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Escrever é traduzir. Sempre o será. Mesmo quando estivermos a 

utilizar a nossa própria língua. Transportamos o que vemos e o que 

sentimos (supondo que o ver e o sentir, como em geral os 

entendemos, sejam algo mais que as palavras com o que nos vem 

sendo relativamente possível expressar o visto e o sentido…) para 

um código convencional de signos, a escrita, e deixamos às 

circunstâncias e aos acasos da comunicação a responsabilidade de 

fazer chegar à inteligência do leitor, não a integridade da 

experiência que nos propusemos transmitir (inevitavelmente 

parcelar em relação à realidade de que se havia alimentado), mas ao 

menos uma sombra do que no fundo do nosso espírito sabemos ser 

intraduzível, por exemplo, a emoção pura de um encontro, o 

deslumbramento de uma descoberta, esse instante fugaz de silêncio 

anterior à palavra que vai ficar na memória como o resto de um 

sonho que o tempo não apagará por completo. 

José Saramago – Traduzir (2008) 
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Esta investigação busca uma aproximação das concepções de alfabetização e letramento de 
duas alfabetizadoras que atuam em escolas do campo no município de Palmeira das Missões - 
RS, através de relatos autobiográficos das professoras, Lene da Silva Santos e Rosemeri 
Soares, os quais levam em consideração os processos formativos de ambas a partir de 
narrativas escritas que se utilizam da memória e das lembranças revividas, reconstruídas e 
refletidas pelo processo de tornar-se aluno e professor. A metodologia utilizada está embasada 
numa abordagem designada como investigação qualitativa, segundo Bogdan; Biklen (1994), 
Antunes (2001; 2010) e Deslandes (1994), porque a interação do pesquisador com os sujeitos 
da pesquisa constitui-se num elemento significativo nesse tipo de investigação. Os 
instrumentos de coleta de informações são relatos autobiográficos, os quais Nóvoa (1992) 
acredita que promovam um processo de formação e proporcionem a compreensão de como se 
configura determinadas concepções, através das histórias profissionais das docentes 
consideradas as colaboradoras da investigação, constituindo-se, assim, em uma forma de 
respeitar e ouvir a voz das mesmas, que na maioria das vezes, encontra-se silenciada e 
ignorada. Além disso, é utilizada a entrevista, pois para Bogdan; Biklen (1994), esta é uma 
técnica que, quando aplicada criteriosamente, apresenta elevada confiabilidade e tem grande 
importância por possibilitar medir atitudes, opiniões, comportamentos e circunstâncias da 
vida do sujeito. Para isso, é oportunizada uma aproximação com as lembranças escolares das 
colaboradoras através da reconstrução dos percursos formativos vividos e revividos por 
ambas. São trazidas questões políticas e conceituais relativas à formação de professores em 
âmbito nacional e no contexto da escola do campo de Palmeira das Missões - RS. São 
identificados alguns conceitos de alfabetização e letramento e são introduzidas algumas 
considerações fundamentais no ensino da língua escrita na perspectiva da alfabetização e do 
letramento no que se refere à escola do campo. Constata-se que a reflexão sobre a própria 
história de vida educativa, como espaço de construção de conhecimentos pela via da pesquisa, 
na perspectiva de Nóvoa (1995), serve para provocar a preocupação com uma atuação através 
do desenvolvimento de um trabalho pedagógico de maior consistência teórica e 
intencionalmente comprometido com um projeto pedagógico de formação de profissionais 
mais críticos, reflexivos e inventivos, mediadores das transformações que a sociedade sempre 
nos exige. 
 
Palavras-chave: Lembranças de escola, formação de professores, concepções de escola do 
campo, concepções de alfabetização e letramento. 
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This investigation looks for an approach of the literacy conceptions of two literacy teachers 
that act at rural schools in Palmeira das Missões - RS, through the teachers' autobiographical 
reports, Lene da Silva Santos and Rosemeri Soares, which take into account the formative 
processes of both starting from written narratives that are used of the memory and of the 
relived memories, rebuilt and contemplated by the process of turning student and teacher. The 
methodology used is based in an approach designated as qualitative investigation, according 
to Bogdan; Biklen (1994), Antunes (2001; 2010) and Deslandes (1994), because the 
researcher's interaction with the subject of the research is constituted in a significant element 
in that investigation type. The collection’ instruments of information are autobiographical 
reports, which Nóvoa (1992) believes that promote a formation process and provide the 
understanding of as it is configured certain conceptions, through the considered teachers' 
professional histories the collaborators of the investigation, being constituted, like this, in a 
form of to respect and to hear the collaborators' voice, that most of the time, is silenced and 
unknown. Besides, the interview is used, because for Bogdan; Biklen (1994), this is a 
technique that, when properly applied, presents high reliability and it has great importance for 
making possible to measure attitudes, opinions, behaviors and circumstances of the subject's 
life. For that, the collaborators' school memories are rescued through the reconstruction of the 
lived formative courses and relived by both. Political and conceptual subjects relative are 
brought to the teachers' formation in national extent and in the context of the rural school 
from Palmeira das Missões - RS. They are identified some literacy concepts constituted 
starting from a historical rescue and some fundamental considerations are introduced in the 
teaching of the language written in the perspective of the literacy in what refers to the rural 
school. It is verified that the reflection on the own history of educational life, as space of 
construction of knowledge for the road of the research, in the perspective of Nóvoa (1995), is 
to provoke the concern with an effective performance through the development of a 
theoretical and intentionally committed pedagogic work of larger consistence with a 
pedagogic project of professionals' more critical, reflexive and inventive formation, mediators 
of the transformations that the society always demands us. 
 
Keywords: School memories, teachers' education, conceptions of rural school, conceptions of 
literacy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Recentemente, o tema da formação de professores (inicial e continuada) tem-se 

sobressaído com destaque nas pesquisas educacionais, haja vista as deliberações que foram 

tomadas pelos governantes. Aliada a essa mobilização, a área de estudos a respeito da 

formação de profissionais para o magistério tem uma história desenvolvida ao longo de 

muitas décadas e, portanto, caracteriza-se com um campo fértil de pesquisa e de interesses 

antigos. Em outras palavras, as muitas frentes de estudos sobre formação de professores não 

são recentes nem provocadas pelas pressões atuais. Elas têm se constituído desde muito 

tempo, delineando e consolidando, com suas produções, um lugar de atuação fundamental no 

campo educacional brasileiro. 

Falar sobre a formação de professores no Brasil é remeter-se a um cenário com 

vicissitudes históricas e discussões antigas e recentes. Para compreendê-las, faz-se necessário 

conhecer a realidade concernente para ampliar a compreensão em torno das problemáticas 

vivenciadas hoje. Sabe-se que as investigações em torno da formação de professores sempre 

tiveram muita importância, pois além de trazer os legados históricos, contribuem para a 

clarificação de conceitos e proporcionam um modelo de fundamentação do processo de 

ensino, assim como ele existe hoje.  

Dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Santa Maria há uma riqueza e uma enorme diversidade nos enfoques das investigações, nas 

metodologias e nas contribuições para a temática, que pertence a Linha de Pesquisa 1 – 

Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional, a qual essa investigação está vinculada. 

