no processo ensino-aprendizagem do ato de ler. 

No discurso das professoras, o ato de ensinar a ler e escrever se associa 

somente ao processo de alfabetização e a um período determinado, dando atenção 

para as crianças que ainda não haviam adquirido o conhecimento do código 

linguístico; em relação às outras crianças que já tinham os conhecimentos de leitura 

e escrita as professoras não tiveram a mesma preocupação.  

Nesse sentido, as crianças que chegam à escola, pela primeira vez, possuem 

alguns conhecimentos linguísticos, que são denominados gêneros primários, pois 

foram constituídos no meio familiar e em outros espaços sociais. Os gêneros 

secundários são aqueles que a criança aprende numa relação social e cultural que 

apresenta maior dificuldade sistematicamente.  O que importa para as professoras é 

que as crianças aprendam a transformar signos escritos em signos orais, 

desvalorizando o diálogo concreto que deveria existir em sala de aula, ou seja, 

fazendo o uso do gênero discursivo.   

Parafraseando a autora, o ato de ler é mais que uma leitura visual, é preciso 

ter sentido para que a criança aprenda a ler (CORREIA, 2013). Esse sentido 

acontecerá no decorrer de sua relação constituída na sala de aula entre professor e 

aluno, através do material disponibilizado e do comportamento do aluno no seu 

manuseio. Os registros dos cadernos das crianças deixaram claro que elas 

aprendem a ler e escrever de forma artificial ou no desenvolvimento dos enunciados. 

O ensino oferecido ocorre através do treino, afetando o seu processo de construção, 

perdendo seu significado.  

Ao atentar para as práticas incorporadas no contexto da sala de aula, Correia 

(2013) apresentou o caminho da leitura que as professoras percorreram para ensinar 
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as crianças, demonstrando confiança no fato de que para se aprender a ler é preciso 

treinar a vocalização da letra, da sílaba, da palavra, da frase, por fim, do texto. Para 

a autora, o que falta nas professoras é entender o método da aquisição dessa 

atividade, que se distancia da forma correta de ler concedendo-lhe sentido. 

Os momentos com as professoras, bem como “o diálogo com teóricos e 

estudiosos da linguagem e da leitura contribuíram de forma significativa” (CORREIA, 

2013, p. 15) para compreender a maneira de como se ensina a ler, que, para a 

autora, é uma perda de tempo e esforços, pois as crianças não vivem situações 

reais, as professoras não refletem sobre suas dificuldades, negligenciando as 

aprendizagens que elas trazem para a escola.  

No texto O desafio de alfabetizar letrando em sala de aula: um estudo de 

caso, escrito por Melo e Magalhães (2013), busca-se analisar, por meio das 

atividades realizadas em sala de aula, a ênfase dada ao processo de alfabetização e 

letramento. Trata-se de uma pesquisa de cunho interpretativista, etnográfico, 

qualitativo; além disso, foi feito uso dos instrumentos de observação participante e 

notas de campo. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental I, especificamente das aulas de português.  

Conforme as autoras, as atividades de letramento e alfabetização realizadas 

em sala de aula foram complicadas, deixando várias lacunas no que se refere à 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). De acordo as observações 

analisadas da sala de aula, as autoras categorizaram as atividades em quatro 

exemplos, dos quais destacou a apreensão da professora com as leituras das 

crianças, sendo aquelas que possibilitaram a construção de sentidos daquilo que se 

lê, empenhando-se para a compreensão do processo, isto é: 1) análise de textos 

com as crianças; 2) produção de cartas coletivas; 3) produção de cartazes; 4) ditado. 

As autoras concluem a pesquisa enfatizando a importância do processo de 

alfabetização pautada em atividades voltadas ao SEA, juntamente com o letramento, 

para que as crianças aprendam a ler e escrever na idade certa. 

Em outro texto analisado, qual seja: Sincronia e simultaneidade no uso do 

tempo: mediações em aula por uma alfabetizadora experiente, de Paula (2010), 

vimos que o objetivo da pesquisa foi mostrar a concretização de práticas 

alfabetizadoras, enfocando os usos do tempo de uma professora experiente.  Para 

tanto, apresentou uma metodologia de cunho etnográfico, utilizando instrumentos 

como observação, registro de campo e entrevistas. Para a análise dos dados, foram 
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aplicados os princípios teóricos vigotskianos, no intuito de entender a dinâmica e as 

perspectivas de “tempo cronológico e kairológico. Assim, levaram em consideração 

as análises elaboradas por Heller (1991), por Thompson (1998), e por Certeau 

(1994), para a compreensão dos processos de improvisação na aula de 

alfabetização” (PAULA, 2010, p. 1-2). A observação foi realizada em sala de aula 

com uma professora alfabetizadora em finalização de carreira – com 47 anos de 

profissão.  

 Conforme a percepção da pesquisadora, a professora alfabetizadora se 

constitui no momento em que usa o tempo prescrito em benefício próprio, ou seja, 

mesmo reproduzindo regras e padrões estabelecidos, conseguiu dar significado ao 

seu trabalho através de sua autonomia. 

Paula (2010), em seu primeiro contato com a sala de aula, observou e marcou 

o tempo correspondente a cada atividade desenvolvida nesse espaço, além disso, 

atribuiu o ritmo da professora, em um dia de aula, descrevendo em duas ações: 1) 

atividades simultâneas; 2) atividades sincrônicas, com orientações de grupos 

heterogêneos. De acordo com as atividades observadas, a autora elaborou um 

quadro detalhado de um dia de aula da professora, cronometrando o tempo de cada 

atividade, realizada do início ao final da aula.  Dessa maneira, em um quadro, foram 

registradas 33 atividades relacionadas à “leitura, oralidade, valorização da língua 

escrita e o trabalho com o sistema de anotação alfabético ortográfico” (PAULA, 

2010, p. 6). Todas as atividades simultâneas eram realizadas respeitando o tempo 

de cada aluno, mantendo uma sincronia da turma. 

Paula (2010) concluiu, então, que a experiência da professora alfabetizadora 

é elevada quando se permite fazer uso de uma nova metodologia de alfabetização. 

Em sua prática não foram excluídas experiências aprendidas anteriormente, estas 

são agregadas a uma mesma história de formação que se manifesta 

repentinamente, como repentes ou improvisos. Conforme Paula (2010), na sua 

concepção temporal e cronológica da sala de aula, o tempo é dividido e carregado 

de significados para entender o processo de ensino/aprendizado.  

Isto mostra que a formação continuada de professores deve acontecer 

simultaneamente com as mudanças que ocorrem na educação, como relatado por 

Gama (2015), ao tratar das formações continuadas para professores alfabetizadores 

oferecidos pela rede municipal. A formação é um processo importante para a vida 

profissional do professor, que se atualiza quanto às formas de aprendizagem que 
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devem ser desenvolvidas nas salas de aula, propiciando mudanças na constituição 

do seu fazer docente.  

Sendo assim, no artigo intitulado Construções cotidianas de práticas de 

alfabetização e o ensino sistemático da escrita: elementos da formação continuada 

mobilizados por professoras, Gama (2015) objetivou analisar as relações entre a 

construção cotidiana de práticas docentes na alfabetização e a formação continuada 

vivenciada por professoras alfabetizadoras. A pesquisa qualitativa foi de cunho 

exploratório, através da observação, tendo como técnica a análise do conteúdo. Os 

sujeitos da pesquisa foram duas professoras que atuavam no 2º ano do Ensino 

Fundamental I do município de Camaragibe/RE. 

Segundo Gama (2015), a formação continuada de professores 

alfabetizadores, nesse município, aconteceu em dois períodos: 1) a primeira 

referente aos anos de 2001 a 2005, que teve como instância formadora o Grupo de 

Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação (GEEMPA) do Rio 

Grande do Sul (esta foi a primeira formação continuada específica para professores 

alfabetizadores oferecida pelo município); 2) a segunda, de 2006 a 2012, realizada 

com os formadores da rede e professores da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e o Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL). 

A autora (2015, p. 7) identificou nas falas das professoras que a formação 

continuada atribuiu uma relação mútua entre “professores e fundamentação teórica” 

ampliando suas práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula. Dentre as 

aprendizagens que mais contribuíram significativamente para sua formação 

continuada, destacam-se: “as atividades desafiadoras, avaliação diagnóstica, 

reconhecimento das hipóteses de escrita, planejamento de atividades e intervenções 

adequadas a cada nível” (GAMA, 2015, p. 7). As experiências adquiridas com a 

formação continuada promoveram uma autoformação que ampliou 

consideravelmente a qualidade do trabalho, incentivando-as a percorrer outros 

caminhos em busca de outras formações complementares.  

Dentre as atividades recorrentes observadas pela autora encontram-se: 1) 

exploração do alfabeto; 2) identificação de letra inicial e letra final – sílaba 

inicial/sílaba final; 3) atividades com rimas, formação de palavras a partir de sílabas 

dadas/ordenação de sílabas para formar palavras; 4) escrita de palavras 

(ditado/autoditado, texto que as crianças sabiam de cor, com lacunas para preencher 

com as palavras necessárias, palavras cruzadas), dentre outras.  
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Outras atividades rotineiras foram observadas nas aulas, como a escrita de 

frases, que vinha associada a outras, seguindo os componentes curriculares. 

Tinham como preocupação a ortografia dos alunos, para a qual dispensavam maior 

atenção, corrigindo as escritas e orientando-os, e, como contribuição para melhorar, 

propunham atividades como as fichas e passatempos com grafia. Conforme Gama 

(2025), os saberes da profissão e das práticas estão imbricados no processo de 

atuação docente, os quais não há como separar desse contexto, visto que cada 

docente tem seu jeito próprio de atuar em sala de aula.  

As professoras desenvolveram diariamente práticas rotineiras singulares, pois 

se apropriaram de aparatos alternativos vivenciados numa relação de trocas com 

outros professores, especialmente por meio dos diálogos ocorridos na formação 

continuada. Assim, Gama (2015) concluiu argumentando sobre a relevância da 

formação continuada de professores, que une as experiências docentes partilhadas 

entre seus colegas de profissão, na promoção de percursos diversificados inseridos 

na prática alfabetizadora dos espaços escolares. 

Em O ensino da língua portuguesa na alfabetização inicial: tempos e 

contratempos, de Magalhães e Muller (2015, p. 2), a pesquisa objetivou estudar “a 

organização do tempo no ciclo inicial de alfabetização e (analisar) as atividades de 

língua portuguesa desenvolvida pelas professoras alfabetizadoras, no período de 

duas semanas consecutivas de aula”. Essa investigação foi embasada numa 

abordagem quanti/quali da pesquisa, realizada com seis (6) turmas do 1º ano, em 

seis (6) escolas públicas, utilizando como instrumentos para produção dos dados a 

observação e as notas de campo, tendo como foco a linguagem e o currículo. As 

autoras usam o termo professoras alfabetizadoras, porque todas que atuavam 

nestas séries e participaram da pesquisa eram mulheres. Os dados analisados a 

partir das observações possibilitaram demarcar o tempo (hora) de cada atividade do 

início ao fim, com destaque para as aulas de português, que foi a disciplina 

escolhida para a pesquisa.  

Conforme Magalhães e Muller (2015), a concepção de alfabetização foi por 

muito tempo permeado pelo currículo que tinha conceitos prontos, acabados e 

reproduzidos nas ações da sala de aula. Com a inserção da Psicogênese da língua 

escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1989), houve uma ruptura em sua concepção, 

que passou de um currículo mecânico para um currículo que atendesse às propostas 

de construção de conhecimentos.  
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Outro ponto importante enfatizado pelas autoras foi a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, em 1997, “que 

deflagrou o início de um processo de se repensar a dinâmica da alfabetização, do 

ponto de vista organizacional” (MAGALHÃES; MULLER, 2015, p. 2). Citando 

também os programas voltados para a formação continuada de professores 

alfabetizadores – Pró-Letramento (2007) e o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC (2012), com grande influência direcionada para a prática do 

professor que alfabetiza (MAGALHÃES; MULLER, 2015).  

De acordo com Magalhães e Muller (2015), o currículo desenvolvido para o 

Ciclo Inicial de Alfabetização não atende à alfabetização, que traz como proposta 

desenvolver a aquisição de um código, forçando a criança a aprender a codificar e 

decodificar. Salienta que o currículo que tem como foco valorizar o processo de 

alfabetização voltado para o letramento precisa ser pautado em “atividades e 

situações de leitura e escrita em contextos significativos para os alunos” 

(MAGALHÃES; MULLER, 2015, p. 3).  

Magalhães e Muller utilizaram como estudos para sua pesquisa os direitos de 

aprendizagem pleiteada pelo PNAIC, que são estruturados em cinco eixos 

linguísticos: 1) leitura; 2) produção de textos; 3) oralidade; 4) análise linguística: 

apropriação do SEA; 5) análise linguística: discursividade, textualidade e 

normatividade (BRASIL, 2012), que devem ser apresentados nos três primeiros anos 

do ensino fundamental, seguindo aquilo que é exigido pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB).  

As autoras calcularam em quantas horas foi estabelecida a matéria de língua 

portuguesa, usando os eixos referentes à área de ensino. Contudo, destacaram que 

é preciso proporcionar aos alunos mais atividades direcionadas à alfabetização e 

letramento, “deixando de lado a supervalorização da forma em detrimento ao 

conteúdo. Um currículo em favor da criança e do aprendizado contextualizado e 

significativo” (MAGALHÃES; MULLER, 2015, p. 16).  

 

1.2 Práticas e constituição de professores alfabetizadores 

  

 Neste segundo tópico, seguem as análises da categoria práticas e 

constituição de professores, com enfoques em dois (2) trabalhos. Portanto, em 

Aprendizagem da docência alfabetizadora no contexto da surdez, de Hautrive e 
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Bolzan (2013), a pesquisa objetivou compreender os elementos que constituem o 

processo de aprender a docência do professor alfabetizador que atua com 

aprendizes surdos. Utilizou-se como metodologia a abordagem qualitativa narrativa 

de cunho sociocultural, e, para a análise dos dados, foi atribuída às narrativas de 

quatro professoras alfabetizadoras, que atuam em escolas para surdos que tiveram 

como relevância a compreensão, a importância e o reconhecimento das atividades 

docentes. Os resultados foram descritos em três categorias: 1) a incipiência da 

docência no contexto da surdez; 2) a produção da docência no contexto da surdez; 

3) a consolidação da docência no contexto da surdez. 

Em relação à categoria incipiência, ganhou destaque a integração e atuação 

das professoras na sala de aula, as quais consideraram a sua inserção no processo 

de inclusão, momento propício para o desenvolvimento de outras práticas e, 

principalmente, mudança em sua postura, a fim de superar as dificuldades e 

aprender sobre particularidades da surdez. Segundo as autoras, a pesquisa trouxe 

como ponto positivo para as colaboradoras que atuam no contexto escolar da 

“escola bilíngue” autoconfiança, motivação quanto à sua constituição docente no 

processo formativo. As narrativas apresentadas às professoras sobre os aspectos do 

fracasso na educação dos surdos foram aquilo que as impulsionou a adquirirem 

novas experiências, proporcionando-lhes uma atuação prolongada, promovendo 

reflexões no momento de sua prática pedagógica.  

Sobre a produção da docência no contexto da surdez, propiciou às 

professoras alfabetizadoras compreenderem o seu papel no processo de formação e 

atuação no campo da surdez, contemplando o processo pedagógico por meio do 

qual atribuíram experiências na organização curricular, auxiliando e motivando as 

docentes, que buscaram entender a essência do desenvolvimento humano no meio 

social.   

A consolidação da docência no contexto da surdez confirma que os 

momentos de interação e aprendizagem, entre professores surdos e ouvintes, 

promovem uma relação dialógica entre ambos, retomando para si o sentido e sua 

forma individual de comunicação. Ademais, as narrativas das professoras trouxeram 

pontos importantes e motivadores, enfatizando a necessidade de refletir sobre a 

formação continuada nesta área. Desse modo, ficou explícito na pesquisa que a 

“docência no contexto da surdez nasce e se constitui em uma cultura de 

colaboração” (HAUTRIVE; BOLZAN, 2013, p. 13), mas também estabelece condição 
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de compreender o compromisso docente na sistematização do trabalho pedagógico. 

Por fim, as autoras confirmaram que as professoras alfabetizadoras que se incluíram 

no contexto cultural da comunidade surda percorreram em sua essência (surdez), 

discursando no lugar do outro demonstraram envolvimento afetivo que se 

estabeleceu por meio da palavra do outro. 

 Rodrigues, Baptista e Silva (2015), por seu turno, em Os saberes 

experienciais e os discursos dos professores: olhares, limites e possibilidades, 

objetivaram mapear os elementos que constituem os discursos dos professores 

sobre o saber da experiência, na tentativa de revelar quando, como e porque esses 

saberes experienciais próprios e oriundos da ação emergem. A pesquisa partiu de 

uma abordagem qualitativa descritiva, utilizaram a entrevista semiestruturada com 

dez professoras alfabetizadoras. A análise dos dados foi estabelecida de acordo 

com o instrumento que a categorizou: a) percepções a respeito do saber da 

experiência; b) os desafios para a construção esse saber.   

A primeira categoria gerou dois eixos norteadores: tempo e trabalho. Para as 

professoras, o tempo relaciona-se aos saberes que são estruturados nas 

experiências adquiridas pelos anos de profissão. “O aprender vem do ofício e quanto 

mais se trabalha, mais se aprende sobre esse trabalho” (RODRIGUES; BAPTISTA; 

SILVA, 2015, p. 6). Nas falas das professoras, o tempo influencia e favorece o 

processo de construção dos saberes experienciais, é na valorização do trabalho 

docente que são produzidos os saberes. 

Segundo as autoras, a formação inicial torna-se o único eixo estruturador da 

segunda categoria, pois, nas falas das mesmas, esta formação foi envolta de muitas 

lacunas, trazendo um descontentamento sobre este espaço, na produção de 

saberes. Para uma das professoras, embora tenha havido falhas em sua formação 

inicial, a considerou importante para sua prática. Conforme Rodrigues, Baptista e 

Silva (2015, p. 10), “não existe uma receita pré-fabricada para torna-se professor”, é 

no fazer cotidiano que aprendemos a aprimorar nossa prática. Os espaços não 

preenchidos com a formação inicial mostraram um afastamento entre os saberes 

profissionais advindo das instituições e os saberes produzidos na prática cotidiana.  

Portanto, concluem esta categoria validando a importância dos saberes da 

experiência, no que se refere à prática cotidiana do professor, bem como a 

necessidade contínua de estudá-los, debatê-los e revisitá-los, mostrando que a 
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sensibilização desses saberes auxilia de forma significativa na formação docente e 

para a expansão dos estudos a respeito da práxis docente.  

 

1.3 Considerações dos dados 

 

Os resultados dessas produções foram significativos para o andamento desta 

pesquisa, pois proporcionou refletir sobre a formação continuada de professores 

alfabetizadores (que foram poucas), para o processo de constituição e valorização 

docente, para as mudanças recorrentes das práticas pedagógicas e para as teorias 

metodológicas que envolvem o processo de alfabetização e letramento.  

Nesse contexto, as leituras que realizamos destes artigos foram pertinentes, 

pois propiciaram considerações relevantes para a pesquisa. Um dos pontos que 

mais chamou atenção foi que todos os artigos tiveram como participantes da 

pesquisa professoras alfabetizadoras, confirmando que esta etapa do Ensino 

Fundamental I possui um perfil feminino. Esta informação nos remete a realizar uma 

breve reflexão sobre a questão de gênero no processo escolar brasileiro. 

Conforme Louro (2004), o século XIX marcou o início da formação docente no 

Brasil, realizadas pelas primeiras escolas normais. A instituição oferecia formação 

para homens e mulheres, separadamente.  O objetivo era atender a demanda 

escolar. Com o passar dos anos, o número de mulheres nestas instituições 

aumentou, enquanto o de homens diminuiu, eles foram abandonando as salas de 

aula. “Esse movimento daria origem a uma „feminização do magistério‟” (p. 449). 

Dessa forma, a presença feminina em maior número nas escolas normais causou 

reprovação e reações contrárias, que segundo a autora (2004, p. 150) centrou-se 

em: 

 

[...] discussões, disputas e polêmicas. Para alguns parecia uma 
completa insensatez entregar as mulheres usualmente 
despreparadas, portadoras de cérebros „pouco desenvolvidos‟ pelo 
seu „desuso‟ a educação das crianças. 

 
A profissionalização do trabalho docente via a mulher somente com 

competências para cuidar da casa, filhos e marido, sendo excluída do mundo do 

trabalho. Nesse período histórico, a feminização do magistério (NÓVOA, 1992) 

proporcionou à mulher se aperfeiçoar educacionalmente construindo uma nova 

identidade, tendo como profissão a de professora, formada no curso de magistério. 
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Assim, a identidade profissional feminina foi construída a partir da inserção da 

mulher no mercado de trabalho, mesmo que praticando a docência, o que lhe 

permitiu conquistar um espaço na vida pública e nas escolas normais. Segundo 

Louro (2003, p. 78): 

 

A entrada das mulheres no exercício do magistério – o que, no Brasil, 
se dá ao longo do século XIX (a princípio lentamente, depois de 
forma assustadoramente forte) – foi acompanhada pela ampliação da 
escolarização a outros grupos ou, mais especialmente, pela entrada 
das meninas na sala de aula. 

 

A partir do momento em que ser professora se tornou profissão, a mulher foi 

ganhando espaço na vida pública, conquistando o direito ao voto, exercendo outras 

profissões e buscando a cada dia direito de igualdade. Assim, é pertinente enfatizar 

o levantamento realizado, em conformidade com a tabela 1 (p. 19), que faz 

referência a todos os trabalhos produzidos, destacamos que o GT 8 possui um 

número maior de trabalhos comparando ao GT 10. Nos períodos de 2010 a 2012, 

notamos que houve um equilíbrio no quantitativo de trabalhos do GT 8. Em 2013, 

este número reduziu e se elevou em 2015. Este número pode ter se elevado em 

2015 devido às mudanças ocorridas na realização das reuniões, que passaram a 

acontecer num intervalo de dois em dois anos. No GT 10, há uma variação de 

trabalhos entre os anos correspondentes, mesmo estando relacionados à 

alfabetização, leitura e escrita, abordam, também, formação de professores. Talvez, 

por isso, há uma oscilação de trabalhos entre os GTs.  

A tabela 2 (p. 19) representa o número de produções selecionadas para a 

pesquisa, deixando explícito que o GT8 ainda não possui um quantitativo de 

pesquisas sobre as práticas de professores alfabetizadores. Embora este GT traga 

temáticas relevantes para meio educacional, faz-se necessário elevar os números 

das produções sobre este tema, pois são nas práticas cotidianas que os professores 

alfabetizadores tecem conhecimentos e constroem de forma contínua suas 

trajetórias docentes.  

Salientamos que os temas dos trabalhos que não atenderam as categorias 

estabelecidas por nós – Práticas pedagógicas alfabetizadoras e Práticas e 

constituição de professores alfabetizadores –, encontrados no GT 8 ( por estes 

temas estarem sendo discutidos na Educação Infantil, Ensino Médio, Modalidade 

EJA Superior e cursos variados) foram os seguintes: Cultura e práticas docentes; 
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Representações Sociais de licenciando; Magistério; Formação e Tecnologia; 

Narrativas de si; Formação de Professores; Educação Superior; Identidade docente; 

Licenciatura e conclusão de curso; Currículo; Formação continuada na docência; 

Gestão e políticas públicas na formação de professores; Saberes e trabalho 

docente; Licenciatura a distância; Livro didático; Cultura e prática docente; Formação 

de educadores em espaços não-formais; Práticas pedagógicas no Ensino Superior; 

Formação continuada na pós-graduação; Formação continuada na alfabetização; 

Profissionalização docente;  Professores iniciantes; História de vida docente; Mal-

estar docente; Formação continuada e inclusão; Docência universitária; Estágio 

supervisionado; Políticas de formação docente; Constituição da docência no Ensino 

Superior; Trabalho docente; Avaliação (ENEM); Iniciação à docência (Pibid); 

Coordenação Pedagógica e formação de professores; Professores iniciantes; 

Formação e epistemologia; Políticas de formação continuada; Curso de Pedagogia. 

Estas temáticas, também não selecionadas, correspondem ao GT10 (neste 

GT adotamos os mesmos critérios de seleção do anterior): Processo de 

escolarização; Avaliação da escrita; Práticas de leitura e escrita; Livros didáticos; 

Ensino da língua escrita; Avaliação da alfabetização, Leitura e Escrita; Educação 

Infantil; Produções acadêmicas sobre alfabetização na pós-graduação; Letramento; 

Conhecimentos da Língua Portuguesa e práticas docentes; Formação Continuada; 

Práticas de letramento; Leituras na EJA; Educação Infantil na era digital; 

Aprendizagem da escrita alfabética; Práticas de ensino; Alfabetização e linguagem; 

Representações sociais da língua escrita; Práticas avaliativas de professores; 

Saberes docentes; Letramento na EJA; Tecnologia digital em Língua Portuguesa; 

Constituição e subjetividade com crianças; Ensino de gramática no Ensino 

Fundamental; Alfabetização e letramento; Escrita no Assentamento de Reforma 

Agrária; Avaliação da Provinha Brasil; Políticas de leitura e práticas no campo; 

História da alfabetização; Formação continuada em Letras; Estado da Arte; Leitura 

na Educação Infantil; Práticas de alfabetização em salas multisseriadas.  

As temáticas destacadas, embora estejam relacionadas com as práticas 

pedagógicas de professores, não contemplaram a categoria estabelecida por não 

atenderem especificamente às práticas de professores alfabetizadores.  Ainda que o 

número de produções sobre a temática desta pesquisa tenha sido pequeno, foram 

recorrentes o uso da pesquisa qualitativa, bem como os instrumentos de observação 

e entrevista semiestruturada.  
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Destacamos nove (9) artigos que se concentraram sobre as práticas 

pedagógicas alfabetizadoras e dois (2) sobre práticas e constituição do professor 

alfabetizador. Este último, ao mesmo tempo em que enfatiza as práticas, também 

enfatiza a constituição do professor. De forma geral, o quantitativo de artigos 

produzidos pelo GT8 e GT10, de 2010 a 2015, sobre o tema, foi limitado. Assim, as 

produções se mostraram insuficientes para proporcionar uma reflexão crítica sobre 

as ações desenvolvidas em sala de aula, considerando a atuação docente e a sua 

contribuição no processo de ensino/aprendizagem de forma singular, atribuindo 

sentidos e significados. 

 Os artigos apresentaram aspectos voltados para a leitura e escrita de 

crianças em início de escolarização, abordando as práticas utilizadas pelas 

professoras para se chegar a este fim. Os dados revelam, também, que há uma 

contradição quanto aos métodos de alfabetização, ao mesmo tempo em que as 

professoras trabalhavam na perspectiva da abordagem construtivista e 

interacionista, trabalhavam com métodos tradicionais muito visíveis em suas práticas 

na sala de aula, focalizavam mais atividades voltadas para letramento, limitando as 

atividades que contemplavam os conhecimentos da aquisição de leitura e escrita 

(SEA), faziam uso de atividades que exigiam a memorização e cópias, ou seja, 

fragmentando o processo da alfabetização. Segundo Assolini e Tfouni (1999. p. 27) 

o enfoque das instituições sobre o letramento, 

 

[...] além de serem tomados como verdades inquestionáveis, 
acarretam situações de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita 
cansativas e desestimulantes, porque caracterizadas por técnicas e 
procedimentos de ensino que transformam o aluno em receptor 
passivo, copista e reprodutor de sentidos que não lhe dizem coisa 
alguma. 

 

O questionamento de Assolini e Tfouni (1999, p. 28) remete a uma pesquisa 

de campo realizada com trinta professores da primeira série (atualmente 2º ano) do 

Ensino Fundamental, com o objetivo de analisar como o conceito de alfabetização e 

letramento é entendido neste meio. Em um dos recortes da pesquisa as autoras 

interpretaram a fala de cinco professores no qual, o “indivíduo letrado é indivíduo 

culto, erudito, que” „tem muito conhecimento a respeito de tudo‟. Ou seja, o 

letramento vem sendo interpretado por professores como conhecimento, pelo aluno, 

de várias disciplinas. Compreendida a uma “concepção tradicional” de letramento.  
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 Tecemos considerações importantes sobre os artigos, destacamos que dentre 

os onze (11) estudados, apenas dois (2) discorrem sobre a formação continuada de 

professores alfabetizadores, que nos tempos atuais tem passado por várias 

mudanças no campo político, educacional e pedagógico. Enfatizamos, também, que 

não identificamos nas duas categorias práticas alfabetizadoras com foco na zona 

rural, quilombola, indígena e cigana, na perspectiva cultural da diversidade. Isto 

mostra que a prática alfabetizadora ainda não chegou a esses lugares. Reafirmamos 

que nos trabalhos analisados que ocorreram entre os períodos de 2010 a 2015, não 

foram encontradas pesquisas que tratam da diversidade cultural (quilombola, cigana, 

entre outras).  

Portanto, houve necessidade de realização de levantamentos dos dados 

sobre os trabalhos da ANPEd, visto estes apontarem que todas as regiões 

brasileiras têm contribuído de forma contundente nas pesquisas sobre formação 

docente e suas práticas alfabetizadoras. Por fim, ressaltamos que não cabe nestas 

considerações indicar erros e acertos encontrados nos artigos analisados, e sim 

destacar as produções sobre as práticas desses professores alfabetizadores, e a 

sua colaboração para esta pesquisa. 
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2 CONSTITUIÇÃO DOCENTE 
 

2.1 Subjetividade e constituição do sujeito 

 

Este capítulo tem como foco realizar discussões sobre a subjetividade e 

constituição do sujeito na perspectiva histórico-cultural, proposta por Vigotski, como 

compreensão de que a ação de ensinar contribui para a constituição do professor. 

No campo da Psicologia, o termo subjetividade aparece como criação da 

assimilação dentro do marxismo dialético. É neste momento que a Psicologia Social 

se vê influenciada pelo marxismo. Sua representação aconteceu da “assimilação da 

dialética marxista, enriquecida no processo de desenvolvimento da psicologia pela 

influência crescente do pensamento complexo nas ciências do homem” (GONZÁLEZ 

REY, 2003, p. 222). É neste contexto que a dialética do social e individual excede o 

“conceito de indivíduo como inerente para a espécie” (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 

77).   

A constituição do sujeito, conforme Vigotski (2000) se realiza através do outro, 

cujo desenvolvimento acontece na dimensão cultural e no processo de 

internalização. O processo de internalização e o processo de mediação permitem ao 

sujeito modificar os espaços sociais por meio do diálogo e expressividade, o efeito 

desse processo transforma a si mesmo, direcionando a significação e a constituição 

do sujeito (NASCIMENTO, 2011). Dessa forma, “o homem é o conjunto das relações 

sociais encarnadas no indivíduo” (VIGOTSKI, 2000, p. 33).  Embora o sujeito se 

constitua nas relações intrapsicológicas (eu-outro), este também se constitui nas 

relações interpsicológicas (o que o sujeito apropria do outro). A dinâmica entre essas 

duas dimensões ocorre por meio de um processo dialético. De modo geral, a dúvida 

sobre a subjetividade está relacionada ao que vem a ser constituição do sujeito na 

teoria de Vigotski. 

O trabalho desenvolvido por Molon (2003) apresenta uma discussão com 

base na teoria de Vigotski, em que a compreensão da subjetividade transcorreu por 

divergências teóricas. Um grupo de autores considerou que a subjetividade está 

sustentada na dimensão intrapsicológica (VAN DER VEER; VALSINER, 1994; 

VALSINER, 1993). Outro grupo sustenta a subjetividade na dimensão 

interpsicológica (WERTSCH, 1988). Contudo, há teóricos que defendem que a 
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subjetividade acontece na interação entre as duas dimensões, num processo 

dialógico (PINO, 1993; SMOLKA; GÓES; PINO, 1998). 

O que podemos considerar, nessa discussão entre as dimensões inter e 

intrapsicológica, é o fato de os teóricos chegarem a um consenso de que a 

constituição do homem está nas relações sociais, pois toda relação é social 

(VIGOSTSKI, 2000). Isto desencadeou conflitos e interpretações equivocadas, 

causando desentendimento entre os adeptos da dimensão intrapsicológica, da 

interpsicológica e/ou da dialética (SMOLKA; GÓES; PINO, 1998; MOLON, 2003).  

Segundo Valsiner (1993), as análises realizadas nas obras de Vigotski a 

respeito da origem das relações sociais pouco enfatizaram sobre como o homem se 

transforma em sujeito pelas relações sociais. Para Wertsch (1988), o processo 

interpsicológico é constituído através da transição da dimensão intrapsicológica. Um 

está ligado ao outro. A análise deve ocorrer de uma relação que é interpsicológica e 

passa a ser intrapsicológica, atentando para a alteração que acontece por 

modificações quantitativas e qualitativas. O autor acredita que o início dessa 

alteração se encontra nos instrumentos semióticos utilizados na relação social que 

tem processo fundamental na análise do funcionalismo interpsicológico (WERTSCH, 

1988). 

As interpretações sobre constituição do sujeito em Vigotski, analisadas por 

Valsiner e Wertsch, originaram-se em um dualismo entre o funcionamento 

intrapsicológico e o interpsicológico.  Desse dualismo sobre a constituição do sujeito 

surgiu a concepção dialética, apontada por Smolka, Góes e Pino (1998) como a que 

ocorre entre os dois funcionamentos intra e inter, “acontece pelo outro e pela palavra 

em dimensão semiótica” (MOLON, 2003, p. 57). Nesse contexto, a proposta sobre a 

constituição do sujeito, na perspectiva semiótica, não iguala a individualidade nem a 

singularidade, mas concede novos significados.  

Diante dos vários espaços sociais percorridos pelo sujeito, ele carrega 

consigo uma multiplicidade pessoal constituída em suas relações com o outro. 

Conforme Smolka, Góes e Pino (1998, p. 154, destaques do autor), na 

   

[...] perspectiva histórico-cultural quando o funcionamento intra-
individual é enfocado, há uma preocupação com o risco de uma 
„dissolução do sujeito‟ ou de uma „ditadura do outro‟ no 
funcionamento interindividual, por outro lado, quando o 
funcionamento interindividual é enfocado a questão da constituição 
do sujeito não é diretamente dirigida.  
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Smolka et al. (1998, p. 154) cita Wertsch 

 (1991) quando menciona a relevância de compreender os processos inter e 

intraindividuais na formação do sujeito. Sua pesquisa buscou estudar as “relações 

entre esses processos nos níveis da ontogênese e da microgênese”. Nesta linha 

teórica surgiram estudos de natureza semiótica e dialógica das ações e do 

desenvolvimento humano, proporcionando analisar as indagações sobre a 

constituição do sujeito nos processos inter e intraindividuais. Os autores apontaram 

os trabalhos de Vigotski (1978, 1979), Bakhtin (1984), e Wallon (1975, 1979) como 

importantes para uma “articulação do funcionamento inter e intraindividuais” 

(SMOLKA; GÓES; PINO, 1998, p. 154). 

Entendemos que a identidade do indivíduo é construída através da cultura e 

esse aspecto é importante para a construção da concepção de mundo dos seres 

humanos. Na escola, os professores constroem essa concepção de mundo a partir 

do contexto sócio-histórico-cultural. Por isso, não se separa a pessoa e o 

profissional, pois a formação está ligada à experiência e à história de vida do 

professor. Conforme Góes (1993, p. 1): 

 

A contribuição do outro tem sido referida, na literatura da corrente 
histórico-cultural, como ação partilhada, ajuda, estabelecimento de 
ponte [...], criação de estrutura de suporte [...], transferência de 
responsabilidade ou controle etc. 

 

As discussões envoltas das várias interpretações sobre a constituição do 

sujeito em Vigotski promoveram consentimento entre alguns teóricos, para os quais 

os sujeitos se constituem em colaboração com o outro e estão relacionadas aos 

aspectos inter e intrapsicológico. Entretanto, divergindo de alguns teóricos, quanto 

às interpretações de subjetividade e constituição do sujeito, González Rey (2003) 

buscou construir seu próprio conceito, rompendo com teorias contraditórias já 

existentes elaboradas na modernidade. Segundo o autor, o conceito de 

subjetividade apresenta características complexas em sua estrutura 

plurideterminada e sistêmica, que se desenvolve num processo social e contínuo 

(GONZÁLEZ REY, 2002, 2003, 2005). A interpretação que se faz da subjetividade é 

o que sustenta o conceito de sentido subjetivo, refletida de forma relevante no 

processo de subjetivação. Para o autor,  
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A subjetividade é um sistema complexo de significações e sentidos 
subjetivos produzidos na vida cultural humana, e ela se define 
ontologicamente como diferente dos elementos sociais, biológicos, 
ecológicos e de qualquer outro tipo, relacionados entre si no 
complexo processo de seu desenvolvimento (GONZÁLEZ REY, 
2002, p. 37). 

 

Dessa forma, o processo de constituição da subjetividade é fundamental para 

o individual e o social, que se desenvolvem mutuamente. É neste contexto que a 

subjetividade individual se define socialmente, pois a constituição acontece de forma 

participativa entre a subjetividade individual e social. Este processo é desenvolvido 

principalmente, nas trajetórias de professores alfabetizadores. 

Do ponto de vista da subjetividade social, González Rey (2003, p. 202) 

explica que o social é posto de maneira externa na relação com os indivíduos, 

passando a ser considerada “como processos implicados dentro de um sistema 

complexo a subjetividade social, da qual o indivíduo é constituinte e, 

simultaneamente, constituído”. 

A constituição do sujeito acontece dentro da subjetividade social; é esta visão 

diferenciada dos resultados que produz as relações entre o indivíduo e a sociedade. 

O autor assegura que a subjetividade, como sistema complexo, apresenta uma 

organização também complexa, relacionada às diversas instituições e atuações dos 

sujeitos nas várias esferas da vida social (GONZÁLEZ REY, 2003). A escola é um 

espaço de subjetividade social, onde se incorpora a constituição subjetiva, 

agregando sentidos advindos de outras localidades da subjetividade social. Ainda 

segundo o autor: 

 

A subjetividade individual se produz em espaços sociais constituídos 
historicamente; portanto, na gênese de toda a subjetividade 
individual estão os espaços constituídos de uma determinada 
subjetividade social que antecedem a organização do sujeito 
psicológico concreto, que aparece em sua ontogenia como um 
momento de um cenário social constituído no censo de sua própria 
história (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 205). 

 

Por outro lado, a inserção do sujeito na vida social o molda; por mais que a 

convivência nesse ambiente aconteça de forma desigual, principalmente, quando 

ocorre uma socialização de maneira diferente e individual, este processo se constitui 

em unidades de sentidos, na organização da estrutura social que conduz o 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, a relação da subjetividade social e 
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individual não tem como sustentação um vínculo de “externalidade”, que se 

manifesta em situações contraditórias incorporadas de modo preocupante na 

“constituição complexa da subjetividade humana, que é inseparável da condição 

social do homem” (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 206). Assim, a subjetividade e a 

constituição de sujeito mantêm relação recíproca entre o individual e o social. “A 

constituição implica a reciprocidade, a mutualidade e a organização semiótica. [...], 

um participa do outro no acontecimento social que acontece na dinâmica dialógica, 

na dinâmica dessas (inter-)relações” (MOLON, 2011, p. 619). Nessas “(inter-) 

relações” é que os indivíduos são atingidos de várias maneiras, produzindo sentidos 

uns com os outros, ou seja, construindo sua trajetória pessoal e profissional.  

Ressaltamos que as considerações tecidas de forma sucinta, neste texto, não 

se esgotam com os autores citados, mas produziu a base teórica deste trabalho 

sobre subjetividade e constituição do sujeito. As análises realizadas sobre o tema 

modificaram-se consideravelmente ao longo do tempo. Os conceitos propostos pelos 

vários autores só mostraram o quão relevante é este estudo e apropriado para 

compreender a constituição do homem na sociedade. Falar de indivíduo sem falar do 

social é separá-lo da realidade concreta. Dessa maneira, fica evidente que todo 

sujeito é dotado de subjetividade, pois esta é constituída mediante as experiências 

de cada um. 

As reflexões a respeito da subjetividade e constituição do sujeito, ao longo do 

tempo, foram se modificando teoricamente com novas descobertas conceituais. 

Embora Vigotski tenha deixado algumas de suas obras inacabadas, foi o suficiente 

para que outros teóricos se debruçassem sobre seus escritos, buscando outras 

interpretações e aperfeiçoando suas teorias sobre constituição do sujeito nas 

relações sociais/individuais, internas/externas, o dualismo entre o 

inter/intrapsicológico, rompendo com uma visão única dessas dimensões, chegando 

a outro conceito, ou seja, de que nos constituímos entre as dimensões inter e intra 

de forma dialética. Cada ser é único no mundo e, portanto, nos desenvolvemos de 

formas diferentes. As origens das relações sociais são produzidas na 

intersubjetividade tendo como base as relações culturais desses sujeitos na 

sociedade.  Ressaltamos que os sujeitos os quais iremos abordar são os 

professores alfabetizadores, e como acontecem a sua constituição no ambiente da 

sala de aula.  
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2.2 Constituição de professores: cotidiano da sala de aula 

 

Constituísse como docente em meio a tantos desafios encontrados na 

educação não é tarefa fácil, pois, a todo instante seus saberes e conhecimentos são 

contestados e desafiados por uma série de informações envolvendo os aparatos 

tecnológicos e midiáticos que se propagam na sociedade e chega ao meio 

educacional; ou quando este percurso está entrelaçado à vida pessoal e profissional 

do professor, sendo levada em consideração, ainda, a experiência de cada um, 

constituindo-se em sujeitos da ação. É nesse contexto que sua constituição docente 

é construída, cercada de sentidos e significados ligados à sua história de vida 

docente e as ações cotidianas em que são praticadas. De acordo com Góes (1993), 

para compreender a construção de significados é preciso realizar análises através 

do funcionamento intersubjetivo, pois o lugar onde a interação acontece é também o 

lugar da constituição do sujeito, de entendimento e forma de atuação. 

A construção da constituição docente é permeada por vários estudos 

(CUNHA, 2000; FONTANA, 2000; GÓES, 1993), destes é destacado o professor, 

sua prática pedagógica e suas relações cotidianas que ocorrem neste espaço 

(CUNHA, 2000). Por outro lado, Fontana (2000, p. 104) expõem que não se trata de 

dar explicações sobre professores, pois, isto já acontece há muitas décadas, e o 

reflexo disso é a apresentação de uma imagem negativa desse grupo perante a 

sociedade. Nesse contexto, têm-se levado à profissionalização docente ao declínio, 

caracterizando o seu cotidiano de trabalho como monótono, e, ao mesmo tempo, 

tentando entender “os processos singulares de constituição, em nós, „ser 

profissional‟”. Ainda conforme a autora, as condições impostas a esses profissionais, 

se misturam a sentimentos e comportamentos, dos quais, esses professores irão se 

constituir envolvidos em “relações hierárquicas” estabelecidas pela estrutura 

incorporada por sua profissão, essas “relações hierárquicas” são determinantes para 

a “condição de professor”. Assim, conforme Fontana (2000, p. 104): 

 

Como esse „ser profissional‟ vai se configurando, de modos 
singulares e diferenciados, no nosso afrontamento com as tarefas 
que caracterizam o ser professor, compondo possibilidades que, 
mesmo contraditórias, na vida não se excluem?  
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Essas indagações são coerentes para entender o ser professor, que embora 

sofra modificações em seu cotidiano, contribuindo para o caminho inverso, às 

experiências advindas ao longo do tempo não se apagam. A autora se posiciona 

afirmando que “não somos apenas professores, mas um feixe de muitas condições e 

papéis sociais, memória de sentidos diversos” (FONTANA, 2000, p. 105). Desse 

modo, são sujeitos singulares e estão sempre em processo de constituição, 

relacionados aos episódios vivenciados constantemente e se reconhecendo em 

vários contextos sociais concretos. Assim, justifica-se o movimento subjetivo da 

relação inter e intrapsicológica. Para Fontana (2000, p. 105) a: 

 

Singularidade e significado não se oferecem como comportamentos 
de observação direta. Antes, inscrevem-se nos gestos e nas posturas 
dos indivíduos, deixando marcas em seus corpos. Entremeiam-se a 
suas palavras e seus silêncios, deixam indícios em seus dizeres. 
Marcas e indícios significam e, mais do que explicação, requerem 
compreensão. 

 

Dessa forma, compreender esse processo é dar sentido aos acontecimentos 

vividos, contestando sentidos e significados produzidos nas práticas docentes. 

Entender os elementos da subjetividade envolve procedimentos eficientes, 

vinculados à “história do sujeito e nas condições concretas dentro das quais esse 

mesmo sujeito atua no momento” (SCOZ, 2008, p. 5). Segundo a autora, a 

subjetividade no contexto educacional possui pouca visibilidade, comprometendo a 

formação de professores, que tem como um dos principais objetivos modificar sua 

prática e aprendizagem (SCOZ, 2008). Dessa forma, a formação de professores tem 

se mostrado fragmentada, pois  

 

[...] ao oferecer informações e conteúdos ou trabalhando apenas a 
racionalidade profissional, visando o domínio de novos 
conhecimentos, produzirão mudanças em suas posturas e forma de 
agir. Essa concepção, essencialmente intelectual, não dá conta de 
perceber que os professores são indivíduos com subjetividade e 
identidades pessoais e profissionais. São, enfim, sujeitos que vão 
produzindo sentidos em seus processos de aprender e de ensinar, 
nos quais se integram suas condições sociais e afetivas, seus 
pensamentos e suas emoções (SCOZ, 2008, p. 12). 

 

Neste contexto, a implementação da formação de professores deve ir além do 

oferecimento de informações e práticas a serem desenvolvidas na sala de aula. A 

formação deve proporcionar ao professor reflexão sobre sua prática e relacioná-la ao 
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momento de sua atuação nesse espaço, como processo de construção e 

constituição docente. A maneira de ensinar e aprender dos professores produz 

sentidos subjetivos, ao mesmo tempo, eles se colocam como sujeitos pensantes, 

envolvidos em suas afetividades e emoções, que são interpretadas de várias formas, 

no processo ensino-aprendizagem. É no cotidiano da sala de aula que os 

professores vivenciam uma relação interpsicológica (ensinar os alunos) e essa 

mesma relação poderá ser interpsicológica para os alunos (quando aprendem), mas 

também pode ser intrapsicológica para o professor, dependendo do comportamento 

dos alunos sobre sua ação educativa. “Essas situações podem definir-se como 

segurança ou insegurança, interesse ou desinteresse, entusiasmo ou desilusão, etc. 

Um quadro afetivo que não pode ser ignorado, pois interfere na prática docente” 

(SCOZ, 2008, p. 14). Neste momento de enfrentamento de sentidos, os professores 

se identificam consigo mesmos, proporcionando-os demarcar seus espaços que 

“defrontam com suas próprias subjetividades e, portanto, podem reconhecer suas 

próprias crenças, expectativas, valores e atitudes, refletindo sobre elas” (SCOZ, 

2008, p. 14). 

Concomitante a esta ligação, os professores de posse de sua realidade 

afetiva que media seu processo de “aprender e de ensinar”, se colocam em uma 

nova posição “diante de suas práticas e de seus alunos” (SCOZ, 2008, p. 14). A 

reflexão dos professores diante deste panorama ocasiona a produção de sentidos, 

que contribui de forma significativa para modificar sua personalidade no espaço 

escolar. De acordo Vigotski (2000, p. 35), “a personalidade é o conjunto de relações 

sociais” que se caracterizam no comportamento do indivíduo, nas funções 

psicológicas superiores. Os espaços de formação de professores não reconhecem 

as produções concretas desses sujeitos, reduzindo seu pensamento e o seu fazer 

pedagógico. “Dessa maneira, [...] o professor não reconhece sua capacidade 

pensante, limitando suas ações docentes e suas possibilidades de transformação” 

(SCOZ, 2008, p. 15). É fundamental que os formadores de professores também 

reflitam sobre sua prática, na intenção de modificarem sua atuação e que este 

processo seja um propulsor de produção de subjetividade. Assim, tanto o formador 

de professores quanto o professor formador se constituem subjetivamente em suas 

relações sociais e individuais.  

É importante destacar alguns aspectos que influenciaram (influenciam) no 

processo de constituição e subjetividade docente, as teorias críticas da educação 
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que proporcionaram vários acontecimentos no campo educacional. Um ponto 

relevante foi compreender a função da escola e do professor na conjuntura atual da 

sociedade. Alguns fatores foram contundentes para a mudança de atuação do 

professor na forma de educar: “processos de especialização, burocratização, 

desqualificação, etc.”.  As teorias críticas produziram conhecimentos que não foram 

capazes de solucionar as dificuldades encontradas na formação de professores. 

Nesse aspecto, o olhar não foi direcionado para as „mudanças culturais‟ que 

ocorreram no espaço escolar, mas, sim, no desenvolvimento imbricado no poder. 

Assim, é preciso considerar as peculiaridades individuais e coletivas da escola para 

que “aspectos culturais e subjetivos do atual processo de constituição do professor” 

não cause descontentamento da profissão (CUNHA, 2005, p. 192), pois, é no 

cotidiano da sala de aula que as coisas aconteçam, surpreendendo os professores. 

É nesse cenário que ocorre a constituição do professor. 

O trabalho realizado por professores na sala de aula se constitui em 

aprendizado, cujo entendimento se institui em uma ampliação dos conhecimentos 

adquiridos no passado. Para “compreender o processo de ensinar-aprender e a 

formação do professor” é preciso que 

 

[...] as dimensões sociais e individuais, embora diferentes, são 
constitutivas uma da outra e ambas constituem o sujeito; assim, 
refletir sobre o ensino que o professor realiza permite compreender o 
processo que o constitui como tal e implica, portanto, compreender o 
aprendizado que esse profissional realiza do ponto de vista das 
relações sociais e subjetivas que o sujeito mantém (CUNHA, 2005, p. 
193). 

 

É neste contexto de construção e reconstrução que acontece no processo 

inter e intrapessoal, que os sujeitos da escola se relacionam e constituem-se de 

forma subjetiva. As interações são estabelecidas nestes espaços, onde são 

constituídas as relações entre professor-aluno, aluno-aluno, professor-aluno-escola. 

Cabe enfatizar que o professor ocupa uma posição de destaque no processo 

educacional, pois é um produtor de ações contínuas, “produzem-se em função de 

relações que estabelecem principalmente com seus alunos”. O vínculo interacional 

entre professor-aluno é definido como “ensino-aprendizado”, atribuindo sua base ao 

conhecimento que, para, além disso, “o professor produz a si próprio na sua prática 

educativa” (CUNHA, 2005, p. 196). Assim, a constituição do professor vai se 

reconstruindo ao longo de seu percurso desenvolvida mesmo antes de sua formação 
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inicial. É nas experiências vividas no meio social e com o outro que o sujeito vai se 

constituindo. De acordo com González Rey (2003, p. 205): 

 

[...], ao entrar na vida social, a pessoa se vai transformando em 
sujeito; no entanto, sua integração nesse espaço é diferenciada até 
pela própria socialização de suas diferenças individuais, que passam 
a constituir-se como elemento de sentido na organização dos 
sistemas de relação social que acompanham o desenvolvimento 
humano.  

 

Dessa forma, os professores vivenciam essas relações sociais de forma 

individual e coletiva, é neste processo que ele se constitui. As ações pedagógicas se 

relacionam na dimensão interpsicológica, explícitas e, às vezes, ocultas, que vão se 

entrelaçando lentamente, produzindo sentidos que somente são possíveis no 

cotidiano da sala de aula, nas relações culturais e sociais dos sujeitos, construindo 

subjetividades, transformando sua prática, sem se esquecer do lugar de sua atuação 

e do papel que desenvolve neste espaço. É, portanto, no processo formativo do 

aprender-ensinar, permeado por sentidos e significados, que o professor se constitui 

e constrói sua subjetividade, de forma contínua, nunca se esgota. Buscando 

caminhos que permeiam a formação de professores, procuramos enfatizar os 

desafios dessa profissão, bem como os processos formativos que os levam a seguir 

a carreira docente. Alguns autores (VEIGA, 2008; ROMANOWSKI, 2010; entre 

outros) contribuíram de forma significativa para esta pesquisa, a fim de 

compreendermos os caminhos da formação inicial e continuada de professores.  

 

2.3 Formação de professores: caminhos e desafios possíveis 

 

As mudanças do mundo atual têm influenciado, principalmente, a educação e 

suas bases formadoras, uma delas refere-se à formação docente. A docência, como 

profissão, exige, para o seu desenvolvimento, uma formação específica, saberes 

específicos e práticas equivalentes com a função exercida. Desse modo, a docência 

é a atividade profissional do professor, mas não se limita às atividades de sala de 

aula. 

Distinguir etimologicamente a palavra docência significa compreender a base 

do significado de “ensinar, instruir, indicar, dar a entender” (VEIGA, 2008, p. 13). Em 

termos comuns, Veiga relaciona a docência ao trabalho dos professores na sua 
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concretude, cujas atribuições não se definem apenas pela incumbência de ministrar 

aulas. As demandas educacionais direcionadas à formação e atividade docente se 

tornam cada vez mais difíceis. O campo da docência ganhou uma proporção em que 

precisa ser pensada como “atividade especializada”, numa perspectiva profissional 

(VEIGA, 2008, p. 14). A docência como profissão é o cerne de sua especificidade, 

construída socialmente num processo coletivo. Para Veiga (2008, p. 14): 

 

A docência requer formação profissional para o exercício: 
conhecimentos específicos para exercê-lo adequadamente ou, no 
mínimo, a aquisição das habilidades e dos conhecimentos vinculados 
à atividade docente para melhorar sua qualidade. 

 

A docência enfatizada por Veiga (2008) implica ultrapassar os paradigmas 

retrógrados, proporcionando novas formas de saberes, ao realizar buscas que 

solucionem a separação entre “conhecimento científico e senso comum, ciência e 

cultura, educação e trabalho, teoria e prática, etc.” (VEIGA, 2008, p. 14); trata-se de 

formar professores para desenvolver o papel docente, preparando-os para atender 

as demandas e os desafios da escola como instituição social, a fim, também, de 

modificar suas práticas e torná-los capazes de refletir criticamente. Conforme a 

autora, a  

 

[...] formação de professores constitui o ato de formar o docente, 
educar o futuro profissional para o exercício do magistério. Envolve 
uma ação a ser desenvolvida com alguém que vai desempenhar a 
tarefa de educar, de ensinar, de aprender, de pesquisar e de avaliar 
(VEIGA, 2008, p. 15). 

 

A formação docente é um processo inicial e continuado, com o objetivo de 

solucionar problemas do cotidiano escolar, abrangendo a tecnologia como fonte 

inovadora. É neste contexto de mudanças que o professor precisa se atualizar 

constantemente, buscando melhorias para o processo ensino-aprendizagem e a 

valorização do fazer docente. Assim, a formação ocupa um lugar de „inacabamento‟ 

entrelaçado com as vivências do sujeito e seu percurso de formação, “o processo de 

formação é multifacetado, plural, tem início e nunca tem fim. É inconcluso e 

autoformativo” (VEIGA, 2008, p. 15). Para a autora, a formação de professores como 

ação contínua é linear, formação pela prática; formação compatível com a realidade 

do sujeito; formação para as mudanças e incertezas; formação pelas experiências; 
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formação pela coletividade; formação humana; formação pela emancipação; 

formação como mudança profissional e institucional. 

É neste processo de interação entre mudanças sociais e pessoais que o 

profissional se constitui como “[...] uma das condições para a profissionalização e 

envolve o delineamento da cultura do grupo de pertença profissional, sendo 

integrada ao contexto sociopolítico” (VEIGA, 2008, p. 17). De acordo com a autora, o 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional são três dimensões primordiais 

para sua constituição docente. 

A constituição docente se inicia no momento em que o sujeito define sua 

profissão, tem como marco fundamental a formação inicial e os lugares onde se 

desenvolvem a profissão. Sua construção não acontece somente na solidificação da 

formação inicial, pelo contrário, a identidade docente é um processo contínuo e está 

sempre em construção. “A docência é, portanto, uma atividade profissional 

complexa, pois requer saberes diversificados. Isso significa reconhecer que os 

saberes que dão sustentação à docência exigem uma formação profissional numa 

perspectiva teórica e prática” (VEIGA, 2008, p. 20). Portanto, a docência, como 

atividade profissional, exige uma formação específica.  

Desse modo, é pertinente relatar que a formação de professores é um dos 

temas mais pesquisados na área da Educação (GATTI, 2010; LIBÂNEO, 2001, 

2006, 2008; PIMENTA, 1999; ROMANOWSKI, 2010). As pesquisas sobre a 

formação profissional têm como foco o professor e sua prática no contexto da sala 

de aula (ROMANOWSKI, 2010). Diante dessas evidências, é relevante lembrar que 

as transformações ocorridas na contemporaneidade têm modificado, principalmente, 

os currículos escolares e o trabalho do professor. 

Ser professor atualmente significa conviver com constantes desafios, pois, a 

todo o momento, a ciência e a tecnologia avançam cada vez mais; as informações 

circulam com mais agilidade e a organização política e econômica altera-se com 

frequência (ROMANOWSKI, 2010). Além dessas transformações sociais, ainda nos 

deparamos com o insucesso de outros desafios sociais dos quais os profissionais da 

educação não conseguem se beneficiar (formação inicial e continuada de 

professores de qualidade, valorização do trabalho docente etc.). 
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   Neste contexto, o curso de licenciatura em Pedagogia4, como formação 

inicial para atuação de profissionais na Educação Básica (BRASIL, 1996), sofreu e 

sofre modificações nas estruturas políticas e sociais. Essas modificações estão 

explícitas na resolução instituída pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006). O Artigo 2º assim menciona sobre 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 
pedagógico (BRASIL, 2006). 

 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia possibilitaram ampliar 

as especificidades do pedagogo. Porém, enquanto o artigo 2º abre um leque de 

atribuições para o pedagogo, o parágrafo 1° deste mesmo artigo o reduz à docência, 

ou seja: “Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 

metódico e intencional, [...]”. Assim, fica claro para Libâneo (2006, p. 845) que há 

uma contradição no artigo 2º referente à “atividade profissional do pedagogo”, que 

regula o curso de licenciatura destinado à formação de professores para atuar na 

Educação Infantil e Anos Iniciais, Ensino Médio, na modalidade normal e 

profissional, apoio escolar. Ao mesmo tempo em que dá a entender no artigo 6º, II 

“que cada uma dessas modalidades seria uma „área de atuação profissional‟” 

(LIBÂNEO, 2006, p. 845). 

Dessa forma, as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia (BRASIL, 

2006) apresentam em suas entrelinhas propostas fragmentadas e confusas, tendo 

como base do curso a docência. Conforme Libâneo (2006, p. 850): “Todo trabalho 

docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho 

docente. Um professor é um pedagogo, mas nem todo pedagogo precisa ser um 

professor”. É incoerente reduzir a formação do pedagogo somente à docência, visto 

que compreender a formação do pedagogo significa ampliar o conceito do trabalho 

pedagógico e o processo de ensinar que está além da docência. O ato de ensinar 

exige do professor práticas pedagógicas que permitam a construção de saberes 

                                                 
4
 Enfatiza-se neste trabalho o curso de Pedagogia, pois, conforme a LDB, é o pedagogo o profissional 

habilitado para atuar na Educação Infantil e Anos Iniciais. 
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(docente/discente), no intuito de incentivar e avaliar os alunos na busca de 

conhecimentos que envolvem o processo ensino-aprendizagem, por isso “ensinar 

não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para sua própria produção 

ou sua construção” (FREIRE, 1996, p. 27). A função do pedagogo vai além disso. 

O curso de Pedagogia, desde sua regulamentação em 1939, não tem dado 

conta de suprir as necessidades do próprio curso e as demandas da Educação 

Básica. Tais motivos tornaram-se o foco de várias pesquisas (LIBÂNEO, 2006; 

FRANCO, 2012, 2015; GATTI, 2010; PIMENTA, 1999) no âmbito educacional, social 

e acadêmico, por demonstrar nesse campo conflitos, tensões e dilemas que 

permitem ao curso oferecer aos futuros professores uma formação fragmentada que 

nem sempre contribui de forma significativa para a formação profissional docente. 

Mesmo com todas as regulamentações direcionadas para o curso de Pedagogia, até 

hoje não se tem definida a identidade deste profissional (GATTI, 2010; PIMENTA, 

1999; LIBÂNEO, 2006). Está claro que Pedagogia é ciência, ciência da Educação 

(PIMENTA, 1999), pois tem objetivo e métodos; é profissão que abarca a docência, 

coordenação e gestão em espaços escolares e não escolares. É berço de uma 

formação inicial, pois é um curso de graduação; os saberes produzidos na 

pedagogia perpassam todas as licenciaturas, ou seja, há produção de um saber que 

é específico. De acordo com Gatti (2010), as Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia elevaram as atribuições do Pedagogo, deixando o currículo mais 

complexo, principalmente quanto a seu tempo de duração e carga horária, que lhe 

assegurará:  

 

I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas;  
II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre 
outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, o 
antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o 
sociológico, o político, o econômico, o cultural (BRASIL, 2006, p. 11). 

 

Os Artigos 4º e 5º trazem outras atribuições do Pedagogo além das citadas, o 

que culminou numa grade curricular recheada de disciplinas que pouco foram 

analisadas, evidenciando que a “[...] a formação de professores para a educação 

básica é feita, em todos os tipos de licenciatura, de modo fragmentado entre as 

áreas disciplinares e níveis de ensino [...]” (GATTI, 2010, p. 1358). 

Diante disso, a contemporaneidade está imbricada de uma complexidade que 

aflige especificamente a formação do professor e sua atuação em sala de aula. As 
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demandas sociais direcionadas ao professor e sua formação são muito grandes, 

mas não são as únicas causas do fracasso escolar, atribuídas, muitas vezes, às: 

  

[...] políticas educacionais postas em ação, o financiamento da 
educação básica, aspectos das culturas nacional, regionais e locais, 
hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade da 
situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 
populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, formação 
dos gestores, as condições sociais e de escolarização de pais e 
mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas (os 
“sem voz”) e, também, a condição do professorado: sua formação 
inicial e continuada, os planos de carreira e salário dos docentes da 
educação básica, as condições de trabalho nas escolas (GATTI, 
2010, 1359).  

 

A autora elenca vários aspectos que contribuem de forma contundente para a 

produção do fracasso escolar, enfatizando que a formação inicial de professores tem 

como ponto importante as instituições que os formam (GATTI, 2010). São esses 

espaços formativos que modificam a vida dos sujeitos, levando-os a refletir sobre 

seu comportamento e a se identificar como parte deste grupo. É neste processo de 

interação com seus pares que são construídas suas identidades.  

A pesquisa realizada por Pimenta et al. (2017) discute a “Formação de 

professores polivalentes no Brasil para atuarem na Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental oferecido nos cursos de Pedagogia” (p. 17), direcionando o 

olhar para a elaboração de propostas que trouxeram benefícios para a formação 

inicial. A pesquisa foi realizada em 144 instituições públicas e privadas do ensino 

superior do Estado de São Paulo, com o objetivo de analisar os currículos do curso 

de Pedagogia. Em verificação das matrizes curriculares, os autores constataram a 

“insuficiência ou mesmo a inadequação dos atuais cursos de Pedagogia para formar 

professores polivalentes, uma vez que essa formação implica diferentes saberes” 

(PIMENTA et al., 2017, p. 18).  

Segundo os autores, a maneira como se propaga a formação do pedagogo 

dificulta a estabilização da “formação de professor polivalente para os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e da Educação Básica” (PIMENTA et al., 2017, p. 24). Os 

resultados das análises mostraram que as matrizes curriculares dos cursos de 

Pedagogia precisam ser reformuladas com urgência, pois as informações 

destacadas evidenciaram “a fragilidade do estatuto de profissionalidade dos 

pedagogos que, de um modo ou de outro, se inserem nas escolas como docentes 
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polivalentes” (PIMENTA et al., 2017, p. 24). É pertinente pensarmos nessa 

formação, pois isso dificulta sua atuação, impossibilitando o direcionamento nos 

“processos de ensinar e aprender”, colaborando para a desvalorização profissional e 

para a perda da autonomia que ainda lhes resta. Um dos fatores que ocasiona a 

fragmentação e fragilidade da “formação do pedagogo docente para atuar nos anos 

iniciais do ensino fundamental e na educação infantil” (PIMENTA et al., 2017, p. 24) 

é o foco disciplinar que compromete a formação do professor polivalente. Conforme 

Pimenta et al. (2017, p. 25): 

 

Formar o docente e o pedagogo é o que está definido para os cursos 
de pedagogia. No entanto, considerando a complexidade e amplitude 
envolvidas nessas profissões, o que se evidencia nos dados da 
pesquisa é que essa formação é generalizante e superficial, e não 
forma (bem) nem o pedagogo nem o docente. 

 

Embora os cursos de Pedagogia ofereçam disciplinas que atendam aos 

conhecimentos da formação específica docente, estas concorrem com um conjunto 

de disciplinas de outros conhecimentos em sua grade curricular, que provavelmente 

“formariam o pedagogo generalista, ou seja, o docente e o pedagogo” (PIMENTA et 

al., 2017, p. 25). 

 As discussões em torno das Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia não se esgotam com esses autores. Libâneo (2006) é “ferrenho” quando 

afirma que as leis de regulamentação do curso ocasionam várias consequências 

para formação de professores, pois apresentam dúvidas, equívocos e incertezas 

para a formação inicial de professores. Para Libâneo (2006, p. 860), uma delas  

 
[...] é que a descaracterização do campo teórico da pedagogia e da 
atuação profissional do pedagogo limita e enfraquece a investigação 
no âmbito da ciência pedagógica. Não se estuda pedagogia nos 
cursos de pedagogia, a teoria pedagógica e a investigação de formas 
específicas de ação pedagógica estão ausentes das faculdades de 

educação.  
 

A preocupação desse autor com os problemas que as mudanças curriculares 

trarão para a docência remete à extinção da formação do pedagogo, aquele que é 

capaz de pensar criticamente no âmbito das políticas escolares, realizando 

encaminhamentos inovadores no campo pedagógico, desenvolvendo teorias da 

aprendizagem, pesquisas que buscam novas formas metodológicas para o ensino e, 

ainda, novas formas de avaliações para o processo ensino-aprendizagem escolares.  
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As discussões tecidas ao longo do texto mostram que há uma distância entre 

a formação inicial de professores e a realidade das nossas escolas. “Cabe pensar 

também que a formação de professores não se efetua no vazio, mas deve estar 

vinculada a uma intencionalidade, a uma política, a uma epistemologia, a pesquisas 

aprofundadas dos saberes pedagógicos” (FRANCO, 2012, p. 167). 

A formação inicial de professores deve proporcionar a esse profissional a 

reflexão crítica, na construção de conhecimentos que contribuirão para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas a serem realizadas em sala de aula. 

Neste sentido, Franco (2015, p. 607) faz a seguinte crítica à formação inicial: 

 

A grande dificuldade em relação à formação de professores é que, se 
quisermos ter bons professores, teremos de formá-los como sujeitos 
capazes de produzir conhecimentos, ações e saberes sobre a 
prática. Não basta fazer uma aula; é preciso saber por que tal aula se 
desenvolveu daquele jeito e naquelas condições: ou seja, é preciso a 
compreensão e leitura da práxis. 

 

A práxis, nessa perspectiva, é a reflexão crítica sobre a prática, não é a 

prática pela prática, mas, está refletida na ação. O futuro professor precisará munir-

se de ferramentas técnicas de “sobrevivência social/profissional que fundamentarão 

a possibilidade e a esperança da profissão pedagógica e valorização da profissão do 

magistério” (FRANCO, 2012, p. 168). 

Destacam-se, assim, as transformações ocorridas no meio educacional no 

âmbito político, econômico, social e cultura, tendo como fator principal a inserção 

dos aparatos tecnológicos que avançam rapidamente com informações que 

envolvem, principalmente, questões do meio acadêmico, desafiando a formação 

inicial e continuada de professores, seus saberes e conhecimentos. Além disso, os 

professores em serviço, embora tenham uma bagagem de conhecimentos e saberes 

construído antes e depois de sua formação inicial, carecem de atualização 

profissional para atender as novas demandas educacionais e, especialmente, para 

construções de outros conhecimentos e saberes que serão pertinentes para o 

ensino posterior. O processo formativo que perpassa essa atualização é a formação 

continuada, pois, “mesmo com avanços a partir de programas desenvolvidos na 

última década, a questão da formação de professores tem sido um grande desafio”, 

sobretudo os desafios advindos das “práticas formativas das instituições que os 

formam” (GATTI, 2009, p. 166). 
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O processo que envolve a formação continuada tem como objetivo 

proporcionar melhorias aos profissionais para a prática de ensino. Os programas de 

formação continuada visam proporcionar mudanças a esses profissionais nos 

aspectos cognitivos e práticos, oferecendo ampliação do arsenal de conhecimentos. 

Para Gatti (2003, p. 192), esses “conhecimentos adquirem sentido ou não, são 

aceitos ou não, incorporados ou não, em função de complexos processos não 

apenas cognitivos, mas, socioafetivo e culturais”. O que leva muitos programas de 

formação ao fracasso, pois centram-se apenas nos aspectos cognitivos individuais 

do sujeito. 

Romanowski (2010) afirma que a formação continuada de professores se 

constitui num campo vasto e diferenciado, referindo-se aos conteúdos e métodos 

que se esbarram em dimensões política, cultural e profissional. Os aspectos da 

formação, como construção da profissão docente, têm como fundamentação os 

saberes, os quais envolvem os saberes da experiência, saberes de conhecimentos 

específicos e os saberes pedagógicos. 

Assim, Gauthier (1998, p. 14) enfatiza que os saberes manifestos no ato de 

ensinar, ou seja, “o conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que 

servem de alicerce a prática concreta do magistério e que poderão, eventualmente, 

ser incorporados aos programas de formação dos professores”, precisam ser 

repensados, para que os obstáculos cotidianos não sejam empecilhos para o ensino, 

propiciando ao professor em formação a reflexão sobre sua prática docente. 

Entretanto, Tardif (2014) faz três considerações no que diz respeito à 

formação de professores. A primeira refere-se ao reconhecimento dos professores 

como sujeitos de conhecimentos, com direito de se expressar sobre sua própria 

formação profissional. A segunda, sobre a exigência de se regulamentar o trabalho 

docente, prescreve que os profissionais disponham de conhecimentos específicos 

para exercer a profissão. Todavia, ressalta-se que na formação de professores são 

oferecidos conteúdos e disciplinas que não condizem com a realidade do ensino 

cotidiano desses professores. É frustrante quando os discursos sobre as teorias da 

formação partem de professores (formadores) que não conhecem o chão da escola, 

ou que apresentam um pensamento utópico sobre a concretude real da escola. 

Diante disso, para Tardif (2014, p. 241): 
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[...] é normal que as teorias e aqueles que as professam não tenham, 
para os futuros professores e para os professores de profissão, 
nenhuma eficácia nem valor simbólico e prático. [...] o principal 
desafio para a formação de professores, nos próximos anos, será o 
de abrir um espaço maior para os conhecimentos dos práticos dentro 
do próprio currículo. 

 

A terceira consideração sobre a formação para o ensino, segundo o autor, 

trata-se de sua sistematização por disciplinas. Atua por “especialização e 

fragmentação”, concedendo disciplinas com carga horária mínima, disciplinas que 

não possuem vínculo entre si, mas que se organizam de forma única independente e 

oclusa, com pouca durabilidade, o que mostra pouca expectativa sobre os alunos. 

Desse modo, Tardif (2014, p. 242) conclui: 

 

O que é preciso não é exatamente esvaziar a lógica disciplinar dos 
programas de formação para o ensino, mas pelo menos abrir um 
espaço maior para uma lógica de formação profissional que 
reconheça os alunos como sujeitos do conhecimento e não 
simplesmente como espíritos virgens aos quais nos limitamos a 
fornecer conhecimentos disciplinares e informações procedimentais, 
sem realizar um trabalho profundo relativo às crenças e expectativas 
cognitivas, sociais e afetivas através das quais os futuros professores 
recebam esses conhecimentos e informações. Essa lógica 
profissional deve ser baseada na análise das práticas, das tarefas e 
dos conhecimentos dos professores de profissão; ela deve proceder 
por meio de um enfoque reflexivo, levando em conta os 
condicionantes reais do trabalho docente e as estratégias utilizadas 
para eliminar esses condicionantes na ação. 

 

Compreendemos, com base no exposto, que o planejamento dos programas 

de formação de professores deve ser realizado de forma participativa com seus 

pares, discutindo os seus anseios, conflitos, desafios e dificuldades; nesse sentido, 

deve propor a construção de conhecimentos, por meio de disciplinas que não deem 

margem para a fragmentação e que contribuam para o ensino, respeitando aqueles 

que estão na posição de aluno/formador possuidor de conhecimentos, tanto quanto 

o professor-formador. Todos são sujeitos carregados de subjetividades e 

realizadores de sua própria prática.  

É relevante compreender, na formação inicial e continuada desse profissional, 

a profissionalidade como processo formativo e de construção da identidade. 

Portanto, a profissionalidade é a ação específica de ser professor (SACRISTÁN, 

1995), ou seja, existe para este profissional formação, saberes e práticas que o 

fazem ser reconhecido como professor. A construção da profissionalidade é uma 
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indicação de construção da identidade docente. O que buscou definir Penin (2009, p. 

25), ao compreender a palavra “profissionalidade” como a combinação de “profissão 

e personalidade”:  

 

O termo profissionalidade indica o processo de formação de um 
sujeito numa profissão, que se inicia com a formação inicial 
atravessa todos os momentos de formação continuada. Impossível 
que esse processo se dê sem a transformação do próprio sujeito, 
que por sua vez dialoga com a transformação da realidade.  

 
Assim, a formação inicial e continuada faz parte do processo de construção 

da profissionalidade que ocorre no âmbito da profissão docente e da busca 

incessante da profissionalização. Portanto, as questões discutidas anteriormente 

permitem-nos refletir sobre o percurso da formação inicial até chegar à formação 

continuada, no contexto das regulamentações e do processo formativo atual. Vale 

ressaltar, na formação de professores, aspectos da sua atuação concreta no espaço 

escolar, seu desenvolvimento em ensinar-aprender e sua subjetividade, pois as 

construções cognitivas e afetivas desse sujeito são permeadas pela sua cultura, nos 

espaços sociais, de forma individual e coletiva, e nas condições política e 

econômica. 

A seguir, o terceiro capítulo, discutiremos sobre a alfabetização e as práticas 

pedagógicas docentes, cujo enfoque também abrange o currículo escolar, de forma 

sucinta, uma vez que tratar da alfabetização e das práticas pedagógicas significa, 

também, abordar o currículo que a forma. Assim, podemos compreender a origem 

das ações desenvolvidas na sala de aula, cujo parâmetro está incluso no currículo 

prescrito. 
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3 ALFABETIZAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

3.1 Alfabetização: olhar reflexivo no processo formativo 

  

 Não é nossa intenção narrar, aqui, o percurso histórico da alfabetização, pois 

muitos autores já tratam deste assunto. O que pretendemos nessas entrelinhas é 

abordar de forma sucinta a alfabetização e os métodos que fizeram e fazem parte do 

processo histórico até os dias atuais. A alfabetização, há décadas, está inserida no 

contexto educacional, desde que se tornou escola popular; durante este tempo, foi a 

que mais sofreu modificações, principalmente em seus métodos.  

Conforme Soares (2004, p. 47), a alfabetização consiste “na ação de 

ensinar/aprender a ler e a escrever”, mas aprender a ler e escrever não são tarefas 

fáceis, constituem um processo complexo, que exige dos alfabetizadores 

conhecimentos linguísticos. Segundo Cagliari (2009, p. 6), o problema da 

alfabetização está no fato de a escola não direcionar o olhar sobre a leitura e a 

escrita desenvolvidas das instituições formadoras e pelos educadores, que, diante 

da falta de conhecimentos linguísticos, “têm atribuído o fracasso escolar ora ao 

aluno, visto como um ser incapaz, carente, cheio de deficiência, ora ao professor”. 

Esses problemas se alastram e impactam na prática alfabetizadora na sala de aula.  

Neste contexto, o destaque dado às práticas alfabetizadoras cruza-se com os 

vários métodos de alfabetização, vistos como a solução dos problemas para o 

fracasso escolar. Diante deste quadro, ressaltamos as dificuldades das escolas de 

formação de professores, pois não proporcionam conhecimentos necessários para 

alfabetizar; assim, para remediar as lacunas, as esferas públicas ofereciam “pacotes 

educacionais”, descritos por Cagliari (1998, p. 33) como “modismo”, referindo-se aos 

“métodos sintético, analítico, fônico, global, lúdico, psicopedagógico, freinet, semi-

ótico, construtivista, linguístico, etc.”. Atualmente, os métodos de alfabetização que 

mais se discutem no meio educacional são o sintético e analítico, abrangendo a 

teoria construtivista e o letramento (MORTATTI, 2006; FRADE, 2005, 2007; 

FRANCIOLI, 2013). Neste contexto, enfatizamos que o método sintético representa 

as partes menores para o todo, estabelecendo princípios organizativos diferenciados 

“entre o oral e o escrito, entre o som e grafia” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 

21). Assim, Frade (2005, p. 22) o conceitua da seguinte forma: 
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Os métodos sintéticos vão das partes para o todo. Nos métodos 
sintéticos, temos a eleição de princípios organizativos diferenciados, 
que privilegiam as correspondências fonográficas. Essa tendência 
compreende o método alfabético, que toma como unidade a letra; o 
método fônico, que toma como unidade o fonema; o método silábico, 
que toma como unidade um segmento fonológico mais facilmente 
pronunciável, que a sílaba.  

 

Os métodos sintéticos, até os dias atuais, são visíveis no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita nas salas de aula, pois enfatizam, 

primeiramente, as partes mínimas (codificação e decodificação), para, 

posteriormente, combiná-las, formando sílabas e depois palavras – assim, inicia-se o 

processo de leitura e escrita. Entretanto, este método foi criticado por alguns 

estudiosos remetendo-o a um método fragmentado, aplicado de forma sequenciada 

e memorizada (FRADE, 2005; MORTATTI, 2006).  

Após as mudanças políticas e educacionais daquele período, foi 

implementado o método analítico, que se opõe ao método anterior. Segundo Frade 

(2005), dos métodos analíticos “são mais conhecidos os métodos global5 de contos, 

o de setenciação e o palavração (p. 22), [...] que partem da síntese para a análise, 

do todo para as partes” (p. 32). Conforme o entendimento da autora, nos métodos 

analíticos, parte-se de unidades maiores de frases e palavras, para as menores –

sílabas e letras –, ou seja, o que propõe é a aprendizagem de forma global.  

Os métodos citados são componentes importantes do contexto histórico da 

época, o que promoveu uma disputa entre qual método seria mais eficiente para 

proporcionar a leitura e a escrita dos alunos. Assim, buscando unir os dois métodos, 

surgem os “métodos mistos”, com uma proposta de serem mais “rápidos e 

eficientes”, quando empregados de forma sistematizada (MORTATTI, 2006, p. 8). 

Esta disputa entre os métodos de alfabetização e a sua eficácia no processo 

ensino-aprendizagem, que tinha como alvo resolver os problemas do fracasso 

escolar trouxe decepção, diante de uma visão simplista de como se ensina, partindo 

para uma visão ampliada de como se aprende. A fim de solucionar este problema, 

introduziu-se no Brasil, na década de 80, a teoria construtivista, com base em 

resultados de pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita, desenvolvidas pelas 

pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky (MORTATTI, 2006). 

                                                 
5
 Sic. 
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A teoria construtivista, baseada no “sujeito cognoscente”, conforme Ferreiro e 

Teberosky (1999, p. 29), assim propõe: “é o sujeito que aprende basicamente 

através de suas ações sobre os objetos do mundo e que constrói suas próprias 

categorias de pensamento ao mesmo tempo em que organiza seu mundo”. Ou seja, 

é o sujeito que tem conhecimento sobre o mundo que o cerca, compreendendo-o à 

sua maneira, para resolver os dilemas existentes nele. É neste contexto de 

mudanças político-sociais e paradigmas educacionais que surgem o letramento e o 

processo de alfabetizar letrando. Nas palavras de Tfouni (2010, p. 12), o letramento 

 

[...] focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. [...] 
procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando 
adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; 
procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as 
práticas „letradas‟ em sociedades ágrafas. 

 

Ainda segundo a autora, busca-se com o letramento, dentre outros aspectos, 

analisar o sujeito não alfabetizado, desvencilhar o olhar individualista, focando no 

social (TFOUNI, 2010). A aprendizagem da leitura e escrita deve estar vinculada ao 

processo de alfabetização e letramento, em que o sujeito deve estar inserido em 

diferentes conhecimentos de mundo, de forma política e social. Este processo é tão 

complexo como alfabetizar; portanto, isto somente será possível se os professores 

refletirem criticamente sobre o seu papel de formador de conhecimentos, ao cultivar 

o respeito e buscar sua atualização, conforme as mudanças que ocorrem nestes 

espaços, assumindo uma conduta que atenda o contexto atual, envolvido no 

processo de ensinar. 

 

3.2 Constituição das práticas pedagógicas e curriculares 

 

As discussões sobre as práticas pedagógicas realizadas no contexto da sala 

de aula objetivaram compreender a sua importância no espaço escolar e como elas 

acontecem frente às práticas curriculares. Durante muito tempo, vários professores 

foram considerados reprodutores de conteúdos, atuando com práticas mecânicas e 

prescritas. Não havia preocupação com a aprendizagem dos alunos, a meta era 

cumprir o cronograma estabelecido. Atualmente, essas práticas, chamadas 

tradicionais (FRANCO, 2012), muito discutidas no meio educacional e científico, 

contribuem para a ampliação de alguns conceitos sobre como elas devem ser 
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desenvolvidas em sala de aula. A crítica ao currículo tradicional culminou em 

discussões por meio das quais surgiram novas propostas curriculares que visavam 

sanar as desigualdades sociais, diante do papel da escola e do currículo então 

proposto (MOREIRA; SILVA, 1994). 

O caminho que permeia a construção e reconstrução das práticas 

pedagógicas envolve constantes desafios para o professor, que se propõe a 

transformar suas ações em práticas inovadoras, permitindo-lhe refletir sobre sua 

atuação frente ao currículo pronto e acabado. Segundo Souza (2011, p. 82), o 

currículo é “um conjunto de elementos ditos e não ditos da cultura escolar, os quais 

condicionam as relações de ensino na sala de aula [...]”.  São elementos construídos 

(prescritos) e elementos a serem construídos (reais) na prática. 

Destaca-se, então, que o processo ensino-aprendizagem se relaciona às 

questões didáticas e curriculares. Esta última, segundo Macedo (2007), Lopes e 

Macedo (2004) e Lopes (2013) e Sacristán (2000), abrange políticas e práticas que 

apontam saberes a serem ensinados e aprendidos, pois estes são frutos da cultura, 

constituintes do conhecimento. Mas não basta ter um currículo bem estruturado sem 

um profissional preparado para colocá-lo em prática, o que enfatiza a formação dos 

professores. 

O currículo surge mediante a organização das experiências educativas e, 

mesmo sendo historicamente construído, ele não é só aplicação, mas também um 

campo de constituição de teoria, conhecimentos e saberes (MACEDO, 2008). O 

currículo seria então um amálgama de saber, poder e identidade (SILVA, 2002). A 

partir de tudo isso, a proposta pedagógica que reflete a cultura institucional é o 

currículo e tem funcionado como tecnologias de organização do trabalho 

pedagógico. Isso é evidenciado no estudo de Oliveira (2005). 

Em todo esse conjunto, fazem-se presentes as práticas curriculares; dessa 

maneira, o currículo não pode ser concebido segundo a perspectiva tradicional, 

apenas como um conjunto de conteúdos programáticos. Para a concepção de 

práticas curriculares, ele é simplório e insuficiente, pois deixa de considerar as 

práticas concretas daqueles que expõem esses conteúdos cotidianamente, bem 

como o caráter dinâmico e singular dos currículos efetivamente desenvolvidos nas 

escolas e classes do Brasil (OLIVEIRA, 2005). 

Ainda segundo Oliveira (2005), os estudos críticos vêm contribuindo para 

traçar propostas de trabalho que auxiliem não só para pensar o currículo, mas 
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também para reconhecer as práticas curriculares como espaço de criação curricular 

e não apenas como momentos de aplicação de currículos pré-fabricados. Assim, é 

preciso potencializar o cotidiano escolar, no qual são tecidas diferentes experiências 

de que participam os sujeitos praticantes do currículo. Essas experiências se 

configuram como redes de conhecimentos que constituem o cotidiano das diversas 

instituições e se concretizam como práticas curriculares concebidas não apenas 

pelas propostas de conteúdo a ensinar, mas também por todos os demais aspectos 

da realidade escolar. 

Com isso, torna-se válido pensar em como as práticas curriculares 

alfabetizadoras se concretizam na atualidade, pois, em muitas propostas 

governamentais, a perspectiva crítica, autônoma, vem se perdendo. Um exemplo 

disso é a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), amplamente criticada 

pelos intelectuais e estudiosos da área, por entender as problemáticas, centralização 

no desempenho e avaliação, a visão tecnicista e unificadora, a desconsideração da 

construção dos saberes cotidianos, do histórico de conquistas e das Diretrizes 

Curriculares, o não reconhecimento das condições de trabalho dos professores, a 

eleição de conceitos e conteúdos controversos, que não garantem a diversidade, 

além do próprio atropelo de prazos da construção da Base. Tudo isso provoca 

perdas em diversos âmbitos institucionais. Por ser o currículo um campo de disputa, 

há a esperança de garantias democráticas. Para Sacristán (2000, p. 201): 

 

O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a 
prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na 
forma como se concretiza em situações reais. O currículo na ação é 
a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo 
projeto, toda idéia, toda intensão, se faz realidade de uma forma ou 
de outra; se manifesta, adquire significação e valor, 
independentemente de declarações e propósito de partida. 

 

O autor designa como currículo na ação a prática pedagógica docente no seu 

fazer diário de sala de aula, pontuando que é no momento da prática que tudo que 

foi prescrito se torna realidade. O currículo na ação é fase final da linguagem 

valorativa, vista também como práxis, com sentidos e significativos que fazem parte 

do processo ensino-aprendizagem, contexto este em que o professor e o aluno 

refletem sobre suas ações (SACRISTÁN, 2000).  

Ainda conforme esse autor, o currículo se molda na prática, que tem como 

função cumprir exigências curriculares, cujas práticas estão enraizadas na prática 
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docente. É no momento da prática pedagógica que o currículo é posto em prova, 

quando os resultados são manifestados de forma autônoma por alunos e 

professores. Não há como o professor desempenhar ações prontas, dando 

resultados esperados e presumidos nas tarefas cotidianas do fazer docente. O que o 

professor pode é imaginar o espaço no qual realizará as ações e as tarefas e, dando 

seguimento, poderá sugerir adaptações ao que foi proposto inicialmente.  

Embora haja uma prática particular de cada professor, ainda há uma 

reprodução do cenário institucional que segue padrões estabelecidos. A lógica das 

ações de ensino é justificada por agentes como “a organização do sistema escolar, o 

quadro organizativo de um centro de modo concreto, o currículo que o professor tem 

que desenvolver as pautas de comportamento profissional coletivo, as pressões 

exteriores, etc.”. Mesmo assim, os professores devem ser considerados agentes 

produtores de certa racionalidade particular, uma versão própria de esferas decisivas 

mais extensas (SACRISTÁN, 2000, p. 210). 

Por esse motivo, o professor é posto em destaque, como sujeito subjetivo 

dotado de saberes, que molda sua prática no momento de atuar em sala de aula, 

porém, a execução dessa prática não é percebida por alguns professores que não 

refletem criticamente sobre sua prática pedagógica. Há muitos que desconhecem o 

conceito de práticas pedagógicas educacionais, práticas docentes, práticas 

educativas, práticas curriculares (VEIGA, 1989).  

Dessa forma, por mais que ocorram mudanças no meio educacional, 

envolvendo as práticas curriculares, docentes e pedagógicas, os professores são os 

primeiros a sentir essas alterações na sua atuação cotidiana, no momento do fazer 

pedagógico, pois essas mudanças exigem transformação do seu comportamento 

para modificar o seu trabalho.  

Para Franco (2012), existem diferenças entre a prática educativa e a prática 

pedagógica. Segundo a autora, a prática educativa refere-se às práticas que são 

efetivadas nos processos educacionais. A prática pedagógica, por sua vez, refere-se 

às práticas sociais, com objetivos intencionais realizados no processo pedagógico. 

As práticas educativas no processo de ensino só são realizadas nas aprendizagens 

produzidas e que acontecem resumidamente de forma interpretativa, ocorrendo “nas 

relações dialéticas do sujeito com o seu meio” (FRANCO, 2015, p. 604).  

Neste contexto, Veiga (1989, p. 18) ressalta que a prática pedagógica pode 

ser repetitiva (acrítica) e reflexiva (crítica). Assim, a prática pedagógica repetitiva 
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acrítica é definida como uma ruptura que separa o “processo prático, entre sujeito e 

objeto, e entre teoria e prática”. O processo prático em sua ação é realizado de 

forma idealizada e intangível, seguindo normas padronizadas direcionadas ao 

professor. Dessa forma, cabe ao professor executar aquilo que lhe é imposto a 

“fazer e como fazer”, reproduzindo o que foi prescrito, repetindo o processo prático 

quantas vezes for necessário, provocando a repetibilidade do produto. “Não se 

inventa o modo de fazer. Fazer é repetir ou imitar uma outra ação” (VEIGA, 1989, p. 

18). Para a autora, o professor que age conforme as regras, limitando sua 

capacidade de criação prática, assumindo atos “repetitivos, mecânicos e 

burocratizados” (VEIGA, 1989, p. 18), compromete a prática pedagógica, cuja função 

é promover a prática social. A prática pedagógica não existe nestas ações, 

consolida-se em uma prática representada, encenada, conduzindo a um 

“pedagogismo inoperante, que omite os fins sociais intimamente ligados a ela” 

(VEIGA, 1989, p. 19). No entanto, “não há espaço para análise crítica da prática 

pedagógica, tendo em vista a relação teoria-prática” (VEIGA, 1989, p. 20). 

Para Veiga (1989), a prática pedagógica reflexiva crítica é aquela que não 

promove a ruptura entre a teoria e prática. Nestas práticas o professor tem 

autonomia para criar e, principalmente, cumprir o papel da prática pedagógica como 

prática social, desenvolvendo suas ações de acordo com o seu público, 

proporcionando conhecimentos conforme sua realidade, efetuando mudanças 

necessárias nas normas pré-estabelecidas, moldando-as na prática. Portanto, a 

prática pedagógica crítica se caracteriza pelas ações que são realizadas de forma 

mútua na relação entre professor-aluno, significa uma prática pedagógica que 

possibilita ao professor conhecer a importância social de seu trabalho, bem como o 

significado social da desigualdade.   

Neste contexto, a formação inicial e continuada de professores devem(riam) 

contribuir significativamente para o aprimoramento e melhorias das práticas 

pedagógicas a serem desenvolvidas no contexto da sala de aula, pois é importante 

para a formação docente compreender o conceito, em direção à prática que se 

realiza, de alguma forma, pelos professores no seu dia a dia. A prática pedagógica é 

uma prática social que trilha por determinadas direções intencionadas, ocorridas nos 

espaços sociais. Segundo Veiga (1989, p. 16), “a prática pedagógica é como uma 

prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no 

contexto da prática social”. Significa uma prática social ampla, e nem sempre os 
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espaços formativos proporcionam essas construções, principalmente quando 

envolve a “teoria-prática”. Assim, a autora revela que a relação teoria-prática é 

recíproca, motivo pelo qual não deve ser exercida separadamente, uma influencia a 

outra, modificando o contexto da sala de aula.  

Veiga (1989) ainda ressalta que a teoria está associada a um conjunto de 

conhecimentos produzidos pelas teorias pedagógicas, estruturada na prática 

desenvolvida nas relações com o meio, constituída nos espaços reais das vivências 

do ofício docente, acontecendo no momento em que as teorias pedagógicas se 

concretizam na atuação do professor. O que define as teorias são suas 

especificidades reais e objetivas, fundamentadas na atuação docente, que as 

modificam no seu cotidiano, ocupando-se em beneficiar as necessidades humanas. 

Assim, conforme Veiga (1989, p, 17): 

 

[...] a prática pedagógica não deve esquecer a realidade concreta da 
escola e os determinantes sociais que a circundam. A teoria e a 
prática não existem isoladas, uma não existe sem a outra, mas 
encontram-se em indissolúvel unidade. Uma depende da outra e 
exercem uma influência mútua, não uma depois da outra, mas uma e 
outra ao mesmo tempo.  

 

A prática pedagógica é muito mais do que aquilo que é pregado no chão da 

escola. Envolve reflexão teórica e prática, exige posicionamento em relação a uma e 

outra simultaneamente, “pois uma prática sem teoria não sabe o que pratica, 

propiciando o ativismo, o praticismo ou utilitarismo” (VEIGA, 1989, p. 17). A 

exposição, até então realizada, enfatiza as práticas pedagógicas e práticas 

curriculares, ao mostrar a relevância de se refletir sobre a atuação docente, 

construindo e reconstruindo as ações desenvolvidas na sala de aula. Assim, a 

prática pedagógica é um processo contínuo, cujas intervenções acontecem no fazer 

docente.  

Portanto, o processo ensino e aprendizagem é complexo e há, de fato, a 

necessária relação deste processo com as questões curriculares e as suas práticas. 

Contudo, é preciso refletir sobre as atuais discussões educacionais e as mudanças 

que vêm sendo propostas, para não abrirmos mão de conquistas legítimas, visto que 

somos a todos os momentos influenciados historicamente. 
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3.3 Práticas pedagógicas alfabetizadoras: quais conhecimentos? 
 

Propomos nessas entrelinhas realizar discussões que possam embasar as 

práticas pedagógicas alfabetizadoras no contexto atual e suas nuanças frente às 

mudanças constantemente vistas no cenário educacional. Neste enfoque, buscamos 

dialogar com alguns autores (BRITO, 2006; NÓVOA, 2002; TARDIF, 2014; 

PIMENTA, 2012) que analisam, reflete e nos fazem pensar sobre a prática 

alfabetizadora demonstrada em seu cotidiano e nos saberes da profissão, adquirida 

nas diversas formações continuadas.  

A princípio, tentando compreender a prática pedagógica alfabetizadora, é 

importante frisar que o profissional responsável pelo início da formação do sujeito é 

o pedagogo, que entre as várias funções que lhes são atribuídas está o de 

alfabetizar, ou seja, atuar nos anos iniciais de escolarização. Embasado em sua 

prática pedagógica, este professor que alfabetiza busca, dentre outras coisas, 

promover o processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar para a 

aprendizagem da língua materna, permeada por reflexões, significados, estruturados 

em saberes/práticos do ensinar-aprender. Diante do exposto, é visível que este 

profissional que alfabetiza, por meio de sua vivência e experiência cotidiana do fazer 

docente, tece seu percurso profissional de forma subjetiva, principalmente por se 

constituir sujeito do seu saber-fazer. É no espaço da sala de aula que esse sujeito 

vai se constituindo professor alfabetizador. Segundo Brito (2006, p. 1): 

 

[...], as reflexões deste estudo apóiam-se no entendimento de que os 
percursos profissionais do professor vão tecendo, num movimento 
dinâmico, o processo de tornar-se professor, enredando uma trama 
que envolve a pessoa, suas interações e suas experiências. Esse 
processo coloca o docente na condição de sujeito que, de forma 
permanente, constrói saberes, seja para resolver os problemas de 
suas práticas pedagógicas, seja para reordená-las ou dinamizá-las. 

 

As práticas alfabetizadoras estão em constante mudança, pois as formas de 

ensinar (alfabetizar) sofrem muitas transformações conforme período histórico e o 

seu contexto. O processo de alfabetizar foi se modificando para atender as políticas 

educacionais, seu público e as demandas socioculturais de cada época, o que 

proporcionou a existência de variados métodos de alfabetização. Tudo isso 

contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento das práticas alfabetizadoras 
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cotidianas, o que exige desse profissional que alfabetiza a formação continuada para 

o aprimoramento e construção de novos conhecimentos para realizar o seu trabalho. 

A formação continuada de professores alfabetizadores é fator importante para 

enfrentar os desafios impostos. Atualizar-se e renovar as práticas docentes 

proporciona desenvolvimento pessoal e profissional. O espaço propício para que 

aconteçam essas aprendizagens é a escola, lugar onde se constroem as 

experiências docentes. Segundo Nóvoa (2002, p. 63), “a formação contínua deve 

estar articulada com o desempenho profissional dos professores, tornando as 

escolas como lugares de referência”. O que o autor propõe nas formações contínuas 

é que os programas que as promovem tenham como base os conflitos e desafios 

encontrados na escola, que estas possam buscar estratégias que solucionem 

problemas, ou seja, que não tenham como foco os conteúdos curriculares, e, sim, a 

realidade cotidiana dos professores. 

Assim, a interação entre os professores alfabetizadores proporciona 

experiências mútuas de saberes estruturado na formação, momento propício para 

que o professor se dê conta do seu “papel de formador e formando” (NÓVOA, 2002, 

p. 63). O trabalho pedagógico da formação continuada deve acontecer de forma 

diversificada, proporcionando aos professores alfabetizadores outro olhar sobre suas 

práticas e saberes pedagógicos. De acordo com Brito (2006, p. 2), “[...] a formação 

inicial não é o único espaço onde os docentes aprendem sobre a profissão, essa 

formação representa um momento singular de um longo aprendizado profissional”. 

É pertinente enfatizar a formação inicial como base do processo de 

aprendizagem desse profissional que contribui de forma contundente em sua 

construção e constituição docente, concretizado no espaço da sala de aula. O 

processo de formação docente alfabetizadora é complexo e vai além dos 

conhecimentos prévios que ele adquiriu em sua formação inicial, representa um 

tecer diário de conhecimentos, saberes, que colaboram significativamente para uma 

prática pedagógica alfabetizadora que vai  

 

[...] reposicionando seus processos formativos, elaborando diferentes 
estratégias para responder às exigências colocadas pela prática. 
Esse processo de construção de estratégias e de reposicionamento 
dos processos formativos se dá dinamicamente conduzindo o 
professor na mobilização e na construção de saberes (BRITO, 2006, 
p. 3). 
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As estratégias traçadas por esses profissionais, para realização de sua 

prática pedagógica, constroem-se de forma cotidiana, numa busca incessante pelo 

cumprimento das tarefas diárias, que lhes são postas, consideradas costumes 

corriqueiros, um elo interrompível, inquebrável, invisível. Assim, o cotidiano é a 

invenção das relações construídas e entrelaçadas diariamente, as quais se 

constituem e se concretizam em objetivos singulares e plurais, permitindo-nos refletir 

sobre a rotina do dia a dia, visível de vários ângulos, que ocorre mediante novos 

conhecimentos, associados à história de vida do sujeito. Segundo Pais (2003): 

 
[...] o quotidiano não pode ser tomado como uma categoria 
essencialmente distinta do „social‟. No quotidiano experimentam-se 
tensões, conflitos, posições ideológicas, mudanças, crises (p. 75). 
[...] a vida quotidiana não se reduz ao que repetitivamente se passa, 
dia a dia, de forma rotineira e passiva. É difícil apreender o 
quotidiano, aceitando-o ou vivenciando-o passivamente, sem tomar 
em relação a ele uma certa distância [...]. A própria recusa do 
quotidiano (a festa, as viagens, as férias...) é a sua reorganização e 
transformação (p. 78). 

 

O que sustenta nossas vidas é a complexidade do cotidiano – por vezes, as 

expressões são percebidas, outrora não. É nesse cotidiano que estão mergulhados 

os professores alfabetizadores, cujas práticas pedagógicas são tecidas no seu 

saber-fazer, “[...] o cotidiano é temporal, plural e social” (CORRÊA, 2013, p. 132). O 

que seria dos sujeitos se não houvesse a invenção de ações diárias, cujo cotidiano 

estrutura-se de forma sistematizada para realizar as mesmas coisas dia após dia? É 

neste processo de invenções cotidianas que são construídas as práticas 

pedagógicas alfabetizadoras, intencionadas, sustentadas nos saberes da profissão, 

proporcionando reflexão-na-ação do ato de ensinar. Os saberes da profissão 

docente são constituídos de vivências das práticas cotidianas que podem ser 

promotoras de saberes e experiências. Assim, para Santos e Brito (2012, p. 2): 

 

[...] analisar como o professor produz saberes sobre a profissão (o 
saber e o saber-ensinar), implica compreender sua prática 
pedagógica, como palco de experiências complexas e desafiadoras, 
revela-se lócus de re-significação dos saberes docente [...]. 

 

Neste processo contínuo do cotidiano escolar, o professor constitui-se 

alfabetizador, em um espaço apropriado para a construção dos saberes da 

profissão. Santos e Brito (2012) realizaram uma pesquisa com professores 

alfabetizadores, com o intuito de desvendar como esses professores experientes 
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produzem o saber e o saber-ensinar. Os autores evidenciam que a produção desses 

saberes ocorre na  

 

[...] vivência da prática pedagógica dos alfabetizadores, dialogando 
como as exigências dessa prática, elaboram e re-elaboram maneiras 
particulares de executar a atividade docente e que, ao longo da 
carreira, se apropriam de saberes que redimensionam suas 
trajetórias profissionais, a partir do exercício da prática reflexiva 
(SANTOS; BRITO, 2012, p. 2). 

 

Conforme análise das autoras constatou-se que a produção do saber e o 

saber-ensinar dos professores alfabetizadores acontecem de forma contínua por 

meio das práticas cotidianas da atuação docente (SANTOS; BRITO, 2012, p. 2). 

Dessa forma, a relação entre o saber e o trabalho do professor é dependente um do 

outro para ser desenvolvido na sala de aula (TARDIF, 2014). Com base em vários 

saberes o trabalho cotidiano dos professores alfabetizadores toma forma, 

proporcionando-lhes conhecimentos que possibilitam desenvolver seus “saberes-

fazeres docentes” (PIMENTA, 2012, p. 18), mesmo com os contratempos de sua 

prática social. Neste contexto, “o saber do professor traz em si mesmo as marcas do 

seu trabalho, que ele não é somente utilizado como um meio no trabalho, mas é 

produzido e modelado no e pelo trabalho” (TARDIF, 2014, p. 17). A partir do trabalho 

docente constituído na sala de aula é construída sua “identidade pessoal e 

profissional” (TARDIF, 2014, p. 17). 

Ainda conforme Tardif (2014, p. 31), “um professor é antes de tudo alguém 

que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros”. Ou 

seja, são saberes constituídos em diversos espaços e de diversas formas. Assim, a 

maneira como esses professores colocam em prática seus saberes estabelece 

aquilo que Tardif (2014, p. 36) chama de “saberes plurais”, saberes mesclados, 

provenientes de sua “formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”. Dessa forma, Tardif (2014, p. 37) define esses saberes como saberes 

da prática docente, em que os “saberes profissionais” constituem-se através da 

formação. Assim, no decorrer da prática docente são mobilizados os vários saberes 

denominados “saberes pedagógicos”, “[...] doutrinas ou concepções provenientes de 

reflexões sobre a prática educativa [...]” (TARDIF, 2014, p. 37). Esses saberes são 

aqueles pensados de forma organizada, padronizada, com a função de apresentar e 

direcionar o trabalho do professor alfabetizador na sala de aula.  
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Os saberes disciplinares “são saberes que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento”, aqueles adquiridos nos espaços de formação (inicial e 

continuada) consolidados em disciplinas específicas, advindas das instituições 

formadoras e outros (TARDIF, 2014, p. 38). Os saberes curriculares caracterizam-se 

como “saberes que correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos 

[...]” apresentados em forma de modelos organizados de metas a serem cumpridas e 

seguidas no sistema escolar por professores alfabetizadores (TARDIF, 2014, p. 38).  

Já os saberes experienciais são aqueles advindos da própria experiência do 

professor, constituídos no seu dia a dia, cujo conhecimento depende do meio em 

que está inserido, visto que “esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (TARDIF, 2014, p. 39). Para 

Pimenta (2012, p. 22), os saberes da experiência acontecem no decorrer diário da 

sala de aula, onde o professor está envolto por constantes “reflexões sobre sua 

prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos 

produzidos por outros educadores”.  

Dessa maneira, as reflexões cotidianas são importantes para o professor 

alfabetizador, pois evidenciarão a sua prática, questionando-a, na intenção de 

desenvolver em si mesma o senso crítico de sua atuação, que poderá lhe 

proporcionar melhores resultados em sua atuação docente, tanto individual quanto 

coletiva. 

Os saberes da experiência dos professores alfabetizadores perpassam sua 

aprendizagem e conhecimentos, certezas e incertezas do seu saber-fazer, conflitos 

da profissão, situações-problema das quais se tem o controle e uma postura segura 

diante dos alunos, ações desenvolvidas ao longo de sua história como docente em 

sala de aula. Este é o lugar, o espaço em que os professores (alfabetizadores) 

constroem sua identidade docente, atribuindo a sua profissão os saberes (docentes, 

pedagógicos, profissionais, disciplinares, curriculares e da experiência) necessários 

para conduzir, de maneira intencional, um ensino legitimado na sua prática 

cotidiana. 

Este professor alfabetizador que reconhece sua prática é o pedagogo, que 

tem a função de alfabetizar, cuja formação ocorre por meio da licenciatura em 

Pedagogia, para trabalhar como docente na Educação Infantil, Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental etc. Diante de todas as discussões já apresentadas sobre a 
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formação de professores, em geral, além de considerar o que preconizam as 

Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2006), assim questionamos: a formação do 

pedagogo possui condições de formar esse profissional para atender a todas as 

funções que lhe são determinadas? Ou seja, “[...] educação infantil e nos ensinos 

fundamental e médio; administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional [...]” (BRASIL, 1996).  

Conforme sinalizado pelos autores (GATTI, 2010; PIMENTA et al., 2017), o 

curso de Pedagogia é genérico, insuficiente, não forma professores polivalentes, 

mas possui habilitações polivalentes. Vários estudos abordam a necessidade de 

formar o professor alfabetizador que tem (ou deveria ter) os conhecimentos 

necessários para alfabetizar.  

Por isso, o processo de alfabetizar exige do professor alfabetizador 

conhecimentos necessários à estrutura do funcionamento da língua. Os 

conhecimentos sobre a linguagem proporcionam ao professor (que ensina uma 

língua) realizar com facilidade o processo de leitura e escrita do aluno, ou seja, os 

conhecimentos linguísticos devem ser adquiridos na formação docente e 

processualmente do decorrer de sua atuação cotidiana. Neste sentido, o professor 

alfabetizador que tem conhecimentos linguísticos está mais bem preparado para 

identificar os fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem dos alunos.  

Nessa perspectiva, “uma boa formação não é aquela que dá „títulos‟, mas que 

é capaz de proporcionar conhecimentos, e consequentemente, saberes” (PIRES; 

FERREIRA; LIMA, 2010, p. 7). Por esse motivo, a formação inicial e continuada 

necessita de disciplinas específicas que atendam a demanda do processo de 

alfabetização, isto é, aquilo que acontece no chão da escola, de forma 

contextualizada. Assim, o professor que busca incessantemente a formação 

continuada entende a importância do trabalho docente, bem como sua atuação em 

sala de aula, cuja formação lhe possibilita refletir criticamente sobre suas ações e 

quais caminhos prosseguir para (re)construir sua identidade pessoal e profissional. 

 

A formação deve estimular numa perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e 
que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em 
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à 
construção de uma identidade, que é também uma identidade 
profissional (NÓVOA, 1992, p. 25). 
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A busca por conhecimentos sobre sua profissão exige do professor “[...] uma 

dimensão teórica, mas não só teórico; tem uma dimensão prática, mas não é apenas 

prático; tem uma dimensão experiencial, mas não é unicamente produto da 

experiência” (NÓVOA, 2002, p. 27). Isto significa que os professores precisam se 

alimentar de saberes que contribuam para sua ação educativa. O professor que 

alfabetiza deve conhecer a língua que ensina, pois, para Poersch (1990, p. 10): 

  

[...] no exercício de sua função, deve não somente conhecer a língua 
que ensina, os métodos e as técnicas de ensino, bem como os 
aspectos psicológicos envolvidos neste processo, mas, também, 
precisa conhecer algo sobre a linguagem, objeto de seu ensino.  
 

De acordo com o autor, não se deixa, necessariamente, de ensinar por não 

possuir esses conhecimentos, todavia, o professor precisa compreender o que 

ensina, porque ensina e para quem ensina, pois, esses saberes facilitarão seu 

trabalho diário, visto que  

  

[...] não são conhecimentos a serem transmitidos (POERSCH, 1990, 
p. 11).  [...] o alfabetizador é um profissional do ensino de línguas e, 
como tal, além do domínio das técnicas pedagógicas, deve possuir 
sólidos conhecimentos lingüísticos tanto da língua, enquanto meio de 
comunicação, quanto sobre a língua, enquanto objeto de análise 
(POERSCH, 1990, p. 37).  
 

Os conhecimentos e saberes são constituídos (ou deveriam ser) na formação 

inicial, continuada e em serviço, é um processo ininterrupto que busca organizar e 

reorganizar as “habilidades específicas da área que vai ensinar” (PIRES; 

FERREIRA; LIMA, 2010, p. 11).  

Nesse contexto, destacamos que o profissional que alfabetiza, o pedagogo 

que está em evidência, pois é ele o responsável pelo início da formação escolar do 

sujeito. Portanto, a formação (inicial e continuada) do professor proporciona (deveria 

proporcionar), ao profissional, condição de desenvolver competências e habilidades 

necessárias para exercer o seu papel de formador, de forma crítica/reflexiva. 

Ademais, o professor alfabetizador precisa estar preparado para corresponder às 

mudanças que ocorrem a todo tempo no meio educacional. Nas palavras de 

Imbernón (2006, p. 61): 
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Os futuros professores e professoras devem estar preparados para 
atender as transformações que vão surgindo nos diferentes campos 
e para ser receptivos e abertos a concepções pluralistas, capazes de 
adequar suas atuações às necessidades dos alunos e alunas em 
cada época e contexto.  
 

Assim sendo, o professor alfabetizador caracteriza-se como um profissional 

constantemente aberto e preparado para enfrentar as mudanças advindas do meio 

educacional. As discussões em torno do pedagogo que exerce a função da 

docência, ou seja, o professor alfabetizador, nosso foco, não se esgota neste 

trabalho, nem com os autores citados. O que propomos, aqui, foi reunir estudos que 

pudessem contribuir com esta pesquisa, com conhecimentos sobre a formação 

docente, o processo de alfabetização, a importância de ser professor alfabetizador 

no contexto social e o seu papel diante das transformações da contemporaneidade. 

Nesta mesma discussão, buscamos percorrer caminhos que nos levassem a todo 

este arcabouço de informações necessárias para esta pesquisa. A seguir, 

trataremos da metodológica no contexto formativo. 
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4 METODOLÓGICA NO CONTEXTO FORMATIVO 

 

4.1 Caracterização teórico-metodológica da pesquisa 

 

Diante da relevância da proposta desta pesquisa, cujo objetivo é analisar 

como três professoras se constituem alfabetizadoras em meio às práticas 

pedagógicas cotidianas apresentaram, neste capítulo, o percurso teórico-

metodológico da investigação. Para conhecer os percursos de vida e formação das 

professoras alfabetizadoras, foi preciso utilizar métodos que propiciaram ao 

pesquisador a produção de dados significativos para a pesquisa. Por esse motivo, 

escolhemos a abordagem qualitativa de cunho exploratório, visto que proporciona 

uma relação contínua com o local e o sujeito participante (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Conforme Nascimento (2008, p 112-113), “na pesquisa qualitativa todos os 

pesquisados são reconhecidos como sujeitos que elaboram conhecimentos e 

produzem práticas de intervir nos problemas que identificam. [...], a relação entre 

pesquisado e pesquisador é interativa”.  

Com base nessa opção metodológica, foi possível estudar, por meio dos 

percursos da profissão docente, a constituição de três professoras alfabetizadoras 

colaboradoras do município de Itapetinga-BA, considerando as suas próprias 

experiências de vida e os seus conhecimentos epistemológicos constituídos na 

relação entre as dimensões objetivas e subjetivas, pessoais e coletivas. Acreditamos 

que essa abordagem nos possibilitou compreender o percurso de formação docente. 

De acordo com Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p. 243), a pesquisa qualitativa é 

permeada por múltiplos caminhos, por isso, é preciso fazer uso de “procedimentos e 

instrumentos de constituição e análise de dados”.  

 

4.2 Local e sujeitos da pesquisa 

 

 A presente pesquisa foi realizada no município de Itapetinga-BA6, pertencente 

ao Território de Identidade do Médio Sudoeste Baiano, a distância do município para 

a capital do estado é de 562 km. Para obtermos informações sobre a quantidade de 

                                                 
6
 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/itapetinga/panorama>.  
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escolas do município na modalidade Ensino Fundamental I, visitamos a Secretaria 

de Educação do município de Itapetinga, que nos forneceu os dados. Destacamos 

que atualmente o município possui cinco creches e vinte e quatro escolas que 

oferecem as modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e EJA na 

Zona Urbana. Não tivemos informações sobre as escolas da Zona Rural, visto que o 

foco da pesquisa é o Ensino Fundamental I. 

Diante dessas informações, a princípio, visitamos duas escolas da rede 

municipal de ensino, a fim de sabermos o quantitativo de professores alfabetizadores 

e turmas de alfabetização oferecidas por turno, nesse espaço. Na primeira escola 

visitada, encontramos cinco professoras alfabetizadoras; quatro turmas no matutino 

e cinco turmas no vespertino; as professoras lecionam nos dois turnos, exceto uma 

que atua nesta escola somente no turno vespertino. Salientamos que a respectiva 

escola somente atende alunos do 1º ano de escolarização.  

O primeiro contato realizado na escola A ocorreu com a gestora, que informou 

o quantitativo de professoras que atuam nesta escola, permitindo o diálogo e a 

entrega de cinco questionários, pela pesquisadora, às professoras. O questionário, 

elaborado com o intuito de selecionar as professoras, apresenta questões abertas e 

fechadas. Com o preenchimento dos questionários, pudemos analisar as 

informações descritas e realizar a seleção das professoras, nesta escola, conforme 

critérios estabelecidos pela pesquisadora: tempo de serviço na Educação; tempo de 

serviço como professora alfabetizadora; graduação e ano de conclusão; carga 

horária semanal; regime de trabalho; se realizou alguma formação continuada; se 

todas lecionavam no 1º ano (alfabetização), no ano da pesquisa. Dentre os cinco 

questionários preenchidos e após a realização da análise, foram descartadas três 

professoras, pois uma delas não possuía graduação em Pedagogia, e as outras 

duas optaram por não participar da pesquisa. Portanto, somente duas professoras 

atenderam a todos os critérios e aceitaram o convite. 

Na segunda escola a ser visitada, a escola B, fomos recebidos pela 

Coordenadora Pedagógica que informou haver somente duas turmas de 1º ano, uma 

no matutino e outra no vespertino, com uma professora atendendo aos dois turnos. 

Após autorização para falar com a professora, que aceitou participar da pesquisa, 

selecionamos, então, as três professoras para realização deste estudo.  
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Em outro momento, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A), para ser assinado pelas docentes, em ambas as escolas. 

Nesse momento, marcamos o dia, a hora e o local para realizarmos a entrevista. 

 

4.3 Técnicas de produção dos dados 

 

Utilizamos, para a produção dos dados, os seguintes instrumentos: o 

questionário (Apêndice B), a entrevista semiestruturada e a análise documental. 

Para analisar os dados foi utilizada a técnica da “Análise de Conteúdo”. Ressaltamos 

que os instrumentos escolhidos tiveram como propósito promover a interação entre 

os envolvidos na pesquisa e responder aos objetivos específicos elaborados, o que 

culminou em tabulações de dados e, posteriormente, no estabelecimento de 

categorias de análise. 

Nessa perspectiva, o questionário é mais utilizado em trabalhos científicos 

pela sua praticidade e objetividade, sem a necessidade da interferência do 

pesquisador, que ocorre de forma indireta (GIL, 2002). Além disso, tem finalidade de 

levantar informações necessárias e precisas para a pesquisa. Segundo Gil (2008, p. 

121), o questionário define-se: 

 

[...] como a técnica de investigação composta por um número mais 
ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 
 

Ainda nos reportando ao questionário, salientamos que este proporcionou ao 

pesquisador colher informações reais dos participantes, de forma detalhada, uma 

vez que contém perguntas estruturadas (objetivas) sobre o perfil docente. Assim 

sendo, o instrumento possibilitou a seleção das professoras que estavam aptas a 

colaborar com esta pesquisa conforme suas disponibilidades. 

O segundo instrumento de produção dos dados utilizado nesta pesquisa foi a 

entrevista, cuja fonte de informação é relevante para compreender o 

comportamento, a ação, a constituição e a atuação dos sujeitos. É por meio da 

entrevista que o pesquisador tem a possibilidade de desvendar aquilo que não está 

evidente na prática, isto é, aspectos como afetividade, sensações, conflitos (internos 

e externos), carências e as relações com as pessoas, por exemplo.  
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A entrevista consistiu em um encontro entre pesquisador e pesquisado, com o 

objetivo de colher informações sobre o tema da pesquisa e objetivos propostos, 

através do diálogo interacional, para produção dos dados. Conforme Lakatos e 

Marconi (2003, p. 196): “Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face, 

de maneira metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária”. Para este tipo de pesquisa, a entrevista semiestruturada atende melhor 

aos propósitos, uma vez que permite ao investigador direcionar a questão da 

pesquisa, levando o entrevistado a conversar, de forma espontânea, sobre o tema. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 135): 

 

[...], o entrevistador encoraja o sujeito a falar sobre uma área de 
interesse e, em seguida, explora-a mais profundamente, retomando 
os tópicos e os temas que o respondente iniciou. [...], o sujeito 
desempenha um papel crucial na definição do conteúdo da entrevista 
e na condução do estudo [...]. 

 

Nesse contexto, destaca-se que a entrevista semiestruturada é um instrumento 

muito utilizado na realização da produção de dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

LUDKE; ANDRÉ, 1986). Para Amado e Ferreira (2014, p. 208): 

 

As questões derivam de um plano prévio, um guião onde se define e 
registra, numa ordem lógica para o entrevistador, o essencial do que 
se pretende obter, embora, na interação se venha a dar uma grande 
liberdade de resposta ao entrevistado.  
 

Nesse sentido, a maneira como a entrevista semiestruturada é elaborada 

oferece segurança para o entrevistador no momento de realizar as perguntas, 

facilitando uma comunicação aberta e descontraída com os participantes da 

pesquisa. A análise documental, por sua vez, é outro instrumento pertinente para 

nossa pesquisa, sendo, também, necessária em razão de ser “um procedimento que 

se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de 

documentos dos mais variados tipos” (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015, p. 

244). Para Bardin (2010, p. 20), na análise documental “a finalidade é sempre a 

mesma, a saber, esclarecer a especificidade e o campo de acção da análise de 

conteúdo”. Assim, a análise documental tem como foco colher informações relevante 

de materiais de fontes primárias, ou seja, que ainda não foram analisados 

criticamente. Este instrumento se assemelha a “uma operação ou um conjunto de 

operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 
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diferente da original, a fim de facilitar, num estado interior, a sua consulta e 

referenciação” (BARDIN, 2010, p. 47). 

Segundo a autora, a análise documental consiste em analisar informações 

que o documento original não deixa explícitas. O objetivo é evidenciar de forma 

contundente as informações contidas no entremeio de suas transcrições, 

possibilitando ao pesquisador reunir o máximo de informações necessárias para 

análise posterior (BARDIN, 2010).  Desse modo, a técnica utilizada para a realização 

de análise dos dados foi a “Análise de Conteúdo” (BARDIN, 2010). A escolha foi feita 

em decorrência de ser uma das técnicas mais aplicadas nas Ciências Humanas, 

principalmente por nos possibilitar trabalhar com a organização das categorias.   

Conforme Bardin (2010, p. 32), a análise de conteúdo é um “[...] método muito 

empírico, dependente do tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação que 

se pretende como objectivo”. Ainda segundo a autora, a análise do conteúdo “é um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações” (BARDIN, 2010, p. 33), não se 

refere a um instrumento, e sim a um conjunto de instrumentos, caracterizado por 

diferentes maneiras e passível de ajustes nos vários espaços, cujos documentos e 

objetivos a serem investigados podem ser muito diferentes no momento de proceder 

à análise. Assim, por mais complexa que seja a comunicação, será necessário que o 

pesquisador se empenhe mais para a realização de novas invenções, com o objetivo 

de aprimorar técnicas novas. 

Dessa forma, Bardin (2010) ressalta que o pesquisador realiza recortes dos 

registros produzidos, deixando-os mais seguros. Quando estes registros trazem 

mais de um sentido, é preciso que suas “unidades de contextos” sejam 

estabelecidas, para melhor entendimento e significação. Esse procedimento – o 

“método das categorias” – tem como objetivo classificar os vários componentes que 

produzem significado na comunicação, realizando uma divisão, ou seja, a 

comunicação precisa ter significado, fazer sentido, a fim de que possa ser 

interpretada.  Assim, “a análise do conteúdo aparece como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2010, p. 40). Conforme a autora, 

o importante não é a descrição dos objetos, mas de que maneira este objeto nos 

possibilitará adquirir conhecimentos, após o seu tratamento (BARDIN, 2010).  

A análise de conteúdo ocorre após a transcrição da entrevista 

semiestruturada, cujo material será lido minuciosamente, realizando recortes, 
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buscando identificar palavras ou frases que tragam significado para a pesquisa, com 

o propósito de classificá-la e categorizá-la.   

  

4.4 Procedimento para produção e análise dos dados 

 

A análise de dados compreende a descrição e tratamento do material 

produzido em campo, sendo um processo de análise e interpretação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994; GIL, 2008). Trata-se do procedimento da elaboração e definição dos 

dados, estabelecendo demarcações, a fim de compreender as falas dos sujeitos e a 

sua relação com os referenciais teóricos, ou seja, momento de atribuição de 

significados aos dados. Segundo Gil (2008, p. 156): 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumarizar os dados de tal 
forma que possibilite o fornecimento de respostas ao problema 
proposto para a investigação. Já a interpretação tem como objetivo a 
procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante 
sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos.  
 

O procedimento de análise dos dados se iniciou com o questionário, pois a 

partir dele foram selecionadas as professoras participantes da pesquisa, ao 

responderem a perguntas objetivas a respeito de sua vida pessoal e profissional, o 

que definiu a escolha da pesquisadora por este ou aquele sujeito colaborador. 

A entrevista semiestruturada foi realizada individualmente nas escolas de 

atuação das professoras, com dia e hora marcados, conforme sua disponibilidade. 

Foi realizada em forma de perguntas direcionadas, correspondentes aos objetivos 

propostos na pesquisa. As entrevistas foram gravadas em áudio e, por meio delas, 

procuramos compreender profundamente o percurso de formação desses sujeitos, 

relacionando a dimensão pessoal e profissional. Posteriormente, foi realizada a 

transcrição das entrevistas, no intuito de proceder à análise dos dados. Após as 

transcrições, foram definidas as categorias para a elaboração das discussões e 

resultados. 

A proposta de utilizar a análise documental objetiva: a) analisar o histórico do 

curso de Pedagogia de cada professora – conhecimento do currículo, programa de 

ensino das instituições onde aconteceu a formação inicial; b) conhecer as disciplinas 

(específicas) cursadas por essas professoras durante a sua formação inicial (curso 

de licenciatura em Pedagogia); c) identificar se essa formação possibilitou a 
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construção de saberes didático-pedagógicos e de conhecimentos linguísticos, 

necessários para alfabetizar.  

Como técnica de tratamento dos dados, utilizamos a “Análise de Conteúdo” 

de Bardin (2010). Os dados foram analisados, após sua produção; com base nos 

instrumentos selecionados, a pesquisadora pôde interpretar, de forma concisa, a 

comunicação mediada através do processo da fala e da escrita, o que foi explícito e 

manifestado, buscando compreender as especificidades contidas na mensagem. 

Esta etapa da pesquisa consiste em analisar e interpretar o que foi produzido, para 

que, em seguida, fossem realizadas as discussões dos resultados, que foram 

divididos em categorias já definidas pelos próprios dados.   

Ressaltamos que este projeto foi cadastrado na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, com o registro 

CAAE nº 80573517.7.0000.0055. Para esclarecimentos e informações sobre a 

pesquisa e o uso do material coletado, todos os participantes receberam e 

assinaram uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, mediante a 

aceitação de participação da pesquisa, após a apresentação dos objetivos do 

trabalho e a garantia do uso dos dados restritos à pesquisa. Todas as participantes 

receberam nomes fictícios, visto que as identidades dos sujeitos deverão ser 

protegidas, para que a informação não lhes cause qualquer tipo de dano, 

constrangimento, transtorno ou prejuízo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES: DEBATES REFLEXIVOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados e discussões dos dados, cujos 

instrumentos utilizados foram o questionário, a entrevista semiestruturada e a 

análise documental. Desse modo, buscamos responder, ao longo da pesquisa, aos 

objetivos específicos: compreender os caminhos que determinam a construção da 

trajetória de três professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, como 

alfabetizadoras; descrever os aspectos formativos, conhecimentos/saberes 

específicos para atuação, das três professoras de duas escolas públicas, de 

Itapetinga-BA, como professoras alfabetizadoras; apreender, por meio das práticas 

cotidianas, peculiaridades da formação e da identidade das professoras 

alfabetizadoras. 

Neste processo, faremos discussões sobre os percursos das professoras 

alfabetizadoras, destacando ao longo do seu processo formativo os (des)encontros e 

(des)encantos da formação. Salientamos que as três professoras colaboradoras 

desta pesquisa receberão nomes fictícios para preservar sua identidade. Assim, 

optamos em nomeá-las com nomes de flores: Margarida, Camélia e Angélica. Este 

capítulo está organizado em uma seção com o perfil docente, descrição necessária 

para entendimento das categorias que são: a) Aprendizagem da docência e; b) 

Constituição do professor alfabetizador. 

 

5.1 Perfil docente 

  

As nomenclaturas utilizadas para o professor por muito tempo apresentaram 

várias faces: docente, educador, orientador, este último, precisamente o mais 

utilizado, exerce um papel de orientação de seus alunos, proporcionando-lhes, 

principalmente, autonomia para realizar suas próprias buscas e aprendizagens. Este 

profissional encontra-se envolvido em constantes transformações educacionais 

político-sócio-culturais, que envolvem também o processo identitário, adquirido 

através de seu trabalho docente. Segundo Tardif (2014, p. 56), “o trabalho modifica 

a identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas 

fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo”. O trabalho é fator necessário 
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para que o professor tenha características próprias, proporcionando a construção de 

sua identidade docente.  

Nesta seara, o Quadro 3, a seguir, apresenta o perfil docente e discussões 

sobre os dados produzidos pelo questionário. Participaram desta pesquisa três 

professoras alfabetizadoras, identificadas como Margarida, Camélia e Angélica. 

 

Quadro 3: Perfil docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise do perfil docente demonstra alguns aspectos formativos, tais como: 

tempo de serviço na educação; tempo de serviço como professora alfabetizadora; 

graduação e ano de conclusão; e outras formações. Conforme informações 

disponibilizadas, verificamos que não participou desta pesquisa nenhum professor 

do sexo masculino.  

Notamos que há uma variação quanto ao tempo de atuação das professoras 

na área da educação. Este foi um dos critérios estabelecidos pela pesquisadora, 

pois buscamos professores que lecionassem há mais de cinco anos em sala de aula. 

Desta forma, Margarida leciona há 28 anos, Camélia há 7 anos e Angélica há 33 

anos. Todas possuem conhecimentos na Educação Infantil, especificamente, 

atuação no 1º ano do fundamental. Neste ínterim, Tardif (2014, p. 56-57) menciona 

que o tempo de trabalho docente diz muito sobre o profissional:  

 

Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente 
alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua 
identidade carrega as marcas de sua própria atividade, e uma boa 
parte de sua existência é caracterizada por sua atuação profissional. 
[...] com o passar do tempo, ela vai-se tornando – aos seus próprios 

Colaboradoras Margarida  Camélia  Angélica  

Tempo de 
serviço na 
Educação 

28 anos 7 anos 33 anos 

Tempo de 
serviço como 

professora 
alfabetizadora 

15 anos 3 anos 20 anos 

Graduação e 
ano de 

conclusão 

Pedagogia/UESB 
2008 

 

Pedagogia/UESB 
2007 

 

Pedagogia/UESB 
2008 

 

Outras 
formações 

Neuropedagogia 
e Psicanálise e 
Gestão Escolar 

Não possui Educação Infantil 
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olhos e os olhos dos outros – um professor, com sua cultura, seu 
ethos, suas ideias, suas funções, seus interesses.  

 

O trabalho, além de modificar sua identidade docente, modifica também seus 

saberes, conhecimentos e práticas cotidianas, o que as tornam donas de seus 

próprios saberes identitários. Assim, outro critério de seleção da pesquisa foi o 

seguinte: que todas as professoras fossem efetivas, ou seja, concursadas para atuar 

na rede pública municipal de Itapetinga. Este critério se justifica pela possibilidade 

de permanência das professoras no mesmo ano de escolarização.  

O quadro apresenta uma variação no tempo de atuação das professoras na 

área da educação, especificamente na alfabetização. Por exemplo, Margarida possui 

15 anos de trabalho, enquanto Camélia possui 3 anos; já Angélica, a mais antiga no 

ofício, possui 20 anos. É visível a diferença de tempo de atuação na educação das 

professoras Margarida e Angélica para a Camélia. Camélia, embora tenha concluído 

a graduação em 2007, diferença de tempo de um ano entre as outras duas 

professoras, não possui nenhuma outra formação e nem atuava como professora 

antes da graduação. Já as professoras Margarida e Angélica vieram da formação do 

antigo magistério, além disso, antes e durante a graduação atuaram como 

professoras na Educação Infantil e na Alfabetização.   

É importante enfatizar que todas as professoras obtiveram o título de 

graduação pela UESB/Itapetinga e no ano da pesquisa atuavam no 1º ano do Ensino 

Fundamental. As professoras Margarida e Camélia atuavam na Escola A e a 

professora Angélica na Escola B.  

Com relação aos turnos de trabalho, Margarida, da Escola A, lecionava no 

matutino e vespertino; Camélia, na mesma escola, lecionava no vespertino, e 

Angélica, na escola B, no diurno. 

Sobre a realização de especialização, obtivemos o seguinte resultado: das 

três professoras, somente duas possuem especialização: a professora Margarida 

que se especializou em Neuropedagogia e Psicanálise e Gestão Escolar e a 

professora Angélica que se especializou em Educação Infantil.  

Adiante, passamos a analisar as categorias escolhidas para obtenção de 

dados desta dissertação: a) Aprendizagem da docência e; b) Constituição do 

professor alfabetizador.  
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5.2 Aprendizagem da docência 

 

A discussão, nesta subseção, refere-se à aprendizagem da docência 

construída e constituída no processo pedagógico, buscando compreender como o 

“[...] professor pensa e como aprende a ser professor” (MIZUKAMI, 2004, p. 33). 

Para chegarmos aos resultados desejados, utilizamos a entrevista semiestruturada e 

a análise documental, organizadas a fim de fornecerem dados como: 1. 

Aprendizagem da docência no início de carreira; 2. Aprendizagem na formação; 3. 

Autoformação/Formação Continuada. 

 

5.2.1 Aprendizagem da docência no início de carreira 

 

Iniciamos nossa análise destacando as aprendizagens da docência que 

levaram aos (des)encantos e aos (des)encontros de sua formação. Para as 

professoras, falar de suas vivências significou transportar lembranças do passado, 

as quais já haviam sido esquecidas. Relembrá-las, portanto, representou reviver 

tudo novamente, remexendo com o seu emocional. 

A aprendizagem da docência é um tema bastante recorrente no meio 

acadêmico (MIZUKAMI, 2004; CUNHA, 2014), pois consiste na formação do sujeito 

em espaços formais e não formais, onde são manifestadas suas descobertas, 

relacionadas aos saberes e conhecimentos construídos no processo histórico e/ou 

adquiridos em sua formação inicial e continuada. Assim, no que concerne à 

aprendizagem formal, Cardoso e Reali (2016, p. 221) aponta que:  

 

[...] a formação inicial de professores, compreendida aqui como 
espaço reservado ao aprendizado formal da profissão professor, 
revela que a inserção de licenciandos, futuros professores, em 
escolas e situações de sala de aula durante o período em que essa 
formação se dá, pode minimizar algumas das dificuldades comuns – 
insegurança diante do contexto social de atuação, dificuldades de 
adaptação e de transição do „ofício de alunos‟ para o „ofício docente‟. 
 

A inserção no campo de atuação do futuro professor contribui para o 

desenvolvimento de outro olhar e, ao mesmo tempo, para a problematização do 

espaço observado, uma vez que este contato com a escola permite que se 

construam bases necessárias para a aprendizagem profissional e construção 
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identitária. Ademais, este campo de conhecimento contribui para que os docentes se 

apropriem de saberes que somente acontecem nas relações interpessoais. Assim, 

as professoras Camélia e Angélica relataram percursos formativos de sua profissão 

no início da carreira. 

 
Quando eu iniciei na educação básica, fui para Palmares, e fiquei lá 
por três anos no primeiro ano e no pré, juntou as salas, ficando 
multisseriada.  Foi uma transição difícil, passei no concurso, tive que 
ficar longe dos meus filhos que eram pequenos no sufoco, com dor 
no coração porque os meus filhos ficaram pequeno aqui. Mas assim, 
eu gosto, ainda estou aprendendo, não vou dizer que eu já sei tudo 
ou que sei grandes coisas, mas estou tentando, e faço o meu melhor 
quando estou dentro da sala. Eu quero que eles aprendam, eu tento 
puxar a atenção deles pra mim, faço o possível pra poderem estar 
atendendo, busco coisas na internet, procuro aprender muito com as 
minhas colegas que tem mais experiência que eu. Então eu fico 
assim o tempo todo buscando, buscando, buscando (Camélia). 
 
Eu sei que passou mais ou menos umas três semanas ela 
observando os professores todos, ela chamou a gente e deu aquele 
aperto, que tínhamos que mudar que tínhamos que ter atitude, foi 
quando falei com ela, caso estivesse atrapalhando a escola prefiro 
sair. E ela disse não, eu quero você na escola, mas eu quero que 
você mude. Não era só comigo a bronca, não era bronca, era mais 
uma chamada, eu quero que vocês mudem, porque realmente, por 
estarmos começando é que precisamos fazer um trabalho diferente. 
Então, assim a gente foi ganhando de certa forma experiência lá. Lá 
eu assumia a escola, ela viajava pra Salvador e me entregava à 
chave, eu era a professora, a diretora, atendia os pais, tinha que 
coordenar a moça que trabalhava na limpeza, tinha que receber os 
meninos na porta, então eu era polivalente, e ela foi depositando em 
mim essa confiança total [...]. (Angélica). 
 

Conforme podemos observar, com base nas palavras das colaboradoras, a 

carreira docente é complexa e repleta de desafios, principalmente quando se inicia 

em salas multisseriadas, que “caracterizam-se por reunir em um mesmo espaço 

físico diferentes séries que são gerenciadas por um mesmo professor” (XIMENES-

ROCHA; COLARES, 2013, p. 93). Neste caso, Camélia foi enviada para atuar como 

docente em outro município, distante da família (marido e filhos pequenos). Esse foi 

o primeiro (des)encanto da professora, que, para consolidar suas aprendizagens, 

precisou se afastar dos familiares pela profissão, buscando sua própria 

sobrevivência. Diante deste cenário, encontra-se uma professora em início de 

carreira, atuando pela primeira vez como docente, sem apoio de outros profissionais 

para guiá-la. Muitos destes professores são deixados, por vezes, sozinhos, não 

dispondo de pessoas para compartilhar suas angústias e incertezas da profissão. 
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Assim, a persistência evitou que ela desistisse, buscando sobreviver em meio às 

dificuldades encontradas neste processo inicial.  

Angélica relatou sobre o início da carreira docente, logo após concluir o 

magistério. Este início foi marcado por aprendizagens e experiências em uma escola 

particular na Educação Infantil, onde atuou pela primeira vez como professora. Sua 

falta de tato e experiência com os alunos caracterizou sua profissão de professor 

como a de mero cuidador de crianças, o que acabou chamando a atenção da 

diretora, que solicitou mudanças de atitudes e comportamentos, pois era preciso 

exercer seu papel e descobrir a função e o exercício de ser professora. Neste 

processo de mudança, a professora assumiu responsabilidades de outros, “eu era a 

professora, a diretora, atendia os pais, tinha que coordenar a moça que trabalhava 

na limpeza, tinha que receber os meninos na porta” (Angélica), o que lhe 

proporcionou aprendizagem plural.  

Segundo o relato das professoras, como docentes iniciantes aprenderam no 

próprio processo de ensinar, na prática, sendo professoras. Em meio a 

inseguranças, dificuldades, erros e acertos elas foram aprendendo a serem 

professoras, sobrevivendo a esse período tão difícil da carreira profissional. Seus 

modos de aprender a ser professor coadunam com o que é ressaltado por Ferreira 

(2014, p. 57), quando aponta que: 

 

A aprendizagem da docência ocorre dentro e fora da escola, na 
referência como aluno e como professor, no embate entre o 
tradicional e o novo, esses elementos fazem parte desse caminho 
trilhado por professores iniciantes. Esse principiante precisa saber 
escutar e saber avaliar, pois na prática de ser professor ele vai 
adquirindo competências inerentes à profissão que o fazem ser 
professor, vai construindo uma profissionalidade necessária para a 
busca de uma identidade profissional, ou seja, vai se inserindo num 
processo de profissionalização docente. 
 

Dessa forma, o processo de formação inicial precisa estar atrelado à 

realidade concreta da escola, ao fazer uma ponte entre o teórico e o prático, 

promover experiências e aprendizagens da prática pedagógica, permitindo 

desvendar este novo espaço; espaço de conflitos internos e externos, junto aos 

novos e velhos paradigmas da educação.  
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5.2.2 Aprendizagem na formação 

 

Assim, enfatizamos que a formação inicial das professoras alfabetizadoras 

Margarida e Angélica foi o Magistério. Conforme a LDB de 1996 e o Plano Nacional 

de Educação (PNE) de 2014 (Lei nº 13.005), o pré-requisito para esta atuação 

modificou-se; assim, a recomendação para a formação e atuação desse professor 

passou a exigir o nível superior, ou seja, “em curso de licenciatura plena”, referindo-

se ao portador de diploma de Pedagogia (BRASIL, 1996, 2014). Entretanto, foi com 

formação do magistério que as professoras alfabetizadoras iniciaram na profissão 

docente, como relatado. 

 
[...] Aí quando fiz o magistério que fui estagiar, aí gostei, já comecei a 
gostar de tudo ali, me empenhei o máximo no estágio. Então eu já 
comecei a gostar da docência naquele momento, terminei em 1989 e 
o curso de Pedagogia em 2008; este me proporcionou também 
outros conhecimentos que, às vezes, a gente tinha a prática, fazia 
muitas coisas aqui na sala e não tinha o conhecimento, não sabia o 
porquê acontecia aquilo. Então, com os estudos teóricos abriu um 
leque que ajudou a gente a crescer e trabalhar com mais firmeza 
naquilo que a gente já trabalhava, mas que a gente ficou mais firme, 
sabendo por que acontecia aquilo; porque da descoberta do aluno; 
porque da leitura daquela forma a escrita daquela forma. Então, isso 
nos ajudou bastante a compreender os porquês de tudo que 
acontecia na sala (Margarida). 
 
Quando eu fiz o curso eu era aquela mocinha, não queria ser 
professora, só está fazendo por fazer a graduação. Fiz sem previsão 
de fazer concurso nem nada. Era sempre minha mãe que me 
incentivava, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é tanto que ela que pagou 
para eu me inscrever no vestibular, ela que incentivou a fazer o 
concurso também, ela sempre em primeiro lugar na minha vida. 
Então foi a partir daí que me ingressei na Pedagogia pra ser 
professora também, e assim, passei a gostar. O curso era muita 
coisa teórica, não gostava muito, eu não me interessei muito, mas 
sabe, nessa parte da Pedagogia que lida com as crianças eu gosto, 
não gosto do segundo, terceiro ano porque as crianças são maiores, 
são mais difíceis de lidar, a educação que eles trazem de casa, mexe 
demais com a gente, porque eles não querem obedecer, vem muito 
aquele negócio de mimos que trazem de casa, eu não me adaptei 
nem segundo nem terceiro ano. Primeiro ano foi o que eu gostei mais 
(Camélia). 
 
No curso de Pedagogia no meu caso, a gente levava mais do que 
recebia, porque eu fiz o curso que só tinha professores, então todo 
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mundo já tinha experiência de sala. [...] tem até uma aula de Rosa7 
mesmo que eu falei, antes de encerrar minha carreira eu ponho ela 
em prática. Rosa dava aulas assim, buscando exemplos de muitas 
escolas que davam certo, ela passava muitas dicas pra gente, onde 
o aluno ele termina sendo o próprio... disse que o professor só é bom 
quando o aluno se torna independente, não precisa mais dele, é o 
meu sonho. Eu trabalho muito nessa linha, de criar para o meu aluno 
ter independência [...]. A minha formação inicial não supriu as minhas 
expectativas, não foi o suficiente, eu tenho dito isso e percebi há 
pouco tempo que faltava a questão de você trabalhar com a criança 
especial, ficou muito a desejar pra gente [...]. É bom registrar o 
seguinte para não desmerecer o curso, foi bom, agora assim, ficou 
muito a desejar, os professores tinham algumas coisas voltadas para 
a rotina da escola, aquela coisa que a gente já sabia um pouco 
(Angélica). 
 

A professora Margarida informou que antes de se graduar em Pedagogia já 

atuava como professora alfabetizadora. Embora ela já tivesse a experiência da 

docência e da sala de aula, da “prática”, como ela mesma apontou, a graduação foi 

muito importante para sua carreira, pois somente a partir dela foi possível ampliar 

seus conhecimentos, principalmente por meio dos teóricos estudados, com 

abordagens das ações desenvolvidas no seu fazer diário, dando-lhe mais confiança 

e permitindo compreender o porquê “da leitura daquela forma; a escrita daquela 

forma”; o que possibilitou saberes sobre o processo de leitura e escrita dos alunos, 

ou seja, como acontece o processo de alfabetização e como os alunos aprendem. 

Dessa forma, mesmo (Margarida) com a experiência da docência, foi através 

das disciplinas de Didática (I e II) que surgiu a possibilidade de compreender como o 

professor ensina e como o aluno aprende. Para Libâneo e Alves (2017, p. 28), “[...] a 

didática é concebida como disciplina que busca melhor compreender como ações de 

ensino podem gerar ações de aprendizagem, tendo como referência os conteúdos 

das disciplinas, para propor meios que favoreçam a mútua transição de um a outro”. 

Conforme a professora Camélia, a graduação em Pedagogia não a agradou 

completamente, pois era muito teórica, motivo que a fez não gostar do curso, porém 

ela considera que a Alfabetização foi a mola propulsora para continuar na carreira. 

Para ela, o perfil infantil lhe permitiu melhor acolhimento e interação, diferente dos 

anos posteriores, nos quais os alunos apresentam um comportamento próprio, mais 

difícil quanto à questão disciplinar.   

                                                 
7
 Para não causar danos ou constrangimento, optamos por substituir o nome da professora citada 

pela professora Angélica por Rosa. 
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A professora Angélica, por já estar atuando na Educação Infantil enquanto 

cursava Pedagogia, relatou que “levava mais do que recebia”, ou seja, a experiência 

de sala de aula era compartilhada por todos os professores formadores do curso. Os 

conhecimentos da Educação Infantil e Alfabetização foram importantes para a 

docente tramitar sem dificuldade pelo curso de Pedagogia, e este proporcionou-lhe 

outros conhecimentos ainda não descobertos. Angélica citou como exemplo uma 

professora que lecionou na graduação e que marcou a sua história profissional. Ela 

ainda afirmou que pretende colocar em prática várias aprendizagens adquiridas na 

universidade. De certa forma, “aquilo que se realiza com êxito tende a ser 

reproduzido, fixado, repetido constantemente no cotidiano escolar” (CAMPOS, 2013, 

p. 44). Para consolidar a fala da professora, Nóvoa (1992, p. 28) aponta que “um 

bom professor é aquele que se torna dispensável, que consegue que os alunos 

aprendam sem a sua ajuda”. Neste contexto, são valorizadas as aprendizagens da 

docência, tendo como base os conhecimentos e saberes da profissão.  

Mediante o exposto pelas três professoras, observamos que todas se 

tornaram professoras alfabetizadoras, mas as experiências foram proporcionadas de 

formas diferentes e, ao longo do seu processo de desenvolvimento profissional, 

aprenderam errando na prática; esta tornou-se lugar de aprendizagem. Elas 

ressaltaram a formação sempre como um lugar insuficiente. Assim, o processo inicial 

nunca será suficiente, visto já existe um reconhecimento desse fato nas literaturas 

(ZEICHNER, 1993). Pelo fato de não ser suficiente, vai exigir muito mais do trabalho 

das professoras, pois, terão que aprender na prática que essas aprendizagens da 

docência abarcam tanto os aspectos da docência, quando ingressam na profissão, 

quanto à parte da formação inicial e continuada e a autorreflexão. Conforme 

Zeichner (1993, p. 17), a  

 

Reflexão também significa o reconhecimento de que o processo de 
aprender a ensinar se prolonga durante toda carreira do professor e 
de que, independente do que fazemos nos programas de formação 
de professores e do modo como o fazemos, no melhor dos casos só 
poderemos preparar os professores para começarem a ensinar. Com 
o conceito de ensino reflexivo, os formadores de professores têm a 
obrigação de ajudar os futuros professores a interiorizarem, durante 
a formação inicial a disposição e a capacidade de estudarem a 
maneira como ensinam, e de melhorar com o tempo, 
responsabilizando-se pelo seu próprio desempenho profissional. 
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A formação inicial é um dos caminhos a serem percorridos para a iniciação da 

docência. O que se propõe para este espaço formativo é a reflexão dos formadores 

de professores no processo de ensinar e aprender, que carece de mudanças 

significativas para proporcionar aos futuros professores bases necessárias para 

serem consolidadas no contexto escolar; estes, por sua vez, poderão, também, 

refletir sobre o que ensinam e como ensinam – esta reflexão acarretará mudanças 

internas e externas nas práticas cotidianas. 

 

5.2.3 Autoformação/Formação Continuada 

  

No intuito de refletir sobre a formação continuada das professoras, expomos, 

a seguir, suas inquietações e conflitos do processo formativo. 

 
[...], nessa época eu tive uma base muito grande, que foi a 
coordenadora, sempre a gente tinha encontros constantes com ela, 
praticamente, assim, de 15 em 15. Eu era muito tímida e ela 
percebeu, sempre que era para falar alguma coisa, pedia pra eu 
falar, então, fui quebrando minha timidez. Hoje não tem muita 
formação, eu sinto falta disso hoje na Educação. Eu ia para Salvador, 
Vitória da Conquista, Jequié, proporcionava pra nós os cursos de 
alfabetização. No curso de Pedagogia você tem uma teoria e a 
prática é outra coisa. Porque quando cheguei lá no curso de 
Pedagogia muita coisa que eu ensinava, que falava lá eu já sabia, 
por conta da base que tive com a coordenadora, da base de muitos 
cursos que eu tive. Depois da Pedagogia o que alertou também, é 
porque abriu um leque da gente receber crianças especiais, então eu 
me sentia impotente diante de situações que eu via na minha sala e 
não sabia como trabalhar com essas crianças, porque fez-se a lei, 
mas não preparou a gente para recebê-los. Trabalhava do jeito que a 
gente achava que era. Então, falei assim, é hora de especializar, 
buscar alguma coisa que me de recursos pra eu trabalhar com essas 
crianças que chegam. Por isso, eu fiz uma Pós chamada 
“Neoropedagogia e Psicanálise”, fiz em Conquista na Unigrad 
(Margarida).  

 
[...] o PACTO participei, foi legal, teve algumas coisas que eu não 
gostei. Por exemplo, tinha um livro que era pra gente recortar, 
picotado, só que atrapalhava muito, porque na hora que a gente 
estava dando aula, passando pra eles a parte de recortarem com a 
mão eles não conseguiam rasgavam o material, então, a gente 
mesmo que recortava e demorava um tempo imenso ou então não 
conseguia fazer, entendeu [...]. (Camélia). 
 
Os cursos que a gente faz dentro da prefeitura ajudou muito a gente 
abrir os olhos. No caso da alfabetização, o que não está dando certo 
hoje vai tentando descartar. Essa questão pra mim nunca vai valer 
repetir planejamento, o caderno de planejamento meu mesmo é lixo 
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no final do ano. Até assim, se eu tiver que dar aula de manhã na 
alfabetização, à tarde já muda tudo, porque cada turma é única. 
Então assim, faltam os cursos do PNAIC hoje, mas a gente tinha 
muito. No meu início de carreira lá atrás a gente tinha os encontros, 
os planejamentos eram os encontros, na época da coordenadora 
mesmo era um negócio muito produtivo, porque tinha sexta-feira pra 
reunir todos os professores da rede que trabalha com pré-escola, 
turma de alfabetização. Então, a gente trocava figurinhas. O 
professor dizia o que tinha dado certo em sua sala, então a gente 
fazia uma sequência, o que deu certo, um ajudava o outro. O Pnaic 
foi um tempo bem longo, muita orientação. Hoje a gente tem um 
aliado muito forte que é a internet, ninguém fica mais a ver navios 
(Angélica). 
 

Os processos formativos que permearam a carreira docente das professoras 

Margarida e Angélica permitiram um maior aprofundamento nos conhecimentos e 

saberes da profissão, pois os encontros grupais, os quais envolveram viagens 

diversas, proporcionaram-lhes uma formação continuada coerente para o seu 

trabalho docente. Foram esses encontros que consentiram às professoras 

alfabetizadoras compartilhar seus conhecimentos de forma reflexiva e autônoma. 

Além disso, “estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional” (NÓVOA, 2002, p. 39).  

Quanto à aprendizagem da docência da professora Margarida, que narrou 

esse percurso de sua vida profissional com muito entusiasmo, constatou que foi 

neste período que se consolidou muitos dos seus conhecimentos, tendo como 

referência uma coordenadora que buscou trabalhar em seus encontros textos 

teóricos que discutiam sobre o processo ensino-aprendizagem da criança; deste 

modo, ela aprendeu, principalmente, o desenvolvimento das aprendizagens 

estabelecidas nas relações entre os pares e de acordo com o ambiente em que 

vivem. Conforme narrou Margarida, a observação da coordenadora foi pertinente 

para trabalhar sua timidez, especialmente para falar em público. As relações vividas 

com os grupos de estudos foram significativas para o seu desenvolvimento 

profissional, chamadas pela professora de “base”, ou seja, uma formação continuada 

constituída antes da graduação de Pedagogia.  

Neste ínterim, as professoras Margarida e Camélia destacaram que no curso 

de Pedagogia havia muita teoria. Sobre as muitas teorias citadas pelas professoras, 

Franco (2012, p. 107) assevera que, “para bem formar um professor, não basta que 

lhes repasse conhecimentos das diversas ciências; é preciso que o formando 
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reelabore esses conhecimentos, transformando-os em saberes, estes, sim, 

elaborados com base na prática”. Para Margarida, os cursos e encontros 

precedentes ao curso de Pedagogia realmente lhe proporcionaram conhecimentos, 

base para atuar na sala de aula. O que os autores enfatizam está explícito na fala da 

professora, ao relatar algumas lacunas encontradas na formação inicial. Ainda falta 

muito para que o curso de Pedagogia ofereça um currículo específico para atender a 

alfabetização, pois “[...] a formação de pedagogos [...], em sua grande maioria se 

mostra frágil, superficial, generalizante, sem foco na formação de professores, 

fragmentada e dispersiva” (PIMENTA et al., 2017, p. 19). Há, ainda, um agravante, 

ser professor iniciante ao atuar no espaço escolar; além das dificuldades que o curso 

de Pedagogia apresenta e a sua relação com as necessidades dos professores de 

1º ano, como relatado anteriormente. Segundo Nóvoa (2009, p. 207): 

 

Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, 
integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 
experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que 
se aprende a profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o 
trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o 
aperfeiçoamento e a inovação. São as rotinas que fazem avançar a 
profissão.  
 

Assim, conforme narraram as professoras Margarida e Angélica, sua 

constituição docente não aconteceu de forma individual e, sim, com seus pares, 

através das trocas, partilhas, experiências e vivências cotidianas do processo 

formativo. As vivências da formação continuada para Camélia não ocorreram da 

mesma forma das professoras Margarida e Angélica, visto que estas cursaram o 

magistério (extinto) e participaram de vários cursos de formação para atuar na área 

da alfabetização. A única formação da qual Camélia participou foi à formação do 

PNAIC, oferecida pelo Governo Federal juntamente com os municípios. Para 

Camélia, a experiência não foi muito boa, pois as atividades dos livros não eram 

compatíveis com a idade das crianças que iriam utilizá-las. Isto exigiu muito a sua 

atenção no momento de realizar, ou não, as atividades.  

Angélica também participou de cursos oferecidos pelo município, os quais lhe 

ajudaram muito. Conforme narrou a própria professora, ela não repetia 

planejamento, desfazendo-se de tudo ao fim do ano letivo. Embora a professora 

tivesse turmas de alfabetização em turnos opostos, o seu planejamento era 

diferenciado, pois, em suas palavras, “cada turma é única”. Em relação à formação 
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continuada, a professora relatou o PNAIC e os encontros semanais no início da 

carreira docente. Nestes encontros eram planejadas as aulas que seriam 

ministradas durante a semana. Isto acontecia mediante as trocas de experiências 

entre os professores alfabetizadores da rede municipal. Nesse sentido, segundo 

Nóvoa (2002, p. 39): 

 

[...] falar de formação contínua de professores é falar de criação de 
redes de (auto)formação participada, que permitam compreender a 
globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo 
interactivo e dinâmico. A troca de experiências e partilha de saberes 
consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 
chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e 
de formando. 
 

Neste contexto de trocas que as professoras foram se constituindo docentes; 

nestes espaços, suas bases se fixam naquilo de que precisam para continuar sua 

profissão com excelência, de modo que sanam suas dúvidas, seus medos, os 

desafios do dia a dia. Isto somente acontece quando há trocas, envolvimento, 

compromisso com a escola e com os alunos. Esses desafios levaram as professoras 

Margarida e Angélica a fazerem uma especialização, com a intenção de adquirirem 

novos conhecimentos que abarcassem saberes sobre outro perfil de alunos: o aluno 

com deficiência, especial.  

Conforme relatos das três professoras alfabetizadoras suas aprendizagens 

foram constituídas nos cursos e com outras pessoas, num processo de formação 

continuada, na construção e mobilização de saberes, ao longo do processo de 

desenvolvimento profissional. Dessa forma, na concepção de Nóvoa (2000, p. 26-

27), as 

 

Práticas de formação contínua organizadas em torno dos professores 
individuais podem ser úteis para a aquisição de conhecimentos e de 
técnica, mas favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos 
professores como transmissores de um saber produzido no exterior 
da profissão. Práticas de formação que tomem como referência as 
dimensões colectivas contribuem para a emancipação profissional e 
para a consolidação de uma profissão que é autónoma na produção 
dos seus saberes e dos seus valores. 
 

Desta maneira, a socialização coletiva dessas professoras baseou-se na 

valorização do trabalho docente, cujo partilhamento das aprendizagens acontece 

pela escuta, afetividade, participação, empatia e ajuda mútua. Diante do exposto, 
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cabe salientar a importância do Curso de Pedagogia para a docência, pois dá 

relevância a aspectos como de que forma e o que ensinar.  

A formação continuada de professores alfabetizadores demanda da própria 

necessidade desse profissional em corresponder às mudanças educacionais 

ocorridas e a sua autoformação. Assim, as formações continuadas consolidam os 

saberes, a autonomia, os conflitos, proporcionando-lhes o aprimoramento de sua 

percepção, a fim de solucionar os problemas cotidianos. Portanto, é exigido do 

professor alfabetizador que se munam de conhecimentos que contribuirão para sua 

qualidade profissional, mediante sua prática. 

 
5.3 Constituição do professor alfabetizador 

 

Os aspectos constitutivos das professoras alfabetizadoras encontram-se 

organizados da seguinte maneira: 1. Aspectos constitutivos da formação das 

professoras alfabetizadoras; 2. Lacunas na formação inicial; 3. Alfabetização e a 

base do conhecimento, conforme apresentados adiante. 

 

5.3.1 Aspectos constitutivos da formação das professoras alfabetizadoras 

 

Com base na discussão anterior sobre a formação inicial, vale registrar que 

esta formação apresenta lacunas a serem preenchidas posteriormente, ou seja, no 

momento em que este profissional atuar (ou não) na sala de aula. Verifica-se, nesse 

processo, que o Curso (Pedagogia) atende a um grande número de pessoas 

interessadas nas possibilidades que a graduação oferece (em obter um diploma de 

nível superior), porém muitas pessoas não atuam e não atuarão na docência, muitas 

vezes nem mesmo como pedagogo, porque não se identificam com a profissão 

docente, tampouco com as outras áreas de atuação que o curso proporciona. Estes 

sujeitos tornam-se pedagogos, mas não se constituem como tal.  

A constituição do professor não vem da formação inicial, embora ela seja 

necessária para o início da docência. Ela perpassa vários espaços sociais e 

cotidianos, até chegar ao aprendizado da profissão. Essa constituição também se 

faz presente na formação continuada, que parte de um processo subjetivo e envolve 

as experiências. Compreende-se, então, que essa constituição docente ocorre no 

desenvolvimento de sua prática pedagógica, nas vivências e nas relações sociais. 
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Dessa forma, na fala de Camélia, há aspectos subjetivos de aprendizagem da 

docência ocorridos no desenvolvimento do seu trabalho docente. 

 
É um pouco complicado, principalmente, porque a gente está sempre 
levando trabalho pra casa. Então assim, às vezes, não damos conta, 
porque na sala eu deveria estar escrevendo sobre o aluno. Em casa 
não temos tempo pra isso. Então, eu acho que deveria ter um tempo 
na escola pra gente estar fazendo este tipo de coisa, estar avaliando 
melhor o aluno, estar escrevendo sobre ele. Eu quero continuar na 
alfabetização; ou alfabetização ou infantil, mas eu quero estar me 
aperfeiçoando mais, porque ainda acho que sou muito falha, então 
acredito que erro um bocado, mas eu quero aprender, estou aqui 
para aprender. Às vezes, eu fico angustiada, meu Deus, eu estou 
fazendo alguma coisa errada, meus alunos não estão aprendendo 
por conta de mim, eu estou errando em alguma coisa, eu quero 
consertar. Muitas vezes, eu não sei onde é. Às vezes eu fico assim, 
será que vou ter que fazer outro curso de graduação no caso Letras 
que dá um suporte maior nessa parte? Ou será que parto logo pra 
pós? Eu não quero fazer outra graduação, mas às vezes a gente fica 
sentindo tanta falta de fazer alguma coisa assim numa área e em 
outra e a gente fica se questionando (Camélia). 
 

A professora refere-se ao tempo de que não dispõe para corrigir e elaborar 

atividades escolares e outros materiais didáticos. Para além da sobrecarga de 

trabalho, a professora ainda põe em dúvida seus conhecimentos, considerando-os 

insuficientes para estar à frente da alfabetização, sendo necessário aprimorá-los 

mais, pois, em suas palavras, ainda erra muito no seu dia a dia. Diante do exposto, 

nota-se a preocupação da professora em estar falhando com seus alunos em algum 

momento. Dessa forma, Camélia indaga sobre a aprendizagem dos alunos e sua 

atuação como professora formadora, realizando uma autorreflexão sobre a docência.  

Na compreensão de Camélia, para melhorar sua prática em sala de aula, 

ajudando seus alunos a aprenderem mais e com eficiência, é necessário fazer outra 

graduação ou uma pós-graduação que possa dar base para o processo de 

alfabetização, citando “Letras” como uma das opções para solucionar os problemas 

cotidianos, no qual irá aprimorar os saberes e conhecimentos específicos do 

professor alfabetizador. Cabe problematizar sobre os cursos de Pedagogia e Letras. 

O curso de Pedagogia habilita o profissional para atuar na Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e encontra-se no campo das Ciências Humanas e 

Sociais. O curso de Letras, por sua vez, habilita o profissional para atuar no Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio, e oferece estudos em semântica, fonética, 

fonologia, linguística e outros. Quando a professora cita que uma graduação em 
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Letras poderia solucionar alguns problemas advindos da graduação em Pedagogia, 

ela se refere ao processo de aquisição da linguagem, ou seja, a linguística, que “[...] 

está voltada para a explicação de como a linguagem humana funciona e de como 

são as línguas em particular [...]” (CAGLIARI, 2009, p. 36). Assim, o curso de Letras 

poderia proporcionar outros conhecimentos, para além do currículo do curso de 

Pedagogia.  

Dessa maneira, Camélia busca sua aprendizagem na prática e nesta prática 

procura acertar para promover a aprendizagem de seus alunos, reconhecendo suas 

limitações, necessitando aprender sempre. Nessa direção, Mizukami et al. (2010, p. 

12) assim destacam: 

 

Aprender a ser professor, nesse contexto, não é, portanto, tarefa que 
se conclua após estudos de um aparato de conteúdos e técnica de 
transmissão dele. É uma aprendizagem que deve se dar por meio de 
situações práticas que sejam efetivamente problemáticas, o que 
exige o desenvolvimento de uma prática reflexiva competente. 
 

Portanto, ser professor significa mais que finalizar um curso de graduação, é 

aprender na prática cotidiana da sala de aula a resolver situações-problema que não 

se aprende nos livros teóricos e nem no campo de estudos (MIZUKAMI et al., 2010). 

Por isso, os cursos de Letras e Pedagogia necessitam oferecer aspectos formativos 

que contemplem teoria/prática, permitindo ações que envolvam a reflexão-crítica no 

momento da atuação docente. 

Neste contexto, ressaltamos que a formação inicial das professoras 

alfabetizadoras apresenta algumas lacunas, porém, conforme discutido 

anteriormente, para as professoras Margarida e Angélica, isto não foi problema, pois 

já tinham experiências de outras formações. 

  

5.3.2 Lacunas na formação inicial  

 

Com base no que já fora apresentado até o momento em referência ao curso 

de Pedagogia, enfatizamos, aqui, o início do percurso formativo e as suas fissuras, 

como relatado por Margarida. 

 

Acho assim, que o curso de Pedagogia ele deixa muitas brechas, 
muitas brechas mesmo, às vezes a gente vai achando que vai sair de 
lá preparado pra enfrentar qualquer dificuldade na sala de aula, pra 
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vencer qualquer dificuldade e especificidade que apareça, a gente 
acha que vai sair... mas, não sai de maneira nenhuma. Então, o que 
acontece é que se você busca além do que você tem lá, fazendo 
leituras, lendo livros, perguntando, fazendo essas coisas assim. Aí 
sim, você pode até conseguir vencer as barreiras que vão surgindo, 
surge a cada dia. Então, você tem que estar preparado pra isso. O 
curso de Pedagogia não prepara. Eu me lembro, muitos colegas 
meus que não tinha a prática, porque eu já fui pra lá com a prática, 
eles não tinham, e quando iam fazer estágio, eles chocavam mesmo. 
A gente aprende isso, mas quando chega aqui é outra realidade. 
Então, acabava se chocando. Então, às vezes, não casa isso, a 
prática com a realidade, a teoria com a realidade. Não fiquei assim 
perdida, por conta disso, mas ainda falta muito no curso de 
Pedagogia para preparar em relação a essa base, pra que você 
chegue e domine a alfabetização, falta muito, muito, muito mesmo 
(Margarida).  
 

Diante do exposto, são visíveis os dilemas da formação inicial, ou seja, da 

formação do pedagogo para a docência, que deveria construir bases sólidas para 

concretização na sala de aula, principalmente as especificidades para saber 

alfabetizar. Na fala de Margarida, percebemos que ela esperava que o curso de 

Pedagogia lhe oferecesse mais condições/subsídios para o trabalho docente, 

embora ela já atuasse como alfabetizadora, ou seja: “ainda falta muito no curso de 

Pedagogia para preparar em relação a essa base, pra que você chegue e domine a 

alfabetização” (Margarida). Assim, Libâneo e Pimenta (1999, p. 258) revelam que 

“[...] os atuais cursos não dão conta de preparar o professor com a qualidade que se 

exige hoje desse profissional”. Quanto à “base”, mencionada pela professora, 

relaciona-se às disciplinas teóricas do currículo de Pedagogia, que, para ela, foram 

incipientes, pois o curso não ofereceu disciplinas específicas necessárias para atuar 

no processo de alfabetização em sala de aula, e isto, para Libâneo (2006), vem 

causando consequências graves à educação. Sendo assim, esta base deveria 

instruir sobre o processo de aquisição da língua materna, como se ensina e como a 

criança aprende, quais os conhecimentos didáticos necessários para um bom 

ensino-aprendizagem (leitura e escrita).  

Destacamos que não houve e não há mudanças significativas para a 

formação docente. Até o momento, foram observados remendos nas diretrizes e 

resoluções que não favorecem a formação inicial e continuada de professores. 

Compreendemos que tais mudanças devem/deveriam ocorrer nas bases 

institucionais, ou seja, no currículo deste curso, culminando com disciplinas que 

atendam, principalmente, as especificidades do processo de alfabetização, bem 
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como as que unificam a teoria e a prática, de forma sistematizada, para que, então, 

ocorra uma melhor organização do trabalho do professor. Conforme Brzezinski 

(2007, p. 232), diante das transformações ocorridas nos últimos anos, onde são 

consolidados os obstáculos da formação de professores, esta deve proporcionar 

uma educação eficiente, a fim de  

 

[...] que possam educar crianças, adolescentes, jovens, adultos que 
precisam reunir em sua bagagem cognoscitiva, entre outros 
conhecimentos, saberes e habilidades: a polivalência e a 
especificidade, a participação e a individualização, a liderança e a 
cooperação, a abstração e as práticas concretas, a detenção do 
conhecimento e o domínio das tecnologias, a decisão e o trabalho 
em equipe. 
 

Em suma, os professores precisam acompanhar as atuais mudanças 

educacionais e tecnológicas, capacitando-se para atender as demandas que vão 

surgindo na Educação. Assim, esta capacitação deve se estender aos professores 

alfabetizadores, ou seja, aos pedagogos docentes, que têm em sua formação um 

leque de funções a serem desenvolvidas no espaço escolar, o que agrava o seu 

campo de atuação, já que o currículo do curso traz consequências que 

descaracterizam, empobrecem e comprometem a qualidade do ensino deste 

profissional (LIBÂNEO, 2006).  

 

5.3.3 Alfabetização e a base do conhecimento 

 

 Encontramos no percurso da formação inicial das professoras alfabetizadoras, 

o Histórico do curso de Pedagogia como perspectiva de análise documental. As três 

professoras cursaram Pedagogia na mesma instituição de ensino, porém 

desenvolveram-se profissionalmente de modos e em espaços diferentes, 

construíram e constituíram saberes diferenciado do processo de ensinar-aprender.  

No processo histórico, pelo qual permeia a formação das professoras 

alfabetizadoras, perpassam as dificuldades encontradas em seu percurso formativo 

e a oferta e demanda do curso relacionado à alfabetização. Muitas vezes, a oferta 

não corresponde à demanda, oferece-se muito e não se atende às necessidades. 

De acordo com Dias et al. (2004/2005, p. 31), para se alfabetizar, algumas 

aprendizagens são indispensáveis, como: “[...] desenvolvimento das linguagens; 
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aprendizagem do código escrito; problemática da alfabetização e do alfabetismo no 

contexto brasileiro; letramento e alfabetização”.  

Nessa perspectiva, buscamos identificar as disciplinas cursadas pelas 

professoras alfabetizadoras no curso de licenciatura em Pedagogia. Somente 

destacamos as disciplinas de cunho específico da alfabetização, com foco em como 

ensinar, a quem ensinar a complementação de disciplinas e a metodologia do 

ensino, conforme o Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4: Disciplinas, para alfabetização, ministradas no curso de Pedagogia. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No tocante às mudanças ocorridas no processo educacional contemporâneo, 

seria também pertinente que tais mudanças se estendessem ao curso de Pedagogia 

da UESB/Itapetinga, cujo foco de atuação são as “modalidades de educação 

informais, não-formais e formais” (LIBÂNEO, 2001, p. 3). É sabido que o campo das 

práticas pedagógicas está sendo disseminado em outros espaços (mídia, serviços 

públicos, empresas etc.), e não somente nos espaços escolares. Surgem, então, os 

(des)encantos do processo formativo, pois as mudanças curriculares ocorridas nas 

instituições superiores para a formação do pedagogo não têm contemplado as 
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especificidades da formação, ou seja, faltam disciplinas que contemplem os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (LIBÂNEO, 2001).  

Em decorrência do processo formativo inicial do professor alfabetizador, 

Pimenta et al. (2017, p. 24) discute sobre a especificidade das disciplinas nos cursos 

de Pedagogia, cujo “[...] enfoque disciplinar [...] leva a fragmentar e fragilizar a 

formação do pedagogo docente [...]”. As lacunas encontradas na formação inicial 

levam este profissional a percorrer outros caminhos, ou seja, a formação continuada, 

com a intenção de que esta irá suprir suas necessidades cotidianas e atender suas 

especificidades.  

Mas, o que propõe o currículo do curso de pedagogia? Formar professores 

para a pesquisa ou para a docência? É necessário indagarmos sobre estas 

questões, pois há ofertas de disciplinas que contemplam o pedagogo e outras mais 

específicas do ser professor (GATTI, 2010). Gatti (2010) ressalta a existência de 

pesquisas realizadas sobre as ementas de algumas licenciaturas no Brasil que 

mostraram os seguintes resultados (sobre a licenciatura em Pedagogia): as 

disciplinas de Didática Geral apresentaram 3,4%8 da oferta; as de Didáticas 

Específicas, Metodologias e Práticas de Ensino com foco em “como ensinar” 20,7%; 

as disciplinas que apresentam conteúdos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

7,5%, enfatizando “o que ensinar”; e as com foco na docência 0,6%.  

Os resultados da pesquisa de Gatti (2010) coadunam com dados produzidos 

neste trabalho sobre a análise do Histórico das professoras alfabetizadoras. Estes 

trabalhos apontaram apenas uma disciplina específica que pudessem atender aos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Conforme relatos das professoras 

alfabetizadoras, as disciplinas eram muito teóricas, sendo “aquelas que 

fundamentam as teorias de ensino, contemplando muito pouco as práticas 

educacionais associadas a esses aspectos” (GATTI, 2010, p. 1369). 

Evidencia-se, com o exposto, que as instituições que formam o pedagogo 

para a docência não estão oferecendo disciplinas referentes à prática pedagógica, 

deixando os futuros professores sem bases necessárias para exercer a docência. 

Gatti (2010, p. 1371) aponta que os currículos de Pedagogia não são suficientes 

para que o futuro professor exerça o seu papel docente no espaço escolar e nem 

mesmo em sua atividade de ensino, pois “há uma insuficiência formativa evidente 

                                                 
8
 Os percentuais destacados correspondem às disciplinas citadas na pesquisa de Gatti, sendo 

especificamente das licenciaturas em Pedagogia. 
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para o desenvolvimento deste trabalho”, afetando a qualidade do ensino. 

Concomitante ao exposto, Libâneo (2006, p. 861) menciona dois problemas que 

provocam consequências para a qualidade do ensino:  

 

[...] a) sobrecarga disciplinar no currículo para cobrir todas as tarefas 
previstas para o professor; b) ausência de conteúdos específicos das 
disciplinas do currículo do ensino fundamental. É difícil crer que um 
curso com 3.200 horas possa formar professores para três funções 
que têm cada uma, sua especificidade: a docência, a gestão, a 
pesquisa, ou formar, ao mesmo tempo, bons professores e bons 
especialistas [...]. Insistir nisso significa implantar um currículo 
inchado, fragmentado, aligeirado, levando ao empobrecimento da 
formação profissional. 
 

Dessa forma, a proposta atual para promoção de mudanças, visando à 

elevação do nível da qualidade da formação de professores (inclusive, 

alfabetizadores), é a formulação do currículo das Instituições de Ensino Superior 

(IES) preconizada pela Resolução nº 02/20159 que define as Diretrizes Curriculares 

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

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

formação continuada. A resolução aumenta a carga horária dos estágios de 300 

para 400 horas; ademais, a necessidade de atender as demandas da diversidade 

ficou mais explícita, garantindo disciplinas que tragam conhecimentos específicos de 

conteúdos da área de conhecimentos, dentre outras demandas. Tais mudanças 

curriculares poderão proporcionar aos professores não somente ensinar o conteúdo, 

mas, também, refletir sobre ele e sua prática. Para Franco, Libâneo e Pimenta 

(2007, p. 16), não há necessidade de novas instituições, mas faz-se necessário 

“reinventar o Curso de Pedagogia para dar conta também dessa formação”.  

Neste contexto de mudanças e reinvenções retratadas no processo formativo, 

são encontrados os (des)encantos com o curso de Pedagogia, os quais, diante das 

análises, mostraram que as professoras não tiveram disciplinas que atendessem à 

especificidade da alfabetização. Cagliari (2009, p. 6) afirma que o problema da 

alfabetização consiste na 

                                                 
9
  A Resolução CNE/CP nº 3, de 03 de outubro de 2018 altera o Art. 22 da Resolução CNE/CP nº 2, 

de 1º de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação continuada. Este artigo passa a ter a seguinte redação: Art. 
22. Os cursos de formação de professores, que se encontram em funcionamento, deverão se adaptar 
a esta Resolução no prazo improrrogável de 4 (quatro) anos, a contar da data de sua publicação. 
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[...] incompetência dessa instituição, por outro lado, é alimentada nas 
escolas de formação para o magistério e faculdades. [...] a falta de 
visão de muitos, associada à ausência de conhecimentos 
linguísticos, tem atribuído o fracasso escolar ora ao aluno, visto como 
um ser incapaz, carente, cheio de deficiências, ora ao professor. 
Uma das causas desse fracasso, a meu ver, é a incompetência 
técnica. [...] não sabe ensinar devidamente, porque desconhece 
muitos aspectos básicos da fala, da escrita e da leitura.  
 

Ainda segundo o autor, os conhecimentos técnicos adquiridos na formação 

sobre os aspectos linguísticos não trarão a salvação do processo didático para 

alfabetizar. Porém, sem estes conhecimentos necessários para alfabetizar “[...] é 

impossível qualquer didática, metodologia ou solução de outra ordem” (CAGLIARI, 

2009, p. 6). Ainda segundo o autor, vale salientar que a falta desses conhecimentos 

– tão importantes para que o alfabetizador compreenda como os alunos aprendem a 

ler e escrever – torna as aulas sem sentido e significado para quem ensina e para 

quem aprende.  

Poerch (1999) e Pires, Ferreira e Lima (2010) ressaltam a relevância desses 

componentes curriculares para possibilitar uma formação coerente ao alfabetizador. 

Este precisa conhecer a língua que ensina sua estrutura, funcionamento, seu 

aspecto didático-pedagógicos, a fim de ensiná-la. 

Portanto, é importante enfatizar que a formação inicial não é a “única 

responsável pela formação e construção dos saberes dos professores”, visto que 

alguns saberes já se encontram com as docentes mesmo antes de adentrarem num 

curso de licenciatura (DIAS et al., 2004/2005, p. 31). Esses saberes advêm do meio 

social que as cerca, num processo de mediação, vinculado a sua história de vida 

(DIAS et al., 2004/2005). Assim sendo, a formação de professores alfabetizadores 

precisa proporcionar conhecimentos e saberes específicos da alfabetização, levando 

o professor a refletir sobre sua prática dentro do espaço da sala de aula, em um 

contexto real e concreto sobre o sujeito a quem se ensina. 
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6 REFLEXÕES FINAIS 

 

Nestas entrelinhas são apresentadas as considerais finais deste estudo, ainda 

que as reflexões realizadas não se concluam aqui, pois o cenário educacional está 

em constantes mudanças e as respostas dos resultados de hoje são passíveis de 

mudanças a todo tempo. Nesta seção, buscamos compartilhar os conhecimentos 

construídos até então, respondendo, portanto, aos objetivos específicos, quais 

sejam: compreender os caminhos que determinam a construção da trajetória de três 

professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, como alfabetizadoras; 

descrever os aspectos formativos, conhecimentos/saberes específicos para atuação 

das três professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, como professoras 

alfabetizadoras; apreender, por meio das práticas cotidianas, peculiaridades da 

formação e da identidade das professoras alfabetizadoras.  

Realizar esta pesquisa e as leituras foi importante para a pesquisadora tanto 

pessoal como profissionalmente, pois permitiu compreender que a subjetividade 

envolve as relações intra e interpsicológica do sujeito, que ocorrem de forma 

individual e social, sendo necessário o outro envolvido nessas relações para que 

aconteça o processo de constituição. Assim, foram apresentados como preceitos os 

percursos das professoras alfabetizadoras, abordando vida e formação, que nos 

permitiram compreender os caminhos que determinam a construção da constituição 

de três professoras como alfabetizadoras. Para se chegar aos resultados, discutir 

com um elevado número de referenciais teóricos que tratam dos temas da formação 

inicial e continuada, professores alfabetizadores, diretrizes curriculares, 

subjetividade, constituição docente, teoria/prática, concepções de alfabetização, 

dentre outros, foi de extrema relevância para o diálogo antes, durante e depois desta 

pesquisa.  

O percurso de vida e formação das professoras alfabetizadoras passou por 

caminhos que foram constituídos ao longo de sua vida como sujeito. Compreender 

esse percurso permitiu realizar considerações sobre a subjetividade e sua 

constituição, pois, atualmente, somos constituintes do meio e das relações sociais.  

Conforme resultados da pesquisa, estes mostraram que as professoras 

alfabetizadoras foram se constituindo no processo singular da docência 

alfabetizadora, da formação de professores, no processo singular como pessoas e 
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profissionais; mostraram que a partir de uma percepção e de buscas de 

autoformação de um querer ser se tornaram professoras alfabetizadoras. Elas 

aprenderam a ser professoras na prática, já que não houve uma base sólida para as 

aprendizagens e aquisição desses saberes. Assim, os processos constitutivos das 

professoras alfabetizadoras foram se desenvolvendo profissionalmente por meio de 

suas experiências como mãe, aluna, filha até chegar à formação inicial. Suas 

experiências agregaram-se às práticas e teceram sua própria personalidade 

envolvida no processo de subjetividade. 

Dessa forma, respondendo ao segundo objetivo proposto, buscamos 

descrever os aspectos formativos, conhecimentos/saberes específicos para atuação 

das três professoras como alfabetizadoras. A atuação profissional destas 

professoras passou por aspectos formativos que começaram na formação inicial. 

Para as professoras Margarida e Angélica, esta formação teve início com o antigo 

Magistério; assim, ao cursarem Pedagogia, esta tomou a forma de uma formação 

continuada. Posteriormente, elas obtiveram outras formações que lhes 

proporcionaram outros conhecimentos e saberes. Conforme relato da professora 

Camélia, seu aspecto formativo iniciou-se com a licenciatura em Pedagogia, uma 

vez que não atuava na Educação antes de se formar pedagoga.  

Os aspectos formativos das professoras alfabetizadoras envolveram o 

processo inicial/continuado, juntamente com as práticas docentes que são 

essenciais, pois elas são reveladoras da formação, são mantenedoras, construtoras 

e relacionam-se reciprocamente com o processo formativo dos saberes que nela são 

(re)construídos e mobilizados da constituição profissional. As práticas se articulam 

com a formação, identidade e saberes. Em relação às práticas pedagógicas das 

professoras alfabetizadoras, além das articulações já postas, revelaram-se, ainda, a 

construção e mobilização (ou não) dos conhecimentos dessas professoras, sejam 

pedagógicos ou linguísticos.  

Assim, buscamos responder ao terceiro objetivo, apreender, por meio das 

práticas cotidianas, peculiaridades da formação e da trajetória das professoras 

alfabetizadoras. Diante de tudo que foi dito nesta pesquisa, pudemos compreender o 

quão complexo é o início da carreira docente. E para as professoras alfabetizadoras 

não foi diferente, pois suas carreiras foram marcadas por conflitos, incertezas e 

desafios advindos dessa formação e do cotidiano. Conforme análises dos 

resultados, as práticas cotidianas foram fundamentais para as professoras 
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alfabetizadoras, porque neste contexto foram se constituindo de maneira própria e 

se construindo como docente.  

Dessa forma, a construção da constituição docente das professoras 

alfabetizadoras aconteceu (acontece) na ação e nas vivências cotidianas, com os 

outros e com elas mesmas, de forma autônoma e reflexiva. A pesquisa demonstrou 

que a formação inicial/continuada das professoras alfabetizadoras, embora tenha 

deixados lacunas, contribuiu para o seu processo de aprendizagem e dos alunos. A 

relevância da elaboração das categorias propostas nesta pesquisa permitiu que elas 

dialogassem entre si, pois a aprendizagem da docência coaduna com a constituição 

do professor alfabetizador, o que poderíamos chamar, também, de dimensões, 

porque uma perpassa pela outra, nenhuma delas acontece fora das práticas 

cotidianas.  

Assim, este trabalho pode contribuir para pesquisas futuras, uma vez que 

apresentam informações relevantes da formação inicial do pedagogo docente, os 

conhecimentos necessários para que este venha atuar na alfabetização.  Da mesma 

forma, o curso deveria proporcionar ao futuro professor tais conhecimentos, já que 

esta formação lhes atribui várias funções e uma delas é sua atuação nos Anos 

Iniciais (como professor alfabetizador), porém a oferta não atende todas as funções 

propostas nas Diretrizes Curriculares, devendo as instituições reformular o mais 

rápido possível o currículo de Pedagogia (conforme a Resolução de 2015), para que 

este possa diminuir os problemas da formação inicial (especificidades do processo 

de alfabetização), bem como amenizar aqueles relacionados ao cotidiano da sala de 

aula.  Enfatizamos, também, a importância da formação continuada para os 

professores da Educação, cujo processo é ininterrupto e permite o aprimoramento 

de conhecimentos e saberes da atividade docente.  

Portanto, é essencial que a formação inicial e continuada dos professores 

alfabetizadores (pedagogo docente) promova reflexões os conhecimentos que são 

necessários para se atuação com este público, havendo desejo de pela busca por 

outros conhecimentos e saberes da contemporaneidade, necessários para atender o 

contexto educacional. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa 

“Trajetórias de professoras alfabetizadoras: (des)encontros e (des)encantos no 

processo de formação”. Neste estudo pretendemos “analisar como as três 

professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, constituem-se 

alfabetizadoras em meio às suas práticas pedagógicas cotidianas”, e os objetivos 

específicos buscam “compreender os caminhos que determinam a construção da 

trajetória de três professoras de duas escolas públicas, de Itapetinga-BA, como 

alfabetizadoras; descrever os aspectos formativos, conhecimentos/saberes 

específicos para atuação, das três professoras de duas escolas públicas, de 

Itapetinga-BA, como professoras alfabetizadoras; apreender, por meio das práticas 

cotidianas, peculiaridades da formação e da identidade das professoras 

alfabetizadoras”. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto partiu do processo de 

formação dessas professoras alfabetizadoras, que através da pesquisa iremos 

compreender seus percursos de formação que se tornam necessários para 

ampliação de estudos voltados para essa temática, a fim de que possamos 

promover e buscar melhorias para sua formação.  

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): o 

procedimento metodológico contará com a pesquisa de abordagem qualitativa, que 

objetiva o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e o 

pesquisado. Os instrumentos a serem utilizados serão o questionário e a entrevista 

semiestruturada e a análise documental. O primeiro trás em seu contexto perguntas 

estruturadas sobre o perfil individual do pesquisado como: aspectos como sexo, 

idade, estado civil, grau de escolaridade, local onde atua, tempo de formação, tempo 

de docência, situação funcional do professor (efetivo/contratado).   O segundo 

contará também com perguntas, relacionadas às histórias de vida dos sujeitos, o seu 

processo de formação docente. O terceiro discutirá sobre as disciplinas específicas 

oferecidas no currículo do curso de Pedagogia das professoras alfabetizadoras. 

Consideramos pertinente realizar perguntas referentes a outras variáveis como, 
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relações contextuais e pressões externas, como vivenciam a docência, como se 

veem na profissão etc.  

 O questionário e entrevista serão realizados pela pesquisadora na escola com 

data e hora marcada de acordo a disponibilidade do professor com duração de uma 

hora, o registro contará com gravação de áudio. 

Essa pesquisa se mostra relevante para o campo científico ao contribuir, na 

área da Educação, por buscar conhecer de que forma os conhecimentos 

pedagógicos são difundidos no meio escolar, bem como busca promover uma 

reflexão no campo educacional/universitário, tendo em vista que, a formação inicial 

desses professores é realizada na universidade que terá como campo de atuação a 

Educação Básica. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendida 

pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo de você se sentir um pouco desconfortável no momento de responder o 

questionário, pois falará de si, por mais que pareça, não é algo fácil. E para 

minimizar os riscos existentes, as perguntas podem ser refeitas de modo a amenizar 

isso. A sua participação é voluntária e não implicará em gastos e nem remuneração 

para o participante. Caso haja despesas com deslocamento de um espaço para 

outro, as despesas serão custeadas pela pesquisa. Apesar disso, você tem 

assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer danos 

eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo tornam-se 

relevante por trazer uma discussão sobre o processo de formação de professores 

alfabetizadores, as dificuldades encontradas e sua trajetória docente; a necessidade 

de arcabouço para a sua prática pedagógica. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 
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termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________fui informado (a) 

dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 

participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Vitória da Conquista, 01 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: LUCIMAR GRACIA FERREIRA 
ENDEREÇO: TRAVESSA: DOIS 46 – BAIRRO: NOVA ITAPETINGA, ITAPETINGA - BA 
CEP: 45700-000 
FONE: (77) 988065924/ E-MAIL: lucimargracia@hotmail.com 
 
CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 
JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 
FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 
 

____________________________________ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

____________________________________ 
Assinatura do(a) participante 

 

 
Impressão digital 
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APÊNDICE B – Questionário de perfil docente 

 

Questionário de perfil docente (informações sociodemográficas) 

 

 

Nome: 

___________________________________________________________________ 

Como gostaria de ser chamado (a)? 

___________________________________________________________________ 

Sexo: (   ) masculino  (   ) feminino 

Qual o tempo de serviço na área da Educação?  

___________________________________________________________________ 

Há quantos anos leciona como professor alfabetizador?  

___________________________________________________________________ 

Atualmente você leciona em qual nível de ensino? 

___________________________________________________________________ 

Há quanto tempo leciona nesta escola? 

___________________________________________________________________ 

Situação funcional: 

(    ) Efetivo (a)                                                     (    ) Contratado (a) 

Quando foi admitido (a) (ano): 

___________________________________________________________________ 

Você trabalha em mais de uma instituição? 

___________________________________________________________________ 

Qual sua carga horária semanal? 

___________________________________________________________________ 

Escolaridade: 

1. (    ) Ensino superior completo       (    ) Ensino superior incompleto 

Curso: _____________________________________ 

Ano de conclusão: ___________________________ 

Instituição: 

___________________________________________________________________ 

2. (    ) Especialização completa                             (    ) Especialização incompleta 
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Especialização em: 

__________________________________________________________________ 

Universidade: 

__________________________________________________________________ 

Outros: 

__________________________________________________________________ 

 
 


