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Resumo

Utilizando dados do projeto de pesquisa intitulado “Práticas e eventos de letramento no curso de Letras a
Distância do IFAL: perspectivas, limites e possibilidades”, o presente artigo reflete sobre a formação de
professores a partir da análise do perfil de graduandos em Letras de um curso a distância do Instituto Federal
de Alagoas. Adotando a perspectiva de práticas de letramento (SIGNORINI, 2001), (KLEIMAN, 1995, 2001) e
utilizando uma abordagem de pesquisa de natureza qualitativa ou interpretativista (MOITA LOPES, 1994) a
partir de questionários e análise documental, inferimos que as lacunas apresentadas pelo profissional docente
podem não estar relacionadas ao processo de formação em si, mas ao perfil do aluno nesse processo. Assim,
constatamos a necessidade de analisar o contexto de formação de professores sob diferentes aspectos.
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Abstract

Using data from the research project entitled "Practice and literacy events at IFAL Arts (Languages) distance
course: perspectives, limits and possibilities", this article reflects on teacher education from the analysis of
the profile of undergraduates in Arts (Languages) of a distance course at the Federal Institute of Alagoas.
Adopting the perspective of literacy practices (SIGNORINI, 2001), (KLEIMAN, 1995, 2001) and a research
approach using qualitative or interpretative nature (MOITA LOPES, 1994) from questionnaires and document
analysis, we infer that the gaps presented by the teaching professional cannot be related to the formation
process itself, but to the student profile in the process. Thus, we see the need to analyze the context of
teacher training in different aspects.

Keywords: Teacher education; Literacy practices; Distance Education.

Introdução

Falar de formação de professores hoje ainda é falar de um dos assuntos mais complexos da área de
educação, pois é na figura desse agente que se concentra quase toda a responsabilidade do fracasso ou do
sucesso escolar. Esse fato tem causado inquietação ao poder público e também às mais diversas instituições
de Ensino Superior, principalmente àquelas que formam professores.

Nesse sentido, várias ações têm sido pensadas para que a formação docente consiga atingir seu propósito e,
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assim, diminuir os índices de analfabetismo e, consequentemente, melhorar o desenvolvimento das
habilidades de ler, escrever e contar dos alunos brasileiros.

Quando se vislumbram formas de atender a esse propósito, tende-se a olhar apenas para um lado dessa
questão, o lado das agências de formação. Assim, desvia-se o olhar de um outro lado desse processo de
formação, o lado dos alunos.

Por muitas vezes, o aluno em formação de professor não apresenta perfil condizente com sua pretensa
formação, comprometendo-a de modo a não atender às perspectivas da sociedade em seu processo de
atuação.

A partir de dados de uma pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica[ii], o objetivo deste artigo é refletir
sobre a atuação de alunos em curso de formação de professores, tentando relacionar sua participação nas
práticas de letramento ao seu processo de formação, pois é nesse espaço que o sujeito adquire os elementos
principais para a consolidação desse processo.

Dessa forma, pretendemos traçar o perfil de alunos de uma turma do curso de Letras a Distância do Instituto
Federal de Alagoas para verificar em que medida esse perfil interfere na sua formação.

Para efetuar a análise, utilizaremos uma pesquisa de natureza qualitativa a
partir da análise de questionários que revelam esse perfil. O referencial teórico utilizado
para essa análise contemplará o conceito de práticas de letramento (JUNG, 2007; SIGNORINI, 2001;
KLEIMAN, 1995) e formação de professores (SANTOS et al., 2006).

Discutindo sobre práticas de letramento e formação de professores

Os problemas relacionados aos processos de ensino-aprendizagem têm gerado diversas discussões no âmbito
acadêmico, por ser a universidade
considerada principal instituição responsável para o desenvolvimento de pesquisas que possam esclarecer ou
sanar os problemas de ordem educacional. Entende-se que as instituições destinadas à educação (escolas,
universidades, etc.), por se constituírem espaços de ensino-aprendizagem, têm sido alvo de muitos olhares,
pois é nesse espaço que se constroem conhecimentos, sobretudo na formação daqueles que deverão ser
responsáveis pela educação formal, os professores.

