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Resumo

Neste trabalho abordaremos o papel do Observatório de Leitura como contributo à formação inicial do
pedagogo. A temática leitura é pouco discutida na formação do pedagogo, assim problematizamos em que
medida a inserção dos estudantes de Pedagogia em práticas de pesquisa colaborativa contribuem para a sua
formação?
Teve como loci escolas públicas municipal e estadual de Maceió/AL. Os estudantes de Pedagogia, professoras
das escolas e pesquisadoras da universidade, em contexto de formação inicial e continuada vivenciam o
desafio de (re)pensar as práticas de ensino da leitura na EJA por meio de uma ação pedagógica reflexiva e
formativa com ancoragem nos pressupostos da pesquisa colaboraiva (IBIAPINA, 2008). Apresentamos as
potencialidades e desafios desta experiência por meio das sessões de estudo e reflexões que permitem (re)ler
e (re)pensar a formação do pedagogo.

Palavras-chave: Observatório da Educação; Formação no Ensino Superior; Metodologia Colaborativa.

ABSTRACT

In this paper we discuss the role Observatory Reading as a contribution to the initial training of the
pedagogue. The thematic reading is little discussed in the formation of the pedagogue, so we question to
what extent the inclusion of students of Pedagogy in collaborative research practices contribute to their
training?
Loci had as municipal and state public schools in Maceió / AL. Students of pedagogy, teachers of schools and
university researchers in the context of initial and continuing education experience the challenge of (re)
consider the practices of teaching reading in EJA through a reflective and formative pedagogical action with
anchoring the assumptions of search colaboraiva (IBIAPINA, 2008). Here the potentials and challenges of this
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experience through study and reflection that allow (re) read and (re) think the training sessions of the
pedagogue.

Keywords: Centre for Education; Training in Higher Education; Collaborative methodology.

1. Palavras iniciais

Formar(se) professor para atuar na Educação de Jovens e Adultos – EJA, segmento abordado neste trabalho –
apresenta-se como um desafio a ser encarado, desde a formação inicial (de pedagogos), sobretudo, se
considerarmos os elevados índices de analfabetismo na regiao nordeste do Brasil e, principalmente, no estado
de Alagoas, onde atuamos como formadoras de professores de uma universidade pública federal.

O interesse em investigar, por meio de um estudo de caso, na pesquisa do Observatório[iii] da Educação,
denominada: A leitura e a formação de leitores, no Estado de Alagoas: estudo e intervenção de
alfabetização em Educação de Jovens e Adultos, sobre a formação inicial dos alunos bolsistas do curso
de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas-UFAL, adveio dos diálogos colaborativos vivenciados nas
estratégias metodológicas: sessões de reflexão e sessões de estudo - realizadas nas escolas[iv] loci da
pesquisa. Tal interesse justifica-se também por evidenciarmos o envolvimento dos estudantes/bolsistas[v] de
pedagogia, enquanto pesquisadores iniciantes.

O Observatório Alagoano de Leitura na EJA, pela sua natureza longitudinal, vem permitindo que os estudantes
do curso Pedagogia - em contexto de formação inicial -, professoras das escolas investigadas, em processo de
formação continuada[vi], e pesquisadoras da universidade, vivenciem o desafio de (re)pensar as práticas de
ensino da leitura na Educação de Jovens e Adultos. Destacamos que, visa-se por meio do referido
Observatório desencadear uma ação pedagógica reflexiva e formativa, adotando-se os pressupostos
metodológicos da pesquisa colaborativa na perspectiva de Ibiapina (2008), considerando que essa abordagem
constrói-se “sobre uma dupla identidade, pesquisa e formação” e que “[…] essas dimensões podem ser
conduzidas mais ou menos em paralelo” (DESGAGNÉ, 2007, p. 15).

Nessa direção, indagamos: até que ponto o Observatório da Educação é um dispositivo[vii] que vem
contribuindo para formação inicial do pedagogo, tendo como locus a escola?
Para responder a esse questionamento, buscamos identificar e analisar os contributos que emergem das falas
dos estudantes participantes do Observatório, na perspectiva de discutir se este constitui como dispositivo na
formação inicial. Para tanto selecionamos como sujeito da pesquisa uma das alunas de pedagogia com maior
tempo de atuação na pesquisa colaborativa e, consequentemente, no Observatório.