Esse estudo abarca a perspectiva da formação de professores através de relatos 

autobiográficos de duas alfabetizadoras, Lene da Silva Santos e Rosemeri Soares1, ambas 

formadas no Curso Normal, que atuam como alfabetizadoras do 1º ano do ensino fundamental 

em escolas do campo no município de Palmeira das Missões – RS, e leva em consideração os 

processos formativos de ambas a partir de narrativas escritas que se utilizam da memória e das 

lembranças revividas, reconstruídas e refletidas pelos processos de tornar-se aluno e 

professor.  

 

                                                           
1 As colaboradoras autorizaram a utilização dos seus nomes verdadeiros 
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Acredita-se que essa via de abordagem oferece contribuições importantes e retornos 

relevantes no que se refere ao trabalho com professores. Guedes-Pinto (2002) enfatiza o 

importante papel que esse tipo de investigação tem na formação do professor, pois no decurso 

dos relatos e das entrevistas as docentes vivenciam um processo de reflexão e de 

reconceitualização de crenças até então estabilizadas, havendo movimento de retorno e de 

revisão de aspectos relativos às práticas. Além disso, os trabalhos de Abrahão (2006, 2008); 

Antunes (2001, 2004, 2005, 2007; 2010); Bosi (1994); Catani (1997, 1998, 2006); Josso 

(2002); Nóvoa (1995) e Souza (2006) mostram o quanto a pesquisa sob a ótica da história de 

vida é formadora na medida em que propicia um olhar reflexivo para trás, o qual 

necessariamente tem relação com o presente. 

Nesse movimento, em que a reflexão sobre as experiências vividas se torna um 

elemento forte, as professores têm a oportunidade de reverem e reavaliarem seus percursos. 

Com isso, acontece um processo de compreensão, por exemplo, de práticas anteriormente não 

reconhecidas por elas e que, por meio da rememoração, são reconceitualizadas. Por essa 

razão, o processo rememorativo pode alterar o futuro de cada professor, fazendo com que ele 

passe a ter um outro horizonte. 

Em função, portanto, do que foi dito anteriormente, optou-se pelos trabalhos com as 

memórias das professoras tendo como referência a perspectiva da história de vida através de 

relatos autobiográficos. Essa foi uma escolha metodológica para a recuperação das trajetórias 

traçadas pelos sujeitos responsáveis pelo ensino da leitura e da escrita, pela formação de 

leitores e leitoras e pela inserção de seus alunos nas práticas de letramento.  

É muito importante mencionar que coerentemente com a abordagem de coleta de 

informações escolhida, tomou-se como postura de análise fazer uma leitura positiva do 

material fornecido pelas alfabetizadoras das escolas do campo, colaboradoras dessa 

investigação. Charlot (2000, p. 30) explica que “a leitura positiva é antes de tudo uma postura 

epistemológica e metodológica”. Isso significa ler a escola e os sujeitos que nela estão a partir 

do que eles fazem e produzem e não a partir daquilo que não fazem e produzem.  

Há, de fato, a construção de uma relação entre o pesquisador e o pesquisado que exige 

do pesquisador uma atitude permanente de deslocamento do seu foco para procurar situar-se a 

partir do foco do outro, buscando, com isso, uma interlocução mais horizontal, sem cair na 

ingenuidade de uma suposta neutralidade a fim de que se possibilite efetivamente um trabalho 

compartilhado em que ambos se abrem a conhecer-se. 

Esses cuidados buscam garantir uma imersão que promova maiores condições de 

construir uma relação de qualidade e de cumplicidade entre ambas as partes. Assim, pode-se 



16 

 

recolher e registrar as memórias individuais de cada colaboradora, compreendendo os 

contextos de coleta. Isso de maneira que se consiga dar vazão aos significados individuais 

para as práticas construídas ao longo de cada percurso. 

Em função disso, esse estudo se inicia com a minha história de vida, que contempla o 

meu processo formativo desde o ser aluna até o ser professora, onde há um reencontro com as 

minhas memórias e uma justificativa, a partir do meu relato autobiográfico, para o interesse 

na elaboração desse estudo. É importante mencionar que as duas colaboradoras da pesquisa 

também leram a minha história de vida efetivando a relação de cumplicidade entre mim, 

pesquisadora, e elas, colaboradoras. 

Depois, elenca-se a metodologia empregada na pesquisa, a qual se constitui como uma 

abordagem designada investigação qualitativa. Nesse contexto metodológico, destacam-se 

como instrumento de coleta de informações os relatos autobiográficos das professoras 

alfabetizadoras do campo, colaboradoras dessa pesquisa, e as entrevistas semi-estruturadas. 

Esses elementos serviram de subsídio para se fazer conhecidas as histórias profissionais e 

pessoais das colaboradoras. 

A partir disso, com base no que foi fornecido nos relatos autobiográficos e nas 

entrevistas, quatro categorias de análise foram delimitadas: lembranças de escola, formação 

docente, concepções de educação do campo e concepções de alfabetização e letramento. Essas 

categorias foram, ao longo da construção deste trabalho, destacadas como temas centrais da 

investigação e cada uma delas compõe um capítulo desta dissertação.   

O capítulo referente às lembranças de escola evidencia a importância do trabalho de 

pesquisa com professoras em formação, mediante ressignificação do vivido, pela reflexão 

sobre si e sua profissão docente no momento da narração sobre as lembranças escolares.  As 

professoras Lene da Silva Santos e Rosemeri Soares ao lembrarem-se dos percursos 

formativos (re)construíram experiências passadas inserindo as mudanças, as novas idéias e os 

valores que foram adquirindo durante as trajetórias de vida delas. 

Em seguida, uma importante discussão política, conceitual e reflexiva é apresentada 

no capítulo que corresponde à formação docente. As discussões sobre a formação de 

professores justificam-se devido a não efetivação das novas orientações promulgadas na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, já que ainda constituem um processo 

que demanda ajustes de transição a serem encaminhados na escola. Um exemplo disso é a 

formação das colaboradoras, que ainda se dá em nível de educação básica. E, principalmente, 

porque a formação profissional contínua ou permanente do professor deve se dar também 

enquanto ele exerce sua profissão, ou seja, na escola, paralelamente a seu trabalho. 
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Posteriormente, o capítulo relativo às concepções de escola do campo traz algumas 

considerações relevantes sobre a perspectiva histórica das políticas públicas destinadas a essa 

temática em nível nacional. Também, o contexto específico da educação do campo no 

município de Palmeira das Missões, o qual serviu de cenário para essa investigação, é 

exposto, contando com uma bibliografia própria daquela localidade e com as valorosas 

informações fornecidas pela Agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

-, Secretaria Municipal de Educação e 20º Coordenadoria Regional de Educação de Palmeira 

das Missões.  Esse capítulo assume um caráter especial por considerar-se a importância da 

educação do campo dentro da perspectiva da formação de professores e pela falta de 

visibilidade que essa modalidade da educação brasileira adquiriu durante muitos anos. 

Após, o capítulo sobre as concepções de alfabetização e letramento das duas 

alfabetizadoras, Lene e Rosemeri, é constituído a partir de uma perspectiva histórica que parte 

dos conceitos de alfabetização até os conceitos de letramento. Esse capítulo também introduz 

considerações fundamentais no ensino da língua escrita na perspectiva da alfabetização e do 

letramento no que se refere à escola do campo, que possui um contexto de ensino e de 

aprendizagem tão especial e próprio. 