Em qualquer sociedade organizada, espera-se que a educação contribua para a formação de seus cidadãos no
sentido de prepará-los para cumprir seus papéis e tomar parte fundamental no seu crescimento.

Isso porque o mundo atual requer sujeitos com habilidades e conhecimentos capazes de instrumentalizá-los
para atuar efetivamente em contextos sociais e individuais. Desse modo, esses sujeitos poderão estar aptos a
atenderem ao mundo do trabalho e a outras demandas às quais são expostos; boa pare dessa demanda é
cobrada da escola e, como consequência, da atuação do professor.

Dessa forma, esse contexto se configura num contínuo de processos, pois para atender às exigências da
sociedade, a escola precisa forma seus alunos, que são formados por seus professore que, por sua vez, são
formados pelas instituições de ensino que têm esse fim.

Segundo SANTOS et al.,

Um dos grandes desafios para as universidades públicas está na formação de
educadores para o nível de educação básica, ou seja, na formação de professores
que vão atuar no ensino formal, contribuindo para que os nossos jovens exerçam
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conscientemente a sua cidadania, no que diz respeito a sua formação
técnico-científico-cultural (2006, p. 2).

Podemos dizer, então, que os saberes adquiridos pelos professores nos cursos de licenciatura devem ser
adquiridos, sobretudo nesses cursos, a partir de conhecimentos que serão incorporados e convertidos em
práticas pedagógicas, como afirmam Barbosa e Calil:

O trabalho docente e a formação de professores estão interligados, já que o sucesso
do trabalho depende de uma boa formação e de um saber bem elaborado que
corresponda às exigências e as expectativas da sociedade. Mas, desenvolver um
trabalho docente que corresponda aos ideais sociais, requer do profissional da
educação uma ampla visão sobre as constantes mudanças educacionais, assim, o
professor deve estar em permanente formação continuada entendida como
participação em atividades relacionadas pesquisa, leitura, atividades que o façam
refletir e questionar informações e práticas, que o levem a entender a produção do
saber, de modo a tornar sua prática educativa mais significativa (2002, p. 08).

É necessário, então, que no processo de formação de professores seja assegurada a apropriação dos saberes
que circulam nos respectivos espaços de formação. Uma dessas formas de apropriação está nas práticas de
letramento vivenciadas nesses espaços. Como práticas de letramento, Signorini (2001, p. 23) as define como
“práticas comunicativas autênticas, que envolvem centralmente atividades linguísticas situadas” (p. 23), ou
seja, são ações relacionadas aos contextos vivenciados pelos sujeitos envolvidos numa dada realidade e que
podem ser aplicadas em contextos situados.

Ao pensarmos em práticas de letramento na formação de professores, é possível visualizar o uso da
linguagem para apreender teorias, compreender processos de avaliação, entre outros aspectos.

Nesse sentido, a formação desse professor envolve, “processos complexos, saberes múltiplos, para além do
necessário domínio das estruturas da língua e das injunções da norma culta” (OLIVEIRA, 2008, p.171).

Por essa razão, ainda se faz necessário discutir a formação desse professor. Entretanto, é necessário discutir
não só pensando nos espaços de formação, mas também perfil daqueles que estão nesse processo.

Pelo fato de essa discussão centrar-se no espaço educacional, faz-se necessário compreender também o
letramento escolar que, segundo Buzen (2010, p. 101), é um “conjunto de práticas socioculturais, histórica e
socialmente variáveis, que possui uma forte relação com os processos de aprendizagem formal da leitura e da
escrita, transmissão de conhecimentos e (re)apropriação de discursos”.

Em cursos de formação de professores, esse letramento deve proporcionar ao
futuro professor um conjunto de conhecimentos que vão desde a escolha teórico-
metodológica até os processos de avaliação. Tudo isso na perspectiva da reflexão, pois o
discurso didático deve estar associado ao discurso científico; seu objetivo é a “transmissão” de saberes ao um
grupo institucionalmente definido o qual é introduzido em um campo científico. Isso se dá tanto na
modalidade oral quanto na modalidade escrita (KLEIMAN, 2001).

Educação à Distância: uma contextualização

Admitida pela atual LDB, a Educação à Distância tem ganhado significativo
espaço no cenário da educação nacional. Esse novo formato de educação tem se consolidado, sobretudo, pela
ampla possibilidade de acesso às mais variadas modalidades de ensino de que os indivíduos dispõem graças
ao desenvolvimento tecnológico. Temos observado, portanto, uma rápida ascensão da Educação à Distância,
o que requer um olhar mais atento nos profissionais oriundos dessa modalidade de ensino uma vez que não

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/curso_de_letras_a_distancia_do_ifal_uma_reflexao_sobre_o_perfil_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



se deve negligenciar a qualidade do ensino esteja ele situado em qualquer modalidade.

Segundo Moore e Kearsley (2007) há diversos fatores que não devem passar despercebidos no contexto da
educação à distância, mas é a estrutura que constitui elemento chave de aprendizagem nessa modalidade de
ensino. Ao cita Keegan (1971), os autores enumeram alguns elementos essenciais para o sucesso da
aprendizagem na educação à distância, destacando-se o uso de mídias técnicas (ou novas tecnologias) e a
disponibilidade de comunicação entre professores e alunos.

Nessa perspectiva, os conceitos, os saberes complexos de que fala Oliveira (2008) estão situados tanto no
ambiente virtual de aprendizagem – através de textos escritos – como também em momentos presenciais no
que podemos denominar práticas de letramentos.

Para Kleiman (1995), essas práticas são situações em que a leitura, a escrita e a oralidade constituem parte
essencial para fazer sentido tanto em relação à interação entre os participantes como em relação aos
processos e estratégias interpretativas.

No caso da formação de professores, as práticas de letramento nos momentos presenciais devem contribuir
para a atuação do professor, podendo ser mais eficaz por se tratar de interação face a face, o que favorece
maior possibilidade de construção de sentido, ou seja, de formação.

Procedimentos metodológicos

O objetivo deste estudo se adequa a procedimentos de uma pesquisa de natureza qualitativa, pois pesquisas
dessa natureza, possibilitam perceber melhor problemáticas dessa ordem.

Os métodos qualitativos contribuem de forma significativa para uma análise não só objetiva, mas subjetiva de
determinado contexto social. Por outro lado, em pesquisas qualitativas é permitida a articulação de diferentes
procedimentos de coletas de dados, o que contribui para uma melhor compreensão dos fenômenos
analisados. Por esse motivo, esse tipo de pesquisa é denominado por alguns teóricos, de pesquisa
interpretativista (MOITA LOPES, 1994), pois nela é permitido perceber os acontecimentos, e os fenômenos
ganham relevante significação, sendo possível de serem trabalhados através de observações, entrevistas e
análise de diário de campo, como orienta Oliveira (2008).

Assim, podemos definir a pesquisa qualitativa como

Um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e
técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico
e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em estudos segundo a
literatura pertinente ao tema, observações, aplicações de questionários, entrevistas e
análise de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva (OLIVEIRA, 2008, p.
37).

A partir dessa orientação de Oliveira (2008), para a obtenção de informações e analisar o perfil dos alunos do
curso de Letras à Distância do IFAL, escolhemos como instrumento de coleta de dados o questionário, pois
esse instrumento, segundo Rampazzo (2002, p. 117):

• Economiza tempo, viagens e obtém um grande número de dados;
• Atinge simultaneamente um maior número de pessoas;
• Obtém respostas mais precisas;
• Há maior liberdade nas respostas em razão do anonimato.
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Dentro desse contexto, foram aplicados dois questionário aos alunos do 9º período do curso Cursos de Letras
a Distância do IFAL em polo situado na Zona da Mata alagoana. Esse questionário continha perguntas
relacionadas à sua atuação como aluno, bem como suas percepções acerca do processo de formação que
experimentou. A escolha das perguntas analisadas levou em conta sua pertinência para atender aos objetivos
propostos na pesquisa.

Na mesma perspectiva de pesquisa interpretativista, que inclui a análise documental, foram analisadas as
frequências desses alunos em dois componentes curriculares do curso: Estagio Supervisionado e TCC -
Elaboração de Projetos.

A escolha dessas disciplinas deve-se ao fato de suas propostas estarem relacionadas à atuação do professor
em formação. Na disciplina Estágio Supervisionado o aluno tem a possibilidade de por em prática os saberes
adquiridos no seu processo de formação e na disciplina TCC: Elaboração de projetos ao aluno é possibilitada a
oportunidade de refletir sobre o contexto de atuação.

Participaram desta pesquisa 27 alunos que integram a primeira turma de Letras oferecida nesse polo e nessa
modalidade.

Análise do perfil dos alunos quanto à frequência

Procedemos à verificação da frequência dos alunos nas disciplinas selecionadas para compor nossa análise por
entendemos que a participação nas práticas de letramento é de grande importância para a formação do
professor. É no contato com as teorias e participando dos momentos de avaliação que o processo de formação
se aprimora.

Para melhor ilustrar a situação da frequência desses alunos, analisamos as listas de frequência fornecidas
pela tutoria presencial do curso no polo.

Para preservar a identidade dos alunos, fizemos essa análise por amostragem, computando a presença e a
ausência dos alunos nos momentos presenciais[iii] das disciplinas Estágio Supervisionado e TCC - Elaboração
de Projetos.

A tabela abaixo sintetiza a situação dos 27 alunos nos momentos citados.

Tabela 1: Assiduidade em duas disciplinas

Disciplinas Momento Inicial Momento Final
Presentes Ausentes Presentes Ausentes

Estágio
Supervisionado 17 10 15 12

TCC: Elaboração de
Projetos 18 09 14 13

Como é possível perceber, há uma média significativa de ausência nas duas disciplinas, tanto nos momentos
iniciais quanto nos finais. Considerando-se a importância dessas disciplinas para a formação dos futuros
professores, é importante perceber esse dado como um fator que componente esse processo. Vejamos que
boa parte desses alunos não estavam presentes nas práticas de letramento oferecidas nas referidas
disciplinas.

Também é interessante observar que a incidência maior de faltas se deu no segundo momento das aulas,
momento em que acontecem, ou devem acontecer, as avaliações, que são um importante momento de
verificar se as práticas de letramento conseguiram alcançar seus objetivos.
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Um fato interessante nessas informações diz respeito à contradição entre o que os alunos dizem e as
informações apresentadas sobre sua assiduidade. Em todos os questionários, eles dizem ser assíduos. Mas os
dados da tabela 1 revelam que essas informações não estão de acordo com as frequências arquivadas no
polo.

Mesmo em um curso à distância, momentos presenciais são necessários, pois a interação presencial é um
fator de grande importância nesse processo de aquisição de conhecimento, principalmente porque as
dificuldades de linguagem que surgem ficam mais fáceis de serem resolvidas com professor e alunos
presentes.

Análise do perfil dos alunos quanto aos depoimentos sobre seu perfil

Como já afirmado em seção anterior, dois questionários foram aplicados aos alunos a fim de verificar seu
perfil a partir de seus próprios dizeres. Algumas questões foram fechadas e outras abertas. Não serão
analisadas todas as questões, pois algumas delas já permitem verificar o perfil dos alunos.

Nas questões selecionadas, foram identificadas as dimensões que interferem direta e indiretamente no fazer
do professor nesse processo de formação inicial, como participação nos momentos de formação e
identificação com o que está envolvido.

No entanto, relacionando as questões da frequência e da participação nas aulas, em que o aluno tinha que
assinalar uma de três opções (assíduo, pouco assíduo ou inassíduo), apenas 3 disseram ser pouco assíduos,
mas a média de falta é de aproximadamente 10 alunos por cada momento.

No outro questionário, o foco era saber sobre a frequência ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, que
também é uma forma de interação e proporciona práticas de letramento. Para a questão Com que
frequência você utiliza o ambiente?
Justifique, escolhemos três respostas que representam o traçado desse perfil dos alunos:

Tabela 2: O que dizem os alunos sobre a frequência no AVA

utilizo o ambiente praticamente todos os dias, visto que minha presença nele é de fundamental importância .

Eu entro nele diariamente, mesmo que seja apenas para verificar se tem alguma mensagem.

Sempre. Pelo próprio curso que exige o frequente acesso.

Nessas respostas, percebemos que a interação pelo ambiente não se dá pelo interesse de formação, mas para
cumprir exigências formais da instituição. Na primeira resposta, percebemos que o/a discente enfatiza a
importância da
presença no ambiente, não a importância dele para seu aprendizado.
Na segunda resposta, percebemos que o/a discente não demonstra um compromisso com a aprendizagem.
Ele/ela diz “mesmo que seja apenas para verificar se tem alguma mensagem”. Nessa resposta, verificamos
que a frequência ao ambiente se dá mais pela exigência da presença do que para interagir e aprender.

A terceira resposta também denuncia o cumprimento da formalidade de “estar” no ambiente apenas para o
cômputo da frequência. Aparentemente, a efetiva participação e a aprendizagem ficam em segundo plano.

Na pergunta que diz respeito à identificação com o curso, que justifica as
escolhas de sua formação, o resultado não foi muito diferente desse perfil anterior. A questão, de múltipla
escolha, indagava Que razões motivaram você a cursar
Letras?
O/a discente tinha três possibilidade de respostas: interesse em atuar na área, interesse em concluir um
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curso superior e outras razões, mas nesse caso, era necessário especificar quais.

Dos vinte sete entrevistados, menos da metade, 12 discentes, respondeu que tinha interesse em atuar na
área. Dez deles afirmaram ter interesse em concluir um curso superior e cinco apresentaram outras razões.
Entretanto, dos que responderam outras razões, apenas dois justificaram suas respostas.

Interessante é que em uma das respostas, um/uma discente afirmou que era a o único curso ofertado pela
instituição e o/a outro(a) que queria fazer concurso.

Essas informações nos permitem chegar a algumas conclusões, talvez ainda incipientes, mas preocupantes.
Essas conclusões, que inquietam, podem ser traduzidas em questionamentos, os quais poderão ser
respondidos com pesquisas mais abrangentes:

• Que formação pode obter um sujeito que não participa efetivamente das
práticas de letramento relacionadas à sua futura prática profissional?

• O que esperar de um sujeito que não se vê no curso que está frequentando, Principalmente um curso
superior, que pode lhe garantir o direito de atuar em determinada área?

Considerações Finais

É necessário, então, que as pesquisas apontem para outras perspectivas que envolvam a ação e a formação
docente, pois talvez o fracasso escolar não esteja relacionado apenas à formação em si, mas ao perfil do
aluno em formação, pois sem participar das práticas de letramento que os instrumentalize para atuar e
atender às demandas educacionais de hoje, esse aluno poderá não incorporar o perfil de professor, sobretudo
se não foi uma escolha primeira.

A grande questão é que, por vezes, em função do grau que lhe é dado e das oportunidades que lhe são
oferecidas, ele passa a atuar, mas com determinadas lacunas deixadas durante seu processo de formação.
Essas lacunas podem não ser decorrentes do processo em si, mas do seu perfil como aluno.

Para promover a mudança de qualidade na prática docente, o processo de capacitação não pode restringir-se
à participação dos educadores em palestras, seminários e cursos, mas fundamentalmente de significar seu
envolvimento em estudos sistemáticos. Para isso é necessário levar os profissionais a organizar plano de
estudos individual e em grupo (ALVES, 1995).

Nessa perspectiva, uma das formas de se envolver de forma sistemática na sua formação é participar das
práticas de letramento oferecidas nos espaços de formação.
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através do Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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