Partimos do princípio que o movimento de formação inicial, no qual o sujeito está implicado é ao mesmo
tempo a “peça” fundamental no processo de formação, ou seja constitui-se também como dispositivo com
lugar e tempo determinados, no qual o aluno poderá construir identidades, reconstruindo, ou não: a imagem
de si, de ser professor, dentre outros aspectos.

Neste artigo, focalizamos a formação inicial do pedagogo na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a sua
inserção no processo de pesquisa, discutindo as contribuições do Observatório da Educação como dispositivo
de formação que agrega tanto a modalidade de formação inicial quanto a continuada, constituindo-se também
como elo entre a Universidade e a escola básica. Para tanto, analisamos o depoimento de uma das bolsistas
que integra o dispositivo de formação em foco, o qual se constitui no corpus do recorte trazido para este
diálogo.

2. Formação inicial do pedagogo: diálogos na UFAL

O curso de Pedagogia na UFAL a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em
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Pedagogia (2006) é constituido por uma carga horária de mais de 3.600 horas. Oferecendo 120 (cento e
vinte) vagas anuais, com entradas semestrais, distribuídas igualmente em três turnos, com duração mínima
de 8 semestres (4 anos) e máxima de 14 semestres (7 anos).

No Projeto Político Pedagógico (doravante PPP de Pedagogia/UFAL) do referido curso constam os seguinte
objetivos:

1. possibilitar a relação teoria-prática a partir do primeiro ano do curso, com a
criação de espaços que favoreçam a compreensão do contexto da prática
pedagógica, permitindo aprimorar uma atitude investigativa [...];

2. permitir compreender que no contexto escolar se estabelecem complexas relações
de classe, étnico-raciais e de gênero que produzem identidades [...].

3. articular o processo de ensino, pesquisa e extensão, de forma a levar o/a
aluno/a a desenvolver uma atitude que lhe permita entender que a
formação e o desenvolvimento profissional devem ser um processo
permanente [...](GRIFO NOSSO).

4. compreender a instituição escolar a partir de funções que são complementares: a
de socialização, ou seja, mediação entre a escola e o contexto social em que os
alunos estão inseridos na produção de significados; a instrutiva, em que, mediante
as atividades de ensino-aprendizagem realizadas intencional e sistematicamente,
aperfeiçoe o processo inicial de socialização [...] e a educativa, que sintetiza as
funções anteriores, na medida em que desenvolve nos/as alunos/as autonomia,
independência intelectual [...]. (PPP de PEDAGOGIA/UFAL, 2006, p. 29).

Destacamos que a complexidade do processo de formação do pedagogo explícita nos objetivos, acima
delineados, que se apresenta como recorrente a preocupação com a formação de um profissional crítico e
reflexivo, o que implica pensar dispositivos viabilizadores da relação ensino-pesquisa-extensão, como tripé de
base dessa formação no âmbito da univerdade.

Ao dialogar sobre a Pedagogia no Brasil, Saviani (2008, p. 121), alerta-nos para a recorrencia de que “no
dia-a-dia da sala de aula, os alunos tendem a, constatemente, reivindicar a primazia da prática: ‘esse curso é
muito teórico’, dizem eles; precisaria ser mais prático”.

Gatti e Nunes (2009, p. 22) ao analisar os cursos de pedagogia no Brasil, no que se refere ao currículo
efetivamente desenvolvido, chama-nos atenção para uma característica fragmentária presente na formação
dos professores, evidenciada por “um conjunto disciplinar bastante disperso” [...] em que “não se observam
articulações curriculares entre as disciplinas”.

As referidas autoras também destacam, no estudo em que analisam a estrutura curricular dos cursos de
pedagogia no Brasil, que as disciplinas que propiciam algum aprofundamento acerca da EJA são geralmente
optativas, não integrando o núcleo comum das disciplinas do curso. Nesse sentido, reforça-se a necessidade
de a EJA está sendo abordada, via pesquisa, outro conhecimento que, geralmente não tem um espaço
específico para sua inserção como disciplina, ficando a sua prática condicionada a projetos.

Mediante o exposto, o Observatório Alagoano de Leitura, voltado para a EJA apresenta-se no contexto da
Universidade Federal de Alagoas como alternativa à formação lacunar dos pedagogos, tanto com relação a
pesquisa quanto a EJA, já que esta modalidade está presente no PPC de Pedagogia como disciplina eletiva ou
componente optativo.

Argumentamos que, a inserção dos bolsistas no Observatório Alagoano de Leitura, ao possibilitar o contato do
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aluno com a complexidade da escola tem permitido, de forma contínua, a articulação entre processo de
formação inicial e a prática da pesquisa na EJA.

3. Inserção do aluno em projetos de iniciação científica: as contribuições do Observatório da
Educação

As discussões sobre a necessidade de um observatório de leitura na UFAL, começou a ser pensado no ano de
2010, devido ao fato de em Alagoas termos altos índices de analfabetismos absoluto e funcional. Conforme
dados da PNAD/IBGE (2007), os índices de analfabetismo em Alagoas superam a marca de 25,1%. Esse
percentual tem sido objeto de preocupação por parte de pesquisadores das mais diversas áreas e, de modo
particular, dos pesquisadores da linha Educação e Linguagem, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Alagoas. Neste sentido, o observatório tem como objetivo principal
investigar as práticas de leitura e formação de leitores no processo de alfabetização de Jovens e Adultos ao
longo de 4 anos, em 04 escolas públicas, sendo 02 municipais e 02 estaduais, situadas em Maceió.

O referido observatório conta com a participação de 4 (quatro) bolsistas, alunos do curso de Pedagogia
Licenciatura, que estão em processo de formação inicial. No sentido de pensarmos a inserção desses sujeitos
em atividade de pesquisa colaborativa como dispositivo de formação, sentimos a necessidade de
“escutarmos” o que dizem os alunos sobre suas aprendizagens profissional. Destacamos que a escolha dos
referidos alunos, deu-se por adesão e interesse pelos estudos na área de EJA, como bem expressa a bolsista,
que entrevistamos, a qual foi denominada nesta investigação de Manuela.

Quando eu escolhi fazer pedagogia, fiz pensando em me dedicar à educação infantil.
Quando eu entrei na universidade vi que o leque de atuação do pedagogo é bem
mais amplo que a educação infantil. Então comecei fazer algumas leituras iniciais
sobre essas outras modalidades, que me agradam particularmente. Fui chamada por
um professor da universidade para participar de um projeto de extensão da
universidade para dar aula para jovens e adultos. Então quando cheguei lá, foi o
primeiro choque, porque é um público completamente diferente, com necessidades
diferentes. Então nesse projeto, agente passou por um processo pequeno de
capacitação para poder aprender a lhe dar com esses jovens. Esse foi o meu primeiro
contato com EJA. Foi quando passei a gostar bastante e decidi fazer a disciplina de
EJA 1 com a Professora E. Resolvi também fazer a EJA2 com a professora M. Fiz
porque queria me dedicar a esse público, nessa disciplina de EJA 1[...] (MANUELA)

O curso de Pedagogia da UFAl tem um foco predomindante na Educação Infantil, assim para inserção do aluno
em outras frentes é necessário que o aluno amplie o seu locus de atuação profissional, a partir de
curiosidades epistemológicas, como foi dito no discurso supracitado. Nesse sentido, destacamos a relevância
da participação de alunos em pesquisa de iniciação científica e, em outras pesquisas, a exemplo do
Observatório, por oportunizar ao estudante uma reflexão a respeito do que fazem, para além de estar em sala
de aula. O fragmento que se segue é representarivo:

[…] nos últimos anos eu tenho pensado bastante nisso; o porquê que eu estou
nessas pesquisas?
O que me levou?
A priori não foi nem a questão da bolsa em si, a bolsa é uma coisa boa que vem pra
ajudar a gente, mas o que me deixou instigada pra participar é a questão do saber
do querer conhecer mais, querer ter esse contato mais pratico, teórico e me
aprofundar da linha de pesquisa [...].(MANUELA) (grifo nosso).
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É nesse movimento de querer saber mais, de estabelecermos a relação teoria-prática e de aprofundamos as
pesquisas na EJA, que as ações do projeto do observatório e de outras pesquisas do grupo Multidisciplinar em
Educação de Jovens e Adultos –MULTIEJA vem se constituindo. Hodiernamente, o referido grupo optou pela
abordagem teórico-metodológica da pesquisa qualitativa do tipo colaborativa (DESGAGNÉ, 2008; IBIAPINA,
2008), pois no intuito de aproximar a Universidade da escola. Essa abordagem vem permitindo na
investigação, ora em andamento, que pesquisadoras, bolsistas, professores envolvam-se no projeto, de forma
que todos se beneficiem, enquanto sujeitos de aprendizagem, quanto ao desenvolvimento profissional
docente, ao conhecimento da escola e da EJA de maneira geral (FREITAS et al, 2011, p. 162). Destacamos
que nessa co-construção de saberes,

Os sujeitos envolvidos […] assumiram tarefas e responsabilidades durante os
diferentes passos, como: a) planejamento de sequências didáticas; seleção dos
gêneros textuais, e materiais de apoio que foram utilizados como eventos de
letramento; b) definição de metodologias que foram desenvolvidas em cada prática;
c) definição das tarefas desenvolvidas pelos alunos e instrumentos de avaliação.
(FREITAS et al, 2011, p. 163).

A participação dos bolsistas na pesquisa colaborativa - em especial, neste movimento de co-participar dos
momentos de planejamento, estudo teórico, observação da prática pedagógica e das sessões de reflexões -
tem contribuido também para o despertar de outros olhares sobre a cultura escolar e a cultura profissional
dos professores da EJA. Esse é um movimento de “mediação reflexiva”, que Perez Gomez (2003, p. 17)
caracteriza como

[...] vivo, fluido e complexo no cruzamento de culturas que se produz na escola,
entre as propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas científicas, artísticas e
filosóficas; as determinações da cultura acadêmica, refletida nas definições que
constituem o currículo; os influxos da cultura social, constituída pelos valores
hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da cultura institucional,
presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos próprios da escola como
uma instituição específica; e as características da cultura experiencial (grifos do
autor), adquirida individualmente pelo aluno através da experiência nos intercâmbios
espontâneos com seu meio.

Nessa direção de vivenciar, reinterpretar, transformar a prática, considerando-se o cruzamento de culturas, a
bolsista afirmou:

Eu fico pensando às vezes, meu Deus, quando eu ia só para as escolas por conta dos
projetos integradores e do estágio, eu ficava pensando que tinha medo de acontecer
comigo e de eu me tornar aquela professora que fica contando os dias para se
aposentar, de não conseguir planejar pra minha turma, de ser aquela professora que
não consegue entender mais o meu aluno e que eu não consiga dar a minha aula. A
pesquisa me instiga muito a isso eu tenho que conhecer a minha turma, a
ter um contato agradável, não que isso vá me deixar perder a autoridade
dentro de sala de aula, mas eu tenho que conhecer meus alunos, tenho que
pesquisar o que eles gostam, tem que pesquisar uma aula que seja
prazerosa pra eles, e a pesquisa me ajuda muito nesse sentido. De a turma
que eu vier a trabalhar e de conhecer e de estudar pra vir ajudar esses alunos.
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(MANUELA)

Dado o exposto, evidencia-se que o Observatório Alagoano de Leitura demonstra estar contribuindo para a
formação do professor reflexivo desde a sua formação inicial, como podemos observar no extrato acima. Isso
coaduna-se com o que diz Perreira (2004, p. 95), ao defender que “o processo de formação do profissional
passa, pelo pensar o processo de produção de si, do sujeito”. Essa contribuição dialoga com o projeto do
curso de Pedagogia da UFAL que, ao delinear o perfil do pedagogo, defende que o referido curso deve
possibilitar ao aluno o

Preparo para realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos sobre seus alunos
e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências
não-escolares, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios
ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares; e sobre a organização do
trabalho educativo e práticas pedagógicas. (PPP de PEDAGOGIA/UFAL, 2006, p. 34).

Dado o exposto, no processo de formação inicial, o contato com práticas de pesquisa de iniciação científica
vem se constituindo como um dispositivo de formação à medida que os sujeitos têm a possibilidade de
repensar a sua atuação profissional, os limites e os diálogos entre a universidade e a escola.

4. Da pesquisa colaborativa as “novas” posturas de pesquisador: o diálogo universidade e a escola

O diálogo com o corpus empírico que apresentamos neste texto, traduz por meio da entrevista realizada da
bolsista, como o observatório da Educação, por intermédio do desenvolvimento de uma pesquisa colaborativa
vem contribuindo para a sua formação inicial. Dentre as falas coletadas, selecionamos algumas para
comentarmos. Uma delas foi sobre a “desmistificação” do conceito de pesquisa científica e das contribuições
da universidade para a escola. Como podemos observar no extrato seguinte:

Uma das visões que eu tinha da gente era que a universidade ia para as escolas
somente para verificar, o que as escolas tinham de ruim, no sentido de em que elas
pecavam. Eu achava que a universidade ia para as escolas, apenas para apontar os
“defeitos”. Na pesquisa eu descobri que, além de apontar os defeitos, a universidade
também pode ajudar a pensar soluções para esses “defeitos” para a escola melhorar.
Além disso, de ver que a universidade tem capacidade enorme para ajudar bastante
a escola no sentido de ir pra escola, de verificar (grifos nossos), eu acho que até
os mestrados e doutorados deveria ser algo mais prático de ir à escola, investigar e
de fazer tudo lá dentro mesmo para poder ter um resultado mais concreto.
(MANUELA)

Fica explícito no fragmento acima que o “mito” de que a universidade está distante das práticas escolares
pode ser descontruído com a investigação colaborativa. Reforça ainda a bolsita, que a sua participação no
Observatório Alagoano de Leitura em EJA vem rompendo com a questão de que a universidade é quem tem a
última palavra, uma vez que na pesquisa colaborativa:

[...] um ponto forte […] é que tira essa marca da universidade, porque se a
universidade ta dentro da escola é a universidade que vai falar sempre, e na
pesquisa colaborativa não todo mundo ta ali na mesa redonda para participar pra
crescer juntos e isso me deixou bastante encantada, tanto é que eu peguei a
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perspectiva da pesquisa colaborativa e apliquei no meu ultimo estágio e foi
fantástico. (MANUELA)

A construção dos saberes sobre a pesquisa colaborativa, como podemos observar na fala da bolsista tem lhe
possibilitado ousar em vivencia-la em outras atividades de pesquisas encaminhadas por outros professores
durante o curso, a exemplo do estágio curricular obrigatório.

Para a depoente essa prática também contribui para romper com a prática do isolamento do professor no
momento de pensar e repensar sua prática, pelo contrário, existe um processo de ação-reflexão-ação,
conforme destacou:

A grande maioria dos saberes que a gente viu na universidade, por exemplo, o
professor prepara uma aula de história se a turma sentiu dificuldades então o
professor pensar outra forma do aluno poder assimilar aqueles conhecimentos que o
professor está dando. Agora a pesquisa me ajudou da seguinte maneira o professor
não precisa fazer isso sozinho ele pode fazer isso colaborativamente junto com os
alunos. A pesquisa se desmistificou nesse sentido de que o eu achava que o
professor tinha que fazer tudo sozinho e na pesquisa colaborativa eu vi que não a
gente pode pedir ajuda a direção, a coordenação, aos outros colegas, as outras
turmas. Chegar pro colegas e dizer a minha turma está com dificuldade nisso que é a
sua mesma turma como é que a sua consegui isso?
Como é que você fez?
A pesquisa me ajudou muito nesse sentido de ver que o professor não está sozinho,
ele tem a li dentro da escola uma gama, até mesmo um diálogo na hora do intervalo
de dez quinze minutos dentro da sala dos professores da para trocar bastante
figurinha e passar por um processo de ação, reflexão e retorno a prática. (MANUELA)

Dado o exposto, no discurso supracitado o sujeito da investigação reconhece a necessidade do rompimento no
interior da escola da cultura de isolamento do professor, apontando ainda a importancia do diálogo entre os
pares. Nessa perspectiva, todos: professores, coordenadores, grupo gestor e alunos são co-responsáveis pelo
processo de ensino-aprendizagem no interior da escola.

Destacamos que este olhar coincide com apontamentos já feitos por pesquisadorees como Lortie e
Hargreaves, citados por Marcelo (2009, p. 122) em que o isolamento se apresenta, ao mesmo tempo, como
aspecto imbricado desde a configuração espaço-temporal nas escolas, limitando o desenvolvimento
profissional dos sujeitos. Hargreaves (1999) apud Marcelo (2009) assinala que se os professores “ignoram o
conhecimento que existe entre eles; portanto, não podem partilhar e construir sobre esse conhecimento. Ao
mesmo tempo, também não conhecem o conhecimento que não possuem e, portanto, não podem gerar novo
conhecimento”.

Nesse sentido, argumentamos que a abordagem colaborativa na atividade de pesquisa, neste contexto,
viabilizada por meio do Observatório Alagoano de Leitura, pode se constituir como dispositivo que pode
provocar esse redimensionamento na escola por reunir pesquisadores iniciantes e experientes; professores
em formação e em atuação; outros participantes da escola, visando também romper este isolamento por
vezes naturalizado. Argumentamos que a pesquisa colaborativa acaba provocando esse espaço-tempo de
diálogo, partilha e co-construção de conhecimentos.

No contexto do Observatório Alagoano de leitura, o foco da formação na/pela pesquisa privilegia a prática
pedagógica, (re)vista e (re)lida como objeto de estudo em duas dimensões que se complementam, a saber: a
formativa e a investigativa; visando-se romper com a concepção dicotômica entre teoria e prática.
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Para tanto, alguns pressupostos de base necessitaram ser assumidos, dentre os quais destacamos: o
exercício epistemológico e metodológico da/na atividade de pesquisa; a referência fundamental do saber
docente; a perspectiva colaborativa entre pesquisadores e professores. Nessa direção, assumimos que “a
construção contínua dos saberes não ocorre de forma isolada. Ela deve se dar na parceria entre pessoas que
estão em diferentes níveis de desenvolvimento profissional” (MIZUKAMI, et al., 2002, p, 43).

Dentre as estratégias investigativas e formativas adotadas no âmbito do Observatório, o diálogo em torno da
leitura e das práticas do seu ensino - abordando-se, desde a atividade de planejamento - foi orientado a partir
da apresentação, análise e discussão de aspectos relativos ao ensino-aprendizagem.

A observação sistemática de aulas e o encontro entre pesquisadoras e professores em formação inicial e
continuada por meio de sessões de estudo e de reflexão – procedimentos que estão nas bases da abordagem
de pesquisa colaborativa (IBIAPINA, 2008). – apresentaram-se como estratégias importantes para que o
Observatório de Leitura Alagoano se constituisse como dispositivo de formação no ensino superior, agregando
a pesquisa na formação inicial de pedagogos, bem como a sua formação na/pela pesquisa.

Decerto, a colaboração empreendida no âmbito da pesquisa colaborativa, requer um exercício metódico e
analítico no sentido de elucidar de qual pesquisa falamos quando nos referimos à pesquisa colaborativa, ou
invertendo-se, de que colaboração falamos nessa pesquisa que integra pesquisadores e professores em
formação e atuação. Afinal, como pesquisa, colaboração e formação se integram na prática da pesquisa
colaborativa. A princípio, destacamos o caráter didático-pedagógico como guião da pesquisa colaborativa.

Nessa direção, a aprendizagem da/para a docência e a pesquisa como atitude formativa e possibilidade de
elaboração de conhecimentos, tendo a ‘reflexão’ como orientação conceitual estão na base de (pro)posição do
Obesrvatório da Educação como dispositivo de formação que visa integrar diversos componentes do ensino de
leitura, mobilizando portanto, conhecimento pessoal, profissional, proposicional e teórico dos estudantes em
formação inicial e dos professores como sujeitos colaboradores.

5. Palavras finais: a colaboração continua...

O desafio de investigar o Observatório Alagoano de Leitura como dispositivo de formação inicial,
possibilitou-nos perceber que ele tem se constituído enquanto lugar de aprendizagens. Os estudantes de
pedagogia que integram esse dispositivo de pesquisa e formação o veem como espaço em que se reescreve a
relação teoria-prática; universidade-escola básica; formação-atuação; ensino-pesquisa.

Nessa direção, destacam também em suas apreciações referentes ao dispositivo em foco – Observatório da
Educação - que este também se apresenta como um espaço convidativo para que redimensionem suas
representações de escola, docência, pesquisa, leitura, EJA, dentre outros constructos. Ademais ler e escrever
sobre as vivências problematizadas enquanto experiências[viii] na elaboração de textos acadêmicos, como é o
caso dos relatórios de pesquisa, também integra esse desafio formativo como habilidades requeridas na/pela
pesquisa, apresentando-se como condição para a reflexão, a colaboração, a formação pedagógica e científica
dos sujeitos participantes do Observatório Alagoano de leitura.

Com relação às sessões de reflexão em que participam pesquisadores mais experientes e iniciantes, como é o
caso dos estudantes de pedagogia em formação, e professores da EJA, destacam que a experiência de análise
de uma prática ou evento de ensino de leitura contextualizado, amplia e enriquece a sua formação,
sobretudo, pelo confronto de pontos de vista; recorrência a teoria como leitura do que emerge de um
saber-fazer-dizer do professor em atuação e em constante formação.

Adentrar o espaço da escola, de modo geral, e participar da dinâmica complexa que é a prática pedagógica -
envolvendo sujeitos que ensinam e aprendem - investidos da possibilidade de escutar esses sujeitos;
apresenta-se para os estudantes como um espaço de formação na medida em que a ancoragem na atividade
de pesquisa enriquece o olhar de (re)conhecimento de si como identidade em constante (re)construção, além
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de possibilitar (re)tomadas de consciência sobre temas e problemas que somente a análise (pros) e
retrospectiva da atuação docente pode desvelar.

Rever os contributos relativos ao processo de inserção do estudante de pedagogia no Observatório;
sobretudo, no que se refere ao movimento de construção de saberes sobre: ser professor da EJA, ser
pesquisador de sua prática, a relação teoria-prática, tem nos mostrado que é necessário garantir ao longo do
processo de formação inicial o contato do aluno com o universo da pesquisa que envolve a escola - locus
potencial de atuação.

Decerto, o investimento na formação inicial do futuro pedagogo, enquanto pesquisador, no processo de
construção de uma identidade epistemológica, pode constituir-se como um valioso processo de ressignificação
de “modelos” tradicionais de ensino e de desenvolvimento profissional para além de uma habilitação para
atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental I e no Ensino Médio Normal.

Concluímos que agregar a atividade de pesquisa como possibilidade de (re)construção de conhecimentos e
atitude a ser desenvolvida na formação inicial de pedagogos, significa ir além da polarização que concebe a
formação do professor ancorada numa perspectiva técnica ou prática.

Reafirmamos que esta aprendizagem requer uma dimensão colaborativa, reflexiva, conceitual, aspectos que
precisam ser exercitados nos contextos formativos, notadamente nos cursos de pedagogia pelo caráter
multidimensional que a prática pedagógica abarca, embora seja necessário singularizar sujeitos, áreas do
conhecimento, objetos de ensino, dentre outros aspectos.

A problematização e a compreensão das múltiplas facetas da prática pedagógica de modo geral e,
especificamente do ensino de leitura, tendo esta como centralidade e não apenas como recurso de ensino é o
foco do Observatório Alagoano de Leitura, uma vez que tal preocupação, se lacunar na sala de aula está
também ausente na formação do pedagogo que atuará na EJA.

Por fim, destacamos a relevancia deste estudo no contexto das investigações na EJA, sobretudo por ser esta
orientada pela perspectiva colaborativa-interventiva, visando ressignificar as práticas de leitura, além da sua
contribuição na formação inicial e continuada do professor da EJA - objeto ainda pouco investigado no Brasil.
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.
[iii] Observatório da Educação é uma ação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(CAPES), em função da melhoria da Educação Básica, contando com a intervenção colaborativa das
Universidades brasileiras a partir do financiamento de projetos de pesquisa em caráter longitudinal. Neste
contexto, o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Alfabetização (NEPEAL) do Centro de Educação (CEDU)
da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), entre outras ações e contributos, constitui o seu Observatório da
Educação como dispositivo de formação no ensino superior, especificamente, na formação inicial dos
estudantes de Pedagogia e continuada de professores de escolas.
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[iv] Escolas públicas municipais e estaduais, situadas na periferia urbana de Maceió-AL.
[v] Os projetos de iniciação científica têm, entre outros, o objetivo de despertar o interesse pela pesquisa
científica dos estudantes de graduação universitária, mediante participação em projeto de pesquisa,
orientados por professores pesquisadores – que tem a qualificação exigida pelas agências de fomento.

[vi] Segundo Freitas et al (2007, p. 68), optamos pelo sentido de formação continuada, como aquele que
permite o sujeito desenvolver conhecimentos ao longo da vida, sendo assim não se restringe, na continuidade
da formação inicial, muito pelo contrário, a formação inicial é parte da formação continuada.

[vii] Para Souto (2007), dispositivo é “un espacio estratégico y táctico que es revelador de significados,
analizador de situaciones, provocador de aprendizajes y nuevas formas de relación y organizador de
transformaciones”.

[viii] Assumimos a experiência como condição de ampliação do vivido, uma vez que esta requer
problematizá-lo, atribuindo-lhe um caráter de dinamicidade e continuidade. Assim, numa perspectiva
benjaminiana, se o vivido é finito, a experiência é sempre provisória, carecendo ser problematizada e
partilhada.
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