Por fim, as conclusões dessa investigação são explanadas com a intenção de não 

encerrar definitivamente as discussões aqui exploradas, que serviram para instigar ainda mais 

as pretensões da pesquisadora de se aprofundar sobre as temáticas aqui apresentadas. Esta 

dissertação se encerra com as referências usadas como aporte teórico do estudo, o qual foi 

criteriosamente selecionado na expectativa de trazer autores reconhecidos para dar suporte à 

construção desse trabalho.  



 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

2.1 Relato autobiográfico: a ressignificação do meu processo formativo 

 

 

 “Algumas páginas viradas, da vida, também merecem ser lidas.” Utilizando-me das 

palavras do professor Valdo Barcelos (2009), inicio este trabalho que tem o propósito de 

trazer minha trajetória de formação. Para isso, uso o artifício da memória das experiências 

vividas durante o meu processo formativo, exposto como forma de relatos autobiográficos.  

Optei por iniciar minha dissertação de mestrado com a minha própria escrita 

autobiográfica, pois entendo que a escrita das autobiografias profissionais viabiliza a reflexão 

da minha trajetória pessoal e estudantil, através do relato das experiências vividas. Para Bosi 

(1999 p. 55), a lembrança “é uma imagem construída pelos materiais que estão agora a nossa 

disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual”. 

A contribuição de Bosi (1999) reitera a importância da utilização dos relatos 

autobiográficos na busca não só de significações sociais instituídas, presentes nas histórias de 

vida, como nas significações instituintes evidenciando-se a capacidade do ser humano 

repensar e modificar ações anteriormente adotadas, criando espaços para novas práticas.  

Além disso, conforme Nóvoa (1995), a reflexão sobre nossa história de vida educativa, 

como espaço de construção de conhecimentos pela via da pesquisa, serve para provocar a 

preocupação com uma atuação eficaz através do desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

de maior consistência teórica e intencionalmente comprometido com um projeto pedagógico 

de formação de profissionais mais críticos, reflexivos e inventivos, mediadores das 

transformações que a sociedade sempre nos exige. 

Escolhi escrever este memorial na forma de relato autobiográfico porque a história de 

vida assume narratividade, conforme Souza (2005a), e “as narrativas permitem universalizar 

as experiências vividas”. Para isso, as minhas experiências foram reencontradas, nesse 

trabalho, através da memória e das recordações e pelas representações figuradas, através de 

fotos, que segundo Ricover (2007, p. 349), “induz à identificação com a coisa retratada em 

sua ausência”. É importante esclarecer que todas as fotos que compõem esse memorial fazem 

parte do meu arquivo pessoal. 
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 Para Vinão (2004, p. 340), “a autobiografia, a memória, a recordação é algo que se 

modifica no espaço e no tempo”. Além disso, o mesmo autor considera que a “escrita 

autobiográfica é feita por quem escreve e por quem lê”. Isso pressupõe que este relato ainda 

está em processo de construção, tanto por mim quanto por quem o ler. 

 

 

2.1.1 Do ser aluna ao ser professora: um reencontro com as minhas lembranças 

 

 

Ingressei na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Borges do Canto, no município de 

Palmeira das Missões, com quatro anos de idade. Era o Jardim de Infância, nome bonito, eu 

diria até pomposo para uma turma de escola. Agradava-me bastante. E veja só a importância 

disso, já não era mais “escolinha”. Essa era só para as crianças pequenas, aquelas que ainda 

não entendiam muito bem as coisas.  

Não tive problemas de adaptação, talvez porque meus pais são professores e porque a 

escola e a educação, de uma forma geral, sempre tiveram muita importância e muita presença 

em mina casa. Mas, lembro muito bem do choro de alguns colegas quando seus pais os 

deixavam na sala de aula. Acredito que nesta fase eu nunca chorei, a não ser quando me 

machuquei e lembro-me de ter me machucado na escola algumas vezes, talvez porque eu 

gostava bastante de interagir com os espaços da instituição ao máximo possível, juntamente 

com meus colegas, em aventuras maravilhosas. 

A professora era muito amorosa, a turma era super unida e a sala de aula era espaçosa, 

iluminada e muito colorida, efeito dos nossos trabalhos e de alguns objetos pessoais, como 

lancheiras, penduradas nas paredes. As tarefas realizadas em aula eram muito emocionantes, 

porque cada dia a professora trazia uma novidade (tintas, barbantes, argila, papeis diversos) e 

todos os dias inventávamos coisas diferentes.  
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Figura 1 – Turma de colegas do Jardim de Infância  
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha  

 

 

 

Figura 2 – Trabalho realizado em aula  
Arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha  

 

 

Veio então a Pré-Escola. Mudou a professora, mudou a sala de aula, mas a turminha se 

constituía basicamente da mesma forma. As aventuras então continuavam. Tudo era muito 

divertido, cada nova descoberta, cada nova conquista. Uma letrinha, outra e, de repente, 

DENISE. Não necessariamente com essa fonte, às vezes nem nessa ordem, mas estava lá, meu 

nome. Não demorou em aparecer mamãe e papai, ainda que auxiliados pela professora, e 

outras palavrinhas mais. Era tudo tão naturalmente mágico!  
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Figura 3 – Foto tirada anualmente na escola  
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha  

 

Figura 4 – Trabalho realizado em aula  
Imagem do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 
 

 

O Ensino Fundamental chegou. Agora sim seria difícil! Mas, que nada, mais uma vez 

as coisas aconteceram de maneira muito espontânea. Foi um período muito bom, assistido por 

professoras muito competentes, atenciosas, afetivas e sábias.  

Cursei até a oitava série sem nunca mudar de instituição escolar, por isso minha turma 

foi basicamente a mesma desde a minha entrada na escola. Isso fez com que eu tivesse um 

grupo de amigos bem próximos, os quais além de encontrar na escola, também costumavam 

freqüentar a minha casa ou me receber na deles, o que acredito ter auxiliado bastante no 

prazer em que sentia em ir para o colégio. Além disso, sempre tive bom relacionamento com 

os professores e com os funcionários da escola e conhecia a todos, afinal foram anos de muito 

boa convivência. 
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Durante esse período, passei por diferentes professores e por diferentes métodos de 

ensino, mas o que mais me recordo é a afetividade com que fui tratada pelos profissionais que 

trabalharam naquela escola. Desde a equipe diretiva, até os professores e os funcionários. 

 

 

 

Figura 5 – Trabalho realizado em aula 
Imagem do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha   
 

 

 

Figura 6 – Trabalho realizado em aula  
Imagem do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 
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Figura 7 – Declarações de duas colegas escritas no caderno de aula     
Imagem do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 

 

 

O Ensino Médio foi cursado em outro colégio, Pio X. Lá eu já não me sentia tão ‘em 

casa’, percebia muita diferença no relacionamento entre os professores, os funcionários e até 

os colegas. Também percebia distinção nos métodos usados em sala de aula e lembro que os 

professores justificavam a rigidez adotada em função do vestibular, da preocupação em 

‘vencer os conteúdos’ até o fim de cada ano letivo. Isso acabava se constituindo num 

distanciamento entre os professores e os alunos e, muitas vezes, até entre os próprios alunos 

dentro da sala de aula.  

Procurei me integrar e interagir com os espaços oferecidos na escola, fazendo parte do 

time de vôlei e de ginástica. Mas, o que eu gostava mesmo eram as reuniões do tão famoso 

‘grupo de jovens’, do qual fui coordenadora por dois anos. Um grupo de alunos de diferentes 

séries se reunia, discutia sobre os problemas que os rodeavam e tomavam ações para que 

esses problemas fossem amenizados. Foi uma prática que deu certo na escola, pois tivemos 

inúmeros resultados positivos e a participação de quase sessenta integrantes.  
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Figura 8 – Desfile de comemoração ao dia 7 Setembro 
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha  
 

 

 

Figura 9 – Formatura do Ensino Médio     
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 
 

 

Não recordo de nenhuma experiência negativa durante todo o Ensino Básico e acredito 

que isso, somado às boas referências que tive dos meus pais, que também são educadores, 

influenciaram na minha escolha profissional. Optei pelo Curso de Letras (Português, Inglês e 

Literaturas) pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, logo após ter concluído o 

Ensino Médio e creio ter acertado na minha escolha. Feliz por ter conseguido dar o primeiro 

passo no âmbito acadêmico fiquei atenta a toda e qualquer oportunidade que existia para os 

acadêmicos ainda em processo de formação inicial.  

Ainda no primeiro semestre, ingressei como monitora de Língua Inglesa em um 

Projeto de Ensino de Línguas e de Literatura – LABLER, coordenado pela professora Desirèe 

Motta Roth. Em concomitância, fui monitora da disciplina de Literatura Latina por um ano e 

meio (2º, 3º e 4º semestres). A disciplina era ministrada pelo professor Albino Cândido 

Michelotti, um professor maravilhosamente professor. Também, fui bolsista do Projeto de 

Formação de Professores de Português para Estrangeiros – PLE, ministrando aulas de 



25 

 

Português para estrangeiros, falantes da Língua Inglesa, durante os quatro anos da graduação. 

Esse projeto, orientado pela professora Ana Marilza Bittencourt, fez com que eu despertasse 

para o mundo das produções, dos eventos e das publicações.  

Antes da conclusão do Curso de Letras, realizei o estágio obrigatório de Língua 

Inglesa em uma sexta série da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena. 

Depois fiz o estágio da Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no primeiro ano do ensino 

médio do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – CTISM, onde permaneci dando aula 

após o término do estágio a pedido dos alunos. As duas experiências marcaram muito a minha 

trajetória profissional e reafirmaram o meu desejo de ser professora.  

 

 

 

Figura 10 – Carta de aluna 
Imagem do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha   
 

 

 

Figura 11 – Carta de aluna  
Imagem do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 
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Figura 12 – Formatura do Curso de Letras  
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha  
 

 

 

Figura 13 – Festa de formatura – meu pai, eu e minha mãe   
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 
 

 

Ao concluir o Curso de Letras, consciente da importância da capacitação profissional, 

fui em busca de conhecimentos como especialista, dando uma direção no estudo da área 

específica da Língua Portuguesa.  Ingressei, então, no Curso de Pós-Graduação em Nível de 

Especialização em Língua Portuguesa pelo Centro Universitário Franciscano – UNIFRA. Foi 

um período muito importante, principalmente por poder escutar experiências de professoras 

formadas há muito tempo, as quais tinham muita bagagem prática em sala de aula.  

Nesse mesmo período, comecei a participar do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 

Formação Inicial, Continuada e Alfabetização - GEPFICA -, coordenado pela professora 

Helenise Sangoi Antunes.  O grupo foi criado no ano de 2004, em decorrência de estudos e de 

pesquisas desenvolvidos sobre os processos formativos de professores, bem como, discussões que 

envolvem a área de alfabetização e letramento. O GEPFICA conta com a participação de 

acadêmicos dos cursos de Graduação da UFSM, doutorandos, mestrandos e mestres do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM e Professores da Rede Pública e Privada 
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de Ensino de Santa Maria. Neste sentido, desenvolvem-se, desde o ano de 2004, os seguintes 

projetos de pesquisa que sustentam a produção deste grupo:  

1) “Ciclos de Vida Pessoal e Profissional na Trajetória Docente”. Este projeto busca 

investigar como são construídas as significações por professores do Ensino 

Fundamental sobre a carreira docente, bem como, estudar os processos de formação 

que as alunas do curso de Pedagogia da UFSM constroem no decorrer dos seus 

percursos de formação. Esta pesquisa foi financiada através da FAPERGS, pelo 

apoio recém-doutor, como também através de bolsa de iniciação científica do 

programa PIBIC/CNPq/UFSM.  

2) “Laboratório de Alfabetização: Repensando a Formação de Professores”. Esta 

pesquisa tem como objetivo investigar novas metodologias para contribuir para a 

melhoria e qualificação das alunas em formação e dos professores alfabetizadores. 

Esta pesquisa recebe financiamento através do FNDE e SECAD/MEC. Através 

deste projeto, estabelecemos o Convênio Interinstitucional entre o 

GEPFICA/UFSM e o CEALE/UFMG que proporcionou a participação na Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores, colocando em prática a 

formação continuada, desde 2007, de 300 alfabetizadores através da Coleção de 

Instrumentos da Alfabetização de autoria do CEALE/UFMG. É importante salientar 

que uma das ações deste projeto foi a realização do I Curso de Formação de 

Profissionais da Educação: A Escola Que Protege (2008) e do II Curso de 

Profissionais da Educação: A Escola que Protege (2009) financiados pela 

SECAD/MEC.  

3) No ano de 2006 e 2007, também foi desenvolvido o Projeto “Perfil das Alfabetizadoras do 

Município de Santa Maria/ RS: um estudo de caso”, o qual teve como objetivo investigar o 

perfil das alfabetizadoras egressas do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Santa Maria, que atuam como professoras na primeira série dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, financiado através de Bolsa de Iniciação Científica do Programa 

PIBIC/CNPq/UFSM. 

4) “Memórias e Relatos Autobiográficos de Alfabetizadoras: Um Estudo sobre as 

Cartilhas de Alfabetização nas Escolas Municipais Rurais do Rio Grande do 

Sul/RS” que busca conhecer e aproximar os participantes da pesquisa às histórias 

de vida das professoras alfabetizadoras, bem como ao contexto das escolas rurais. 

Além disso, o referido projeto tenta mapear as cartilhas de alfabetização que 

foram/são utilizadas pelas professoras alfabetizadoras das escolas municipais rurais 
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do Rio Grande do Sul, principalmente no século XX. Este projeto é financiado pelo 

Edital Universal do CNPq desde 2008 e ainda está em andamento em virtude da 

prorrogação que foi obtida junto ao CNPq.  

5) “Programa de formação continuada de professores dos ano/séries iniciais do ensino 

fundamental – Pró-letramento” realizado pelo SEB/MEC, em parceria com 

universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com 

adesão dos estados e municípios busca a melhoria da qualidade de aprendizagem da 

leitura, escrita. Neste programa a Profa. Helenise Sangoi Antunes foi convidada 

pelo ex-reitor, Prof. Clovis Silva Lima para ser coordenadora institucional da 

UFSM. O nome da referida professora foi aceito pela SEB/MEC em virtude 

também da existência do Convênio Institucional entre o GEPFICA/UFSM e o 

CEALE/UFMG. A primeira parte do programa já foi realizada em 2010 e os demais 

encontros acontecerão no ano de 2011. 

Iniciei participando ativamente do projeto Laboratório de Alfabetização: Repensando 

a Formação de Professores e através dele pude atuar nas escolas, atendendo crianças com 

dificuldades de aprendizagem, de leitura e de escrita, o que é uma satisfação muito grande. 

Depois ingressei no projeto Memórias e Relatos Autobiográficos de Alfabetizadoras: Um 

Estudo sobre as Cartilhas de Alfabetização nas Escolas Municipais Rurais do Rio Grande do 

Sul/RS e no Programa de formação continuada de professores dos ano/séries iniciais do 

ensino fundamental – Pró-letramento e, a partir disso, surgiu o interesse em investigar mais 

profundamente o processo formativo e as concepções constituídas por duas alfabetizadoras de 

escola do campo durante a trajetória docente. Para isso, escolhi o município de Palmeira das 

Missões - RS como contexto da minha investigação, já que o meu processo formativo teve 

inicio lá. Além disso, meu pai atuou como alfabetizador em duas escolas do campo de 

Palmeira das Missões e as muitas histórias contadas em casa serviram como um despertar de 

interesse para o cenário rural.  

Além da participação nos projetos, o GEPFICA me possibilitou fazer parte da 

organização de eventos como Seminário Regional e Seminário Nacional de Formação de 

Professores: Alfabetização e Letramento;  I e II Curso de Formação de Profissionais da 

Educação: A escola que protege e do Programa de formação continuada de professores dos 

ano/séries iniciais do ensino fundamental – Pró-letramento. 
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Figura 14 – Grupo GEPFICA 
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 
 

 

 

Figura 15 – Apresentação de trabalho no VI Congresso Internacional de Educação e 
Tecnologia: sujeitos (des)conectados? – São Leopoldo, 2009.  
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha  
 

 

      

Figura 16 – Daniela - amiga e colega - e eu em São Leopoldo    
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha     
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Figura 17 – Viagem a São Leopoldo   
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha     
 
 

 

Figura 18 – Programa Pró-letramento                              
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha     
 
 

 

Figura 19 – Programa Pró-letramento   
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha     
 

 

Juntamente com a especialização e a participação no GEPFICA, prestei vestibular para 

o Curso de Pedagogia pela UFSM e fui aprovada em terceiro lugar. Ingressei e recebi um 

convite para participar de um projeto de Políticas Públicas e Gestão Educacional, orientado 

pela professora Sueli Menezes Pereira, o que me proporcionou conhecer e explorar mais o 
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universo das políticas públicas. Essa oportunidade fez com que eu verdadeiramente me 

encantasse com a pesquisa referente às políticas públicas educacionais, principalmente ao que 

diz respeito à formação docente. Por isso, os capítulos teóricos dessa investigação têm um 

olhar destinado à legislação educacional e a formação de professores, que construí como 

aluna do Curso de Letras, Curso de Pedagogia Licenciatura, participante do GEPFICA, 

mestranda da Linha de Pesquisa 1 – Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional - e 

orientanda da Profa. Helenise Sangoi Antunes.  

 

 

       

Figura 20 – Colegas do curso de Pedagogia  
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha  

 

 

Em janeiro de 2007, realizei o Concurso Público do município de Palmeira das 

Missões - RS para Professor de Inglês e fui classificada em primeiro lugar. Porém, não assumi 

a vaga porque prestei, em fevereiro do mesmo ano, concurso para Professor Substituto de 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literatura Brasileira no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Vicente do Sul – CEFET-SVS, hoje Instituto Federal Farroupilha - IFF -, 

sendo mais uma vez, aprovada no processo seletivo. Optei, dessa forma, por assumir o cargo 

no CEFET, onde ministrei as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, 

Português Instrumental, Língua Inglesa e Inglês Instrumental. Foi uma experiência 

maravilhosa que serviu para ratificar a minha escolha profissional. Nesse período, precisei 

trancar o Curso de Pedagogia, lamentavelmente.   
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Figura 21 – Alunos do CEFET - SVS     
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha     
 

 

 

Figura 22 – Alunos do CEFET – SVS 
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha     
 

 

Após ter vencido meu tempo como Professora Substituta, voltei ao Curso de 

Pedagogia e fui convidada pelo professor Reinoldo Marquezan para fazer parte de um grupo 

de discussões sobre políticas públicas e educação especial. Foram estudos muito válidos e de 

grande importância e, mais uma vez, tive oportunidade de conhecer e de explorar um pouco 

mais de um mundo até então desconhecido. 
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Figura 23 – Jaqueline - amiga e colega -, Professor Reinoldo e eu – Jornada Acadêmica 
Integrada – UFSM 
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha     

 

 

Em outubro de 2008, eu participei da seleção pública para o curso de Especialização 

em Gestão Educacional e fui aprovada. Porém, infelizmente tive que abrir mão da vaga 

porque no mesmo ano eu fui classificada no curso de Mestrado em Educação da UFSM, 

através de seleção pública, sob a orientação da Professora Doutora Helenise Sangoi Antunes, 

quem eu admiro muito pelo belo trabalho que faz como professora. Fui selecionada na Linha 

de Pesquisa 1 (LP1) - Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional - do programa de 

Pós-Graduação stricto senso da UFSM. A LP1 desenvolve investigações sobre a formação 

inicial e continuada nos seus diferentes níveis e espaços educativos, tendo como referência as 

relações sócio-políticas e culturais na constituição da docência. Considera o processo 

identitário do professor, investiga as trajetórias de formação, a produção dos saberes e a 

aprendizagem docente, na perspectiva do desenvolvimento profissional, o que vem ao 

encontro das minhas intenções como pesquisadora. 

Escolhi a LP1 porque concordo que “o percurso profissional de qualquer professor é 

marcado por vários acontecimentos durante a carreira. Tais acontecimentos, positivos ou 

negativos, marcam a passagem de uma etapa para outra, ocasionando o surgimento de 

estágios ou ciclos de desenvolvimento profissional” (FARIAS; SHIGUNOV; NASCIMENTO  

2001). 
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Figura 24 – Eu e a Professora Helenise Sangoi Antunes – IV Congresso Internacional de 
Pesquisa (Auto)Biográfica - CIPA 
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha                

 

 

 

Figura 25 – Helenise, Yasmin, Daniela e eu – Feira do Livro de Santa Maria 2010 – 
Lançamento do  livro “Escola que Protege: dimensões de  um trabalho em rede 
Foto do arquivo pessoal de Denise Valduga Batalha 

 

 

Segundo Krug (1996), o professor é um ser unitário, fruto de seu percurso pessoal 

(ciclo vital) quanto do percurso profissional (os diversos caminhos construídos ao longo da 

profissão). Assim, ele se forma a partir das relações que estabelece com os outros que lhe são 

significativos e, ainda, com a história sócio-cultural, geracional e pessoal. Isso nos leva para o 

fato de que o professor, durante toda sua trajetória docente, está em formação, portanto nunca 

poderá deixar de se atualizar, refletir, criticar, buscar continuamente e, principalmente, agir.  
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Essa intenção de pesquisa justifica-se, então, pela importância que existe em o 

professor refletir a sua trajetória de vida, para que a partir disso se aproprie, através da 

memória educativa, das significações em relação à sua história de vida e a sua prática docente. 

Neste sentido, entende-se a importância das pesquisas voltadas para as trajetórias de 

vida dos professores, que articulem o pessoal e o profissional e que criam condições de 

(trans)formação, ao longo do tempo, “contribuindo assim para o conhecimento de ser 

professor” (ISAIA 2000, p. 21). Além disso, pesquisar como são construídas as significações 

sobre a trajetória docente, nessa investigação, através da busca da concepção de letramento 

constituída ao longo dos processos formativos, com a utilização de resgates autobiográficos, 

estabelece-se numa temática relevante para ampliar os conhecimentos sobre o processo 

contínuo e permanente de tornar-se um professor.  

Atualmente, estou concluindo o Curso de Mestrado em Educação, que juntamente com 

a participação no GEPFICA, as orientações, a experiência da docência orientada, o processo 

de qualificação do projeto de dissertação e o processo de escrita da dissertação, pouco a pouco 

está atendendo às expectativas criadas para mais essa etapa da minha formação continuada, a 

qual julgo tão importante e tão necessária para minha prática profissional.  

 

 

2.2 Os primeiros passos para realização da pesquisa 

 

 

Para a realização desse estudo, que está vinculado à Linha de Pesquisa 1 – Formação, 

Saberes e Desenvolvimento Profissional, do Programa de Pós-Graduação em Educação - 

PPGE, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, primeiramente, pensou-se em uma 

temática que nortearia a investigação a ser realizada. Depois de estabelecida a temática, 

chegou-se aos seguintes objetivos e problema da pesquisa: 

 

 

2.3 Objetivo geral 

 

 

Buscar uma aproximação das concepções de alfabetização e letramento de duas 

alfabetizadoras nas escolas do campo de Palmeira das Missões – RS. 
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2.4 Objetivos específicos 

 

 

• Identificar o conceito de alfabetização e letramento a partir das concepções de duas 

professoras alfabetizadoras; 

• Conhecer o processo formativo de duas alfabetizadoras de escolas do campo; 

• Analisar as concepções de alfabetização e letramento de duas alfabetizadoras das 

escolas do campo. 

 

 

2.5 Problema da pesquisa 

 

 

Quais são as concepções de alfabetização e letramento de duas alfabetizadoras que 

atuam nas escolas do campo do município de Palmeira das Missões/RS? 

 

 

 

 



 

3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Pesquisa qualitativa 

 

 

Conforme Bogdan; Biklen (1994, p.11), um campo que era anteriormente dominado 

pelas questões da mensuração, definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e 

estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a 

descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Essa 

abordagem foi designada como investigação qualitativa. Para Bogdan; Biklen (1994), os 

estudos qualitativos com o olhar da perspectiva sócio-histórica, ao valorizarem os aspectos 

descritivos e as percepções pessoais, devem focalizar o particular como instância da totalidade 

social, procurando compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, compreender 

também o contexto.  

Na pesquisa qualitativa com enfoque sócio-histórico não se investiga em razão de 

resultados, mas o que se quer obter é "a compreensão dos comportamentos a partir da 

perspectiva dos sujeitos da investigação" (Bogdan; Biklen, 1994, p.16), correlacionada ao 

contexto do qual fazem parte. Assim, as questões formuladas para a pesquisa não são 

estabelecidas a partir da operacionalização de variáveis, mas se orientam para a compreensão 

dos fenômenos em toda a sua complexidade e em seu acontecer histórico. Isto é, não se cria 

artificialmente uma situação para ser pesquisada, mas se vai ao encontro da situação no seu 

acontecer, no seu processo de desenvolvimento. 

Essa proposta de investigação está embasada numa metodologia qualitativa, a partir da 

produção teórica de Bogdan; Biklen (1994), principalmente no que se refere às características 

desta abordagem e aos instrumentos de coleta de informações utilizados. Nesse sentido, essa 

pesquisa é um estudo que busca compreender as concepções de letramento construídas no 

decorrer da vida profissional de duas alfabetizadoras, as quais trabalham em escolas do campo 

do município de Palmeira das Missões. 

A pesquisa qualitativa foi escolhida como recurso metodológico porque a interação do 

pesquisador com os sujeitos da pesquisa constitui-se num elemento significativo nesse tipo de 

investigação, conforme estudos desenvolvidos por Bogdan; Biklen (1994); Antunes (2001); 

Deslandes (1994), pois permite uma aproximação com os sujeitos da investigação, 
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possibilitando um conhecimento mais profundo do contexto sócio-cultural no qual eles estão 

inseridos. 

Compreende-se ainda, a partir dos estudos de Bogdan; Biklen (1994), que também na 

investigação qualitativa de cunho sócio-histórico vai-se a campo com uma preocupação 

inicial, um objetivo central e uma questão orientadora. A fim de buscar compreender a 

questão formulada é necessária, inicialmente, uma aproximação, ou melhor, uma imersão no 

campo para familiarizar-se com a situação ou com os sujeitos a serem pesquisados. Para tal, o 

pesquisador freqüenta os locais em que acontecem os fatos nos quais está interessado, 

preocupando-se em observá-los, entrar em contato com pessoas, conversar e recolher material 

produzido por elas ou a elas relacionado. Procura-se, dessa forma, trabalhar com dados 

qualitativos que envolvem a descrição pormenorizada das pessoas, locais e fatos envolvidos. 

A partir daí, ligadas à questão orientadora, vão surgindo outras questões que levarão à 

compreensão da situação investigada. 

 Assim, a escolha de uma abordagem qualitativa justifica-se, pois, com esse trabalho 

busca-se compreender concepções estabelecidas pelas alfabetizadoras, considerando os 

fatores que influenciam a construção dessas significações. 

 

 

3.2 Instrumentos de coleta de informações 

 

 

3.2.1 Relatos autobiográficos temáticos (escrito) 

 

 

Nesse contexto metodológico, destacam-se como instrumento de coleta de 

informações os relatos autobiográficos das professoras que foram consideradas colaboradoras 

dessa pesquisa, que segundo Nóvoa (1992), “constituem-se em uma forma de respeitar e ouvir 

a voz dos sujeitos da investigação, que na maioria das vezes, encontra-se silenciada e 

ignorada”. Nesse contexto, as colaboradoras apresentaram suas histórias refazendo, contando, 

narrando as suas trajetórias em um determinado tempo, considerando os fatos que julgaram 

relevantes e pertinentes para serem expostos. As narrativas puderam conter diversas 

passagens da suas trajetórias individuais: vivência familiar, escola, outros eventos e 
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acontecimentos da vida pessoal, mesclados com as dimensões coletivas que ocorrem às 

voltas. E tudo isso foi levado em conta para a elaboração dessa dissertação. 

Os relatos autobiográficos temáticos foram selecionados como instrumento de coleta 

de informações porque no debate sobre a formação de professores possibilitam, de acordo 

com Oliveira (1997), “darmos a voz aos sujeitos que constroem sentidos sociais e individuais 

frente à docência, percebendo como estes se autotematizam”.  Para Nóvoa (1994, p. 17):  

 

O aluno ou o professor deixam de ser vistos como 'indivíduos' e passam a ser 
encarados como 'categorias' nas quais estão incorporadas certas maneiras de 
percepcionar e de ler a realidade. O locus da narrativa histórica é, assim, constituído 
pela forma como os actores educativos (os sujeitos) são 'categorizados' (e 
transformados em 'populações’) através de práticas discursivas que têm lugar num 
determinado espaço social (NÓVOA 1994, p. 17).  

 

Com base nos estudos de Nóvoa (1994), considera-se que os professores são sujeitos 

que através das suas histórias profissionais, descritas nos relatos autobiográficos, promovem 

um processo de formação e proporcionam a compreensão de como se configura determinadas 

concepções.   

 A escolha dos relatos autobiográficos deu-se ainda pelo fato de buscar informações 

das professoras, no sentido de compreender dispositivos da profissão docente na interface 

entre dimensões da memória e das lembranças do cotidiano escolar.  Isso implica, conforme 

Bosi (1994), então, em um exercício sistemático de escrever a própria história, rever a própria 

trajetória de vida e aprofundar a reflexão sobre ela. Esse é um exercício de auto-

conhecimento.  A forma como se percebe certas situações e objetos está impregnada por 

experiências passadas. Segundo Bosi (1994, p 9): 

 

Através da memória, não só o passado emerge, misturando-se com as percepções 
sobre o presente, como também desloca esse conjunto de impressões construídas 
pela interação do presente com o passado que passam a ocupar todo o espaço da 
consciência (BOSI, 1994, p 9).  

 

O que a autora enfatiza que não existe presente sem passado, as visões e os 

comportamentos estão marcados pela memória, por eventos e situações vividas. De acordo 

ainda com essa autora, o passado atua no presente de diversas formas, as quais se relacionam 

com o fato de construir-se e guardarem-se esquemas de comportamento dos quais se vale, 

muitas vezes, a ação cotidiana. 

 Nessa perspectiva, buscou-se, a partir dos relatos autobiográficos, a produção e a 

socialização das escritas de si, no entendimento de que os processos de formação de 
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professores se modelam na tensão entre as experiências que demarcam as histórias de vida de 

cada sujeito e seus singulares percursos de formação e autoformação.  

As professoras, ao relatarem seus percursos, foram encontrando suas significações, ou 

então, restabelecendo-as, como também selecionando, através dos mecanismos da memória, 

os fatos que desejavam expor. Quanto à qualidade de um relato autobiográfico, nas palavras 

de Bueno (1996, p.67), o mais relevante a considerar “é a vontade e o desejo que o sujeito 

manifesta para comunicar a sua narrativa”, e assim completa a mesma autora que, “a 

qualidade da narrativa reside, principalmente, na intenção do sujeito de querer se comunicar”.  

As análises das narrativas foram feitas a partir da elaboração de quatro categorias de 

análise, as quais foram construídas a partir das informações coletadas - as lembranças de 

escola, as concepções de alfabetização e de letramento, a formação docente e as concepções 

de educação do campo -, destacados como temas centrais dessa investigação, com base no que 

já havia sido escrito pelas duas colaboradoras.  

Os excertos das colaboradoras que fizeram parte deste trabalho foram retirados dos 

relatos autobiográficos de forma extremamente minuciosa, específica e demandando um 

longo período de tempo. Para a análise das narrativas procurou-se, como suporte teórico, 

obras de autores reconhecidos e confiáveis que tratam dos temas que apareceram nos relatos, 

e sendo assim, fez-se a ligação da empiria com a teoria, elaborando-se a construção o texto.  

 

 

3.2.2 Entrevista    
 

 

A coleta de informações também foi feita através de entrevista, pensada pelo 

pesquisador e respondido pelas colaboradoras dessa pesquisa a partir do que já havia sido 

escrito no relato autobiográfico. As entrevistas qualitativas como referem Bogdan; Biklen 

(1994, p. 135) variam quanto ao grau de estruturação, desde as entrevistas estruturadas até as 

entrevistas não estruturadas. Os autores também sugerem que em relação às entrevistas semi-

estruturadas há a vantagem de se ficar com a certeza de obter dados comparáveis entre os 

sujeitos. 

Neste estudo, optou-se pelas entrevistas semi-estruturadas por parecerem mais 

adequadas neste contexto e por permitirem maior segurança ao investigador. Estas foram 

então conduzidas através de um guia previamente pensado em que se encontravam alguns 

pontos gerais que foram sendo explorados mediante as respostas dadas pelas colaboradoras. 
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Neste contexto, Bogdan; Biklen (1994, p. 134) referem-se que as entrevistas qualitativas 

podem ser relativamente abertas, centrando-se em determinados tópicos, ou podem ser 

guiadas por questões gerais. Alem disso, Bogdan; Biklen (1994, p. 136) sinalizam que as 

entrevistas devem evitar perguntas que possam ser respondidas “sim” e “não”, uma vez que os 

pormenores e detalhes são revelados a partir de perguntas que exigem exploração. 

A entrevista tinha como principal objetivo extrair informações a respeito da formação 

das duas colaboradoras, já que esse aspecto não foi amplamente mencionado nos relatos 

autobiográficos de ambas. As entrevistas foram aplicadas às colaboradoras num ambiente 

informal, descontraído e escolhido por elas, suas respectivas casas. Procurou-se, com isso, 

deixar as colaboradoras responderem à vontade. Houve o cuidado de se realizar a condução 

das entrevistas, bem como todo o contato com as professoras, com muito respeito, 

sensibilidade e profissionalismo.  Bogdan; Biklen (1994, p. 136) afirmam a este propósito que 

as boas entrevistas caracterizam-se pelo fato de os indivíduos estarem à vontade e falarem 

livremente dos seus pontos de vista.  

Cada entrevista teve sua própria singularidade e versou sobre um mesmo tema, a 

formação profissional, porém a abordagem individual foi diferente, o que ilustra um trabalho 

com memória, em que cada narrador fala sob o seu ponto de vista, sobre seus modos de 

apropriação e as representações que possui dos fatos de sua vida. 

 

 
3.2.3 Registro em diário de campo 

 

 

Além dos relatos autobiográficos e do questionário um terceiro recurso metodológico 

de coleta de informações, o registro em diário de campo/bordo, poderia ser usado. Bogdam; 

Biklen  (1994) caracterizam o registro em diário de campo/bordo como “relato escrito daquilo 

que o investigador vê, experiência e pensa no decurso da coleta de dados”. 

A importância desse recurso se dá porque aqui seria apresentada a perspectiva do 

pesquisador em relação aos sujeitos e ao contexto em que eles estão inseridos. Por isso, esse é 

um instrumento complexo que permite o detalhamento das informações, observações e 

reflexões surgidas no decorrer da investigação ou momento observado (BOGDAN; BIKLEN, 

1994).   

Isso é possível, pois esse é um tipo de abordagem metodológica observacional da 

realidade investigada, em que se anotam, dia após dia, com estilo telegráfico, os eventos da 
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observação e a progressão da pesquisa. Além disso, tem importância por considerar a 

preocupação com o retrato dos sujeitos, reconstrução dos diálogos, descrição do espaço físico, 

relatos de acontecimentos particulares, descrição de atividades observadas (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Portanto, viriam ao encontro dos propósitos da pesquisa qualitativa a qual 

correlaciona o contexto, bem como a complexidade em que os sujeitos estão inseridos.  

Porém, em função de procedimentos éticos, optou-se pela não realização do registro 

em diário de campo, já que o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (Anexo B e Anexo C)  assinado e consentido pelas colaboradoras Lene da 

Silva Santos e Rosemeri Soares pressupõe apenas o relato autobiográfico temático e a 

entrevista como instrumentos de coleta de informações. 

 

 

3.3 Reflexões sobre a ética na pesquisa 

 

 

Numa perspectiva filosófica, de acordo com Cenci (2000), a ética, desde as suas 

origens, busca estudar e fornecer princípios orientadores para o agir humano. Ela nasce 

amparada no ideal grego de justa medida, do equilíbrio nas ações. A justa medida, conforme o 

mesmo autor, é a busca do agenciamento do agir humano de tal forma que o mesmo seja bom 

para todos, isto é, que todos os indivíduos ou cada parte nele envolvida seja contemplada de 

forma equânime.  

O espaço de cada indivíduo ou de cada parte que se envolve na ação necessita ser 

garantido de maneira autônoma e racional. Tais princípios indicam não para a perfeição do 

agir, mas sim para que o mesmo ocorra da melhor forma possível.  

Do ponto de vista legal, encontra-se a Resolução 196/96 (BRASIL, 1996) que define 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. A 

Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, quatro referenciais básicos 

da bioética: autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça e tem o propósito de 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da 

pesquisa e ao Estado. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 
independente, com "munus público", que deve existir nas instituições que realizam 
pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 
dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
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desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos (BRASI,L 1996 - Res CNS 
196/96, II.4) 

 

Além disso, a Resolução 196/96 descreve quais devem ser os aspectos contemplados 

pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, escrito e prévio, mecanismo pelo qual os 

sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais, manifestarão a 

sua anuência à participação na pesquisa. A partir disso, há ciência de que o processo de 

obtenção do consentimento foi conduzido evitando-se qualquer tipo de pressão, coerção ou 

sedução, pois as colaboradoras devem ter liberdade para decidir participar ou não da pesquisa, 

bem como seria respeitada, se fosse o caso, a decisão de ambas em retirar seus 

consentimentos a qualquer momento e encerrar suas participações. 

Ao longo da investigação foram adotados cuidados relativos à confidencialidade, 

como: seguir critérios precisos para que não haja quebra inadvertida do sigilo relacionado à 

origem das informações, garantir a privacidade no momento da coleta das informações, 

utilizar cuidados extraordinários quando se tratar de informações relacionadas a subsídios 

considerados sensíveis e observar se a pesquisa não está se transformando em algo invasivo. 

Também houve especial atenção ao processo de devolução dos resultados, pois as 

colaboradoras tiveram acesso às anotações e aos relatórios para decidir que informações 

permitiriam ser utilizadas. Finalmente, haveria um cuidado adicional para garantir a 

confidencialidade e o anonimato das colaboradoras, se assim fosse desejado por elas, mas não 

foi o caso. Pelo contrário, ambas consentiram que suas identidades fossem reveladas.  

 



 

4 MEMÓRIAS, LEMBRANÇAS, NARRATIVAS, HISTÓRIAS DE VIDA: 
RECONSTRUINDO OS PERCURSOS FORMATIVOS  

 

 

Nesse capítulo, dá-se destaque à importância do trabalho de pesquisa com professoras 

em formação, através da leitura atenta dos relatos autobiográficos de duas alfabetizadoras que 

atuam em escolas do campo no município de Palmeira das Missões - RS. As professoras Lene 

da Silva Santos e Rosemeri Soares ao lembrarem-se dos percursos formativos, 

(re)construíram experiências passadas inserindo as mudanças, as novas idéias e os valores que 

foram adquirindo durante as suas trajetórias de vida.  

Nesse sentido, pretende-se enlaçar sinais de compreensão, mediante ressignificação do 

vivido, pela reflexão sobre si e sua profissão docente no momento da narração feita pelas 

colaboradoras dessa investigação, bem como eleger para referir algumas dimensões 

percebidas no conjunto de educadores estudados em relação à formação pessoal e 

profissional.  

O presente capítulo, então, discute aspectos relacionados à escrita narrativa e suas 

implicações como prática de formação. A narrativa autobiográfica ou narrativa de formação 

possibilita analisar possíveis implicações da utilização deste recurso metodológico como fértil 

para a compreensão de memórias e histórias de escolarização de professores/professoras em 

processo de formação (JOSSO, 2002). 

Entende-se, assim, que à medida que se conhece melhor as professoras, que se 

compartilham as experiências em relação ao ensino das práticas de leitura e de escrita, 

tornam-se acessíveis as múltiplas histórias que compõem a formação das colaboradoras dessa 

investigação enquanto docentes, as aproximações entre professoras da rede pública de ensino 

e a universidade se estreitam de maneira a construir interlocuções mais dialógicas.  

Para isso, o estabelecimento de uma relação de confiança mútua, entre as 

colaboradoras e a pesquisadora foi essencial para que a história fosse contada 

espontaneamente, sem medos e sem barreiras. História de vida que ligada a outras histórias 

constrói sentidos tanto para a vida quanto para profissão, de quem a conta e de muitos outros 

professores que a lê. 

Segundo Souza (2006, p. 137), o entendimento construído sobre a história de vida 

como um relato oral ou escrito, recolhido através de entrevista ou de diários pessoais, objetiva 

compreender uma vida ou parte dela, como possível para desvelar e/ou reconstituir processos 
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históricos e socioculturais vividos pelos sujeitos em diferentes contextos. O mesmo autor 

(2006, p. 138) compreende que: 

 

As histórias de vida são, atualmente, utilizadas em diferentes áreas das ciências 
humanas e da formação, através da adequação de seus princípios epistemológicos e 
metodológicos a outra lógica da formação do adulto, a partir dos saberes tácitos ou 
experiências e da revelação das aprendizagens construídas ao longo da vida como 
uma metacognição ou metareflexão do conhecimento de si (SOUZA, 2006, p. 
138). 

 

Souza (2006, p. 138) toma de Pineau (1999) a diferenciação terminológica apresentada 

no texto “Experiências de aprendizagem e histórias de vida”, por entender que o quadro 

apresentado pelo autor marca uma análise de diferentes trabalhos desenvolvidos desde o final 

dos anos 80 com a abordagem biográfica, através da entrada na história de vida ao cruzar-se 

com o tempo, a memória, as lembranças, frente à diversidade das abordagens e os tipos de 

vidas abordados. 

 

A diferenciação apresentada pelo autor, a partir do exame realizado sobre as 
produções na área, evidencia quatro categorias: a biografia, a autobiografia, os 
relatos orais e as histórias de vida. Dessa classificação, apreendem-se os seguintes 
conceitos: a biografia “como escrito da vida do outro” (p. 343) inscreve-se numa 
abordagem denominada biográfica; [...] A autobiografia expressa o “escrito da 
própria vida” caracterizando-se como oposta a biografia, porque o sujeito desloca-se 
entre a análise do papel vivido de autor e ator de suas próprias experiências sem que 
haja uma mediação externa de outros (SOUZA, 2006, p. 138).  

 

Desta forma, com base no que traz Souza (2006, p. 139), entende-se que a abordagem 

biográfica e autobiografia das trajetórias de escolarização e de formação tomadas como 

narrativas de formação inscrevem-se numa perspectiva epistemológica e metodológica que as 

compreende como processo formativo e autoformativo, através das experiências dos autores 

em formação. 

Pierre Dominicé (1998) define biografia como “biografia educativa”, por fazer entