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EIXO TEMÁTICO: Formação de Professores Memória e Narrativas 

Resumo: O presente artigo descreve e analisa os resultados de um estudo realizado em um 
município do sudoeste do estado do Amazonas, com 5 (cinco) professores alfabetizadores, 
tendo como objetivo: identificar os saberes necessários a prática alfabetizadora, sob a 
perspectiva dos docentes pesquisados. Para a pesquisa e análise dos dados, elegemos a 
abordagem qualitativa de pesquisa, do tipo estudo de caso, e para a construção dos dados, 
aplicamos questionário e entrevistas. A análise dos dados demonstrou que os saberes 
referendados pelos sujeitos são na maioria, contemplados na literatura acadêmica, no entanto 
é perceptível a ausência de outros que a nosso ver, são importantes para a prática 
alfabetizadora de sucesso.   

 Palavras – chave: saberes; prática; alfabetização.  

 

Abstract: this article describes and analyses the results of a study done in the southwest of 
Amazon state, with five literacy teachers, having as aim: to identify the necessary knowledge 
to the literacy practice, on the perspective of researcher teachers. To the research and analysis 
of the data, we chose a qualitative research approach, study case type, and for the construction 
of the data we applied questionnaires and interviews. The data analysis showed that the 
knowledge endorsed by the subjects are, mostly, covered in the academic reading, although it 
is noticeable the absence of other ones that are, in our view, important to a successful literacy 
practice.  
Key-words: knowledge; practice; literacy. 
 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

ENTRELAÇANDO OS FIOS: A CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  

Nas últimas décadas temos assistido no Brasil a um intenso movimento de (re) 

construção das discussões no campo da alfabetização. Segundo Soares (1999) as 

transformações por que passaram as ideias acerca da alfabetização vigentes até meados do 

século passado decorrem de estudos realizados no âmbito da psicologia da aprendizagem e 

desenvolvimento, da linguagem e da psicolingüística sobre a psicogênese da língua escrita. 

A difusão das concepções interacionistas de aprendizagem e desenvolvimento, no 

campo da psicologia, em especial das teorias de Piaget e Vygotsky, afirmando o caráter 

interativo e mediado dos processos de apropriação de conhecimentos puseram em evidência o 

papel, tanto dos sujeitos aprendizes, como dos outros mais experientes enquanto mediadores 

de sua relação com os objetos de conhecimentos. 

Com o advento dessas novas concepções, foi se construindo um corpo de 

conhecimentos que ampliou a visão acerca da formação docente. As práticas/fazeres e saberes 

implicados no processo de ensino e aprendizagem ganharam destaque nas discussões. De 

acordo com Ferreira (2007, p.52 ) 

 

Hoje em dia, o discurso sobre o professor compreende um profissional 
dotado de saber específico e de competência para ensinar. A experiência de 
vida, a reflexão sobre a prática profissional, a memória do professor entram 
em cena a partir dos anos 1990, conjuntamente com outros tipos de saber, 
como o acadêmico/científico, no sentido de fazer compreender que ação 
profissional docente não está desvinculada das práticas sociais subjetivas.  

 

Nesse contexto, a formação, o trabalho e o  conhecimento requeridos na docência,  

são apresentados por inúmeros estudos. Segundo Imbernón (2010, p.31) “Entendo esse 

conhecimento como o utilizado pelos profissionais da educação, que se construiu e se 
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reconstruiu constantemente durante a vida profissional do professor em sua relação com a 

teoria e a prática”.  

Para Tardif (2002, p. 119) o professor é “[...] um sujeito do conhecimento, um ator que 

desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de sua própria ação”.   E ainda 

complementa quando ressalta que o saber do professor é plural e oriundo de diversas fontes. 

São eles: 

 

• Saberes profissionais: o conjunto de saberes, transmitidos pelas 
instituições de formação, destinados à formação erudita e científica do 
professor; 

• Saberes disciplinares: aqueles produzidos pelas ciências da educação e 
são incorporados á prática docente através da formação inicial e 
continuada; 

• Saberes curriculares: correspondem aos objetivos, conteúdos e métodos 
que os professores devem aprender aplicar;  

• Saberes experienciais: são construídos pelos próprios professores no 
exercício de suas funções na prática de sua profissão, desenvolvem 
saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no 
conhecimento de seu meio.  (TARDIF,2002, p. 36-39) 

 

Esses últimos são construídos no exercício cotidiano, no labutar da profissão, “são 

saberes que brotam da experiência e são por ela validados. Incorporam-se à vivência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber fazer e de saber ser” 

(TARDIF, LESSARD e LAHAYE,  1991, p. 220) 

Já na opinião de Freire (1996) esses saberes também são múltiplos e exige: pesquisa, 

respeito, aceitação do novo, bom senso, humildade, alegria, esperança, segurança, convicção, 

curiosidade, diálogo, entre outros e a consciência do inacabamento. “São saberes demandados 

pela prática educativa em si mesma, qualquer  que  seja  a  opção política do educador ou 

educadora”. (FREIRE, 1996, p.23) 

Resguardando as especificidades dos estudos apresentados, todos concordam que os 

saberes da prática educativa é permeado de múltiplos saberes e estes são mobilizados no 

cotidiano da sala de aula, e que “[...] os saberes da prática – cultura docente em ação [...] 

deixa de ser vista como instância inferior, ‘errada ou distorcida’, para se transformar em 

núcleo vital do saber docente”. (MONTEIRO, 2001, p.132)  
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Para Campelo (2001), em se tratando da alfabetização, esse saber adquire uma 

especificidade ainda maior, tanto no ensinar como no aprender, exigindo que o professor 

domine e articule uma gama de saberes – os saberes docentes – para que possa mediar, com 

sucesso, tal aquisição. 

Na opinião de Leal (2005, p. 90) para exercemos a função de professor alfabetizador é 

preciso que se tenham muitos tipos de saber:  

 

 (1) o que é alfabetização, articulando tal conceito ao de letramento, para 
garantirmos de fato, a formação de alunos leitores e produtores, de diferentes 
espécies de textos; (2) o que é esse objeto de ensino, a escrita alfabética, 
além de compreendermos o que é texto, gênero textual e termos concepção 
clara sobre os princípios gerais que adotamos nos processos de ensino e de 
aprendizagem; (3) quais são as hipóteses que os alunos elaboram e, 
conseqüentemente, o que sabem e não sabem ainda sobre a escrita alfabética, 
sabendo diagnosticar com clareza o grau de conhecimento que possuem 
sobre o sistema, além de conhecermos o grau de letramento desses alunos e 
os tipos de evento de letramento de que fazem parte; (4) os percursos que 
fazem na apropriação desse sistema e as estratégias de aprendizagem que 
utilizam, articulando a aprendizagem do sistema às aprendizagens gerais 
sobre o funcionamento da língua e sobre os textos; (5) os tipos de 
intervenção didática que são utilizados para ajudá-los a percorrer esses 
caminhos, assim como as conseqüências dessas diferentes intervenções 
pedagógicas; entre outros. 

 
 

 
 Os saberes coligidos pela autora dá conta das discussões até aqui apresentada, que 

englobam os saberes acadêmicos e os experienciais, esses últimos são contemplados nas 

intervenções didáticas.  

É da perspectiva descortinada por esse corpo de conhecimento plural a partir do qual 

foram (re)significados os saberes docentes e concordando com Ferreiro (1992) que  defende, a 

alfabetização como a  mais básica de todas as necessidades de aprendizagem, que é possível 

interrogar-se acerca de quais saberes docentes são necessário a prática de alfabetizadora. 

 

O PROCESSO DE TECITURA  

Nosso trabalho foi desenvolvido através do estudo de caso, no contexto da abordagem 

qualitativa de pesquisa que “[...] envolve a obtenção de dados tendencialmente descritivos, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do 

que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.” (LÜDKE; ANDRÉ, 
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1986, p. 13). Para a construção dos dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada e um 

questionário como procedimento.  

 A escolha dos sujeitos atendeu a três critérios: a) ser professor alfabetizador; b) ter 

experiência em salas de alfabetização de pelo menos 2 (dois) anos, visto que, como lembra 

Tardif (2002) os docentes levam em média de 1 a 5 anos para que seus saberes sejam 

consolidados; c) aceitação da pesquisa.  

 Participaram de nosso estudo 5 (cinco) professoras de diferentes escolas públicas de 

um município no sudoeste do estado do Amazonas. A referência aos sujeitos da pesquisa será 

através de codinomes, de modo a preservar as suas identidades. Assim sendo, chamadas pelos 

nomes que se seguem: Aracne, Atena, Átropos, Láquesis  e Cloto1.  

 

 O PERFIL DAS TECELÃS 

Nomes Formação Tempo de 
experiência 

com alfabetização 
Aracne  Normal Superior 9 anos 

Atena  Normal superior com especialização 
Psicopedagogia  

6 anos 

Átropos  Ciências políticas com especialização Metodologia 
do Ensino Superior 

10 anos 

Láquesis Pedagogia com especialização em 
Desenvolvimento sustentável  

15 anos 

Cloto  Normal Superior 24 anos 

Quadro 1 - construído a partir do questionário aplicado 

Analisando este perfil, percebemos que todas as professoras apresentam formação 

inicial de nível superior, a única que não é licenciada em educação é a professora Átropos, no 

entanto apresenta pós – graduação na citada área. O que podemos denotar que todas têm uma 

formação inicial que lhes asseguram certos conhecimentos da prática pedagógica. A formação 

inicial deve fornecer bases para construir um conhecimento pedagógico especializado 

(IMBERNÓN,2010).   

                                                           
1
 Mulheres tecelãs da Mitologia grega  
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FIANDO OS SABERES DA PRÁTICA ALFABETIZADORA  

 Guiadas pela compreensão que “é importante que aprendamos a refletir e a 

sistematizar nossos próprios saberes e que aprendamos a coordenar sozinhos nossas ações e 

colocar à disposição o que sabemos para resolver problemas” (LEAL, 2005,p.92) e  que o 

professor deve assumir-se como sujeito de produção de saber (FREIRE, 1996), descrevemos a 

seguir, a concepção dos professores sobre os saberes necessários a prática alfabetizadora:  

 
 “Temos primeiramente gostar de crianças, depois gostar de ensinar e 
saber ensinar, ter paciência porque a aprendizagem é um processo 
que para algumas crianças é lento e outros já é rápido, todas 
crianças tem um aprendizado diferente. Temos que respeitar o que os 
alunos já sabem, tendo respeito pelo aluno e assim sucessivamente, 
com isso daremos limites de liberdade para os alunos.” (Aracne) 

“Ter domínio de sala, ter amor as crianças e desenvolver um método 
que auxilie as crianças. Usar materiais variados para estimular o 
aprendizado”. ( Atena)  

“ Para alfabetizar é necessário ter conhecimento sobre didática, 
utilizar de maneira inteligente suas metodologias, precisa ser eficaz 
nas atividades desenvolvidas, precisa ter domínio de sala, saber 
encantar as crianças, ter espírito inovador e criativo; fazer com que 
todos os dias seja sempre o primeiro dia de aula – ou seja, 
consquistar seu aluno todos os dias”. (Átropos) 

 “Eu acho que todo professor tem que ter uma formação pedagógica, 
que conheça essa parte da educação, e o lado do aluno, porque tem 
professores que só se preocupa em entrar na sala de aula e dar o 
conteúdo, nem se preocupa porque o aluno não está aprendendo”. ( 
Láquesis)  

 “Tem que ter o dom do professor. Se ele não tiver nem se meta e tem 
que ter vocação, não basta ir para a faculdade, ter formação se não 
tiver dom, amor e dedicação”. (cloto)  

 

 A partir dessas descrições podemos perceber a pluralidade ou diversidade de saberes 

docentes que contemplam a prática educativa, Conforme já evidenciado por (FREIRE, 1996; 

IMBERNÓN, 2010; TARDIF, LESSARD e LAHAYE,1991; TARDIF,2002). De acordo com as 

concepções listadas pelos sujeitos pesquisados, é possível relacionar os saberes que mais se 

evidenciam: 

 

• Apresentar afetividade  
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• Saber e gostar de ensinar 

• Ter domínio de sala e paciência  

• Usar materiais diversos e ter espírito criativo 

• Desenvolver métodos  

• Respeitar os alunos  

• Conhecer a história e a realidade do aluno 

• Ter formação pedagógica  

 

Com relação ao saber referendado como afetividade, segundo Piaget (2004, p.36) “Nunca 

há ação puramente intelectual (sentimentos múltiplos intervêm, por exemplo: na solução de 

um problema matemático, interesses, valores, impressão de harmonia etc.), assim como 

também não há atos que sejam puramente afetivos (o amor supõe a compreensão)”. 

Desse modo, afirma Medeiros (2010, p. 36):  

 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento estão interligados, de forma 
que as relações estabelecidas pelo sujeito, com o objeto, e com o outro estão 
permeadas de afetividade, que constituem a energética das ações e interações 
do sujeito. 

 

Assim, a compreensão dos processos de aprendizagem, como o de alfabetização,  

 

Não se centra unicamente na dimensão cognitiva, mas o engloba dentro de 
um processo mais amplo de socialização na leitura e de criação de sentido 
sobre a cultura escrita com as pessoas adultas do entorno. A chave é, pois, a 
intersubjetividade nos diferentes espaços de aprendizagem, mas dialógicos e 
afetivos (GALLART, 2004, p. 49). 

 
E corroborando com as ideias elencadas, Freire (1996, p. 160) afirma: “A afetividade não 

se acha excluída da cognoscibilidade”. 

No item saber e gostar de ensinar, ainda de acordo com Freire (1996) o ato de ensinar 

exige saber, “não posso ensinar o que não sei” (p. 107) e ainda “[...] não posso ser professor 

sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, por outro 

lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos” (p. 116). O próprio 

autor ainda conduz uma reflexão a respeito do gostar e do prazer de ensinar:  
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Como ser educador, se não desenvolvo em mim a indispensável 
amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao próprio 
processo formador de que sou parte? Não posso desgostar do que faço 
sob pena de não fazê-lo bem. Desrespeitando como gente no desprezo a 
que é relegada a prática pedagógica não tenho por que desamá-la e aos 
educandos. Não tenho por que exerce-la mal.  ( FREIRE, 1996,p.24) 
 

 

      Ainda foram citados pelas Professoras Átropos e Láquesis os saberes concernentes a 

formação pedagógica e a didática, que são denominados por Tardif (2002) como saberes da 

formação profissional, disciplinares e curriculares, que são aqueles adquiridos nas instituições 

de formação inicial e continuada, e que se fazem importantes na prática educativa, no entanto, 

por si só não dão conta da complexidade do processo de ensinar e aprender. Para o autor o 

saber do professor é: “Plural, saber formado de diversos saberes provenientes das instituições 

de formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana, o saber docente é, portanto, 

essencialmente heterogêneo”. (p. 54) 

 
A preocupação com estimular o aprendizado e torna-lo criativo, apresentada pelas 

professoras Atena e Átropos, deve ser traduzido com o que se convencionou a denominar 

ensino ‘lúdico’, este foi se constituindo ao longo do tempo como um componente importante 

na prática educativa, e se encontra nos estudos de muitos educadores e filósofos, Quintiliano, 

Erasmo, Rabelais, Froebel, entre outros.  Como esclarece Kishimoto (2003,p. 36):  

 

O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas ganha força 
com a expansão da educação infantil, especialmente a partir deste século. 
Entendido como recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa 
[...] O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos 
para a relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e 
de desenvolvimento infantil. 
 
 

Percebe-se, assim, que só a partir do século XX, é que a educação encontra, nas 

brincadeiras, formas diferentes e mais prazerosas de ensinar. 

No campo específico da alfabetização Leal; Albuquerque; Leite (2005,p. 117) adverte: 

“[...] precisamos atentar que esses não podem ser utilizados como únicas estratégias didáticas, 

nem garantem a apropriação dos que buscamos”. Kishimoto (2003, p. 38) corrobora com essa 

advertência quando diz: “[...] o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a 
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influência de parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações que não 

jogos”.  

Em relação ao que foi explicitado pelas professoras Aracne e Atena a respeito do limite de 

liberdade dos alunos e domínio de sala, parece ser contrapor ao que dito antes em relação ao 

aspecto lúdico da alfabetização. Embora concordemos que certa ‘ordem’ se se faz necessária à 

rotina da sala de aula, esta não deve ser traduzir em silêncio, não participação e 

engessamento.  

De acordo com as concepções atuais de alfabetização, baseadas em uma perspectiva 

interacionista-construtivista, compreendem-se o alfabetizando não é apenas “ativo”, mas 

“interativo”. Desta perspectiva, ressalta-se o papel do ensinante, dos “outros mais 

experientes”, do meio sócio-cultural, no processo de integração de cada indivíduo às práticas 

culturais próprias.  

Nesse contexto, a sala de aula se transforma em um espaço de interação e mediação 

permanente, onde:  

 

[...], a alfabetização é um processo discursivo; a criança aprende a ouvir, a 
atender o outro pela leitura; aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita. 
(mas esse aprender significa fazer, usar, praticar, conhecer. Enquanto 
escreve, a criança aprende a escrever e aprende sobre a escrita) isso traz as 
implicações pedagógicas os seus aspectos sociais e políticos (SMOLKA, 
2003, p.63). 

 

A importância conferida por duas professoras ao desenvolvimento de métodos 

como fundamentais no processo de alfabetização, parece denotar uma concepção 

tradicional de alfabetização. Nessa perspectiva a escrita, é concebida e trabalhada como um 

mero código de transcrição da língua oral. O que há para ser aprendido – memorizado – 

são os elementos do código (as letras, suas formas e os sons que representam) e suas 

combinações, seja partindo de partes menores ou maiores. Ferreiro e Teberosky (1999) 

apontam que, tradicionalmente, o problema da alfabetização tem sido exposto como uma 

questão de método, e a preocupação seria a de buscar o “melhor e mais eficaz método para 

ensinar a ler e escrever.” 

Com a contribuição das diferentes áreas do conhecimento, psicologia, sociologia, 

linguística, o processo de alfabetização é compreendido na atualidade, como sendo de 
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natureza complexa, pois envolve muitas facetas (linguísticas, cognitivas, pedagógicas) e 

múltiplas determinações (fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, educacionais) 

(SOARES, 2003). 

Como já descrito anteriormente, Leal (2005) defende que para oportunizar um 

processo de alfabetização se faz necessário que o professor saiba:  o que é alfabetização e 

letramento; o que é esse objeto de ensino, a escrita alfabética;quais são as hipóteses que os 

alunos elaboram ; os percursos que fazem na apropriação desse sistema e os tipos de 

intervenção didática que são necessárias. A autora ainda acrescenta que “Dentre as 

habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos (as) professores(as), podemos elencar 

como uma das mais relevantes e difíceis, a de identificar as necessidades de cada aluno e 

atuar com todos ao mesmo tempo”. (p. 91) 

Partindo dessa compreensão de identificar e atuar junto aos alunos, reconhecendo-

os como sujeitos ativos na apropriação de conhecimentos, que chegamos ao último saber 

referendado pelas professoras, o respeito ao aluno e a sua história de vida, que é entendido 

por Freire (1997, 53) como sendo:  

 

[...] a questão fundamental diante de que devemos estar, educadoras e 
educadores, bastante lúcidos e cada vez mais competentes, é que nossas 
relações com os educandos são um dos caminhos de que dispomos para 
exercer nossa intervenção na realidade a curto e a longo prazo. Neste sentido 
e não só neste, mas em outros também, nossas relações com os educandos, 
exigindo nosso respeito a eles, demandam igualmente o nosso conhecimento 
das condições concretas de seu contexto, o qual os condiciona. Procurar 
conhecer a realidade e que vivem nossos alunos é um dever que a prática 
educativa nos impõe: sem isso não temos acesso à maneira como pensam, 
dificilmente então podemos perceber o que sabem e como sabem. 

 

 No processo de alfabetização, visto de forma ampla, multifacetada  e complexa esse 

saber se torna imprescindível, haja vista  

 

 [...] a partir de uma nova concepção da aprendizagem na qual vemos o 
processo de ler e escrever. O foco da leitura (e também da escrita) se desloca 
de ser visto como um processo interativo entre o menino ou a menina e o 
texto para uma interação entre os meninos, as meninas e as diferentes 
pessoas adultas que estão ao seu redor em relação com esse texto. O 
processo de interpretação, construção de significação e criação de sentido em 
relação ao escrito deixa de ser individual e se torna coletivo [...] a 
alfabetização é realizada também na família, na rua e em outros contextos 
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não-escolares com todos os materiais e práticas letradas que se encontram no 
ambiente do menino ou da menina.[...] Os meninos e as meninas que estão 
em nossas aulas provêm de ambientes diversos, nos quais a cultura escrita 
tem uma presença diferente, tanto nos materiais escritos como no tipo de 
práticas letradas mais habituais em sua vida cotidiana [...](GALLART ,2004, 
p. 42) 

 

 

O ARREMATE DOS FIOS: CONCLUSÕES PROVISÓRIAS  
 
 Concluímos nosso trabalho com o sentimento que “aqui chegamos a ponto de que 

talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento de ser humano. Na verdade, o 

inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há 

inacabamento” (FREIRE, 1996,p. 17). 

 Que saberes são necessários à prática alfabetizadora? Como defende Tardif 

(2002,p.15):  

 

[...] O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber do 
professor é o saber dele e está relacionado com a pessoa e a identidade 
deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, 
com suas relações com os alunos em sala de aula e com atores 
escolares na escola, etc.  
  
 

Nesse sentido, o saber docente é constituído de subjetividade, e construído e (re) 

construído cotidianamente nas relações estabelecidas entre os sujeitos, e dessa forma, 

inacabado. Ao contrário do que é concebido pela professora Cloto, como um dom.  

Mesmo consciente dessa incompletude do ser e das dimensões (afetivas, cognitivas, 

psicológicas e sociais) que envolvem a formação docente, não podemos deixar de registrar, 

que mesmo sendo apontado alguns saberes referendados pela literatura acadêmica, como o 

aspecto lúdico, a afetividade, a formação docente e o respeito, os sujeitos pesquisados 

deixaram de contemplar aspectos importantes na prática alfabetizadora, como as intervenções 

pedagógicas, o planejamento, a importância da leitura diária, as atividades diagnósticas, as 

teorias que fundamentam as novas concepções de alfabetização. 

 Acreditamos que a compreensão e a articulação desses saberes, pelos professores, são 

fundamentais para que possam tecer uma prática de alfabetização com mais chances de 

sucesso. 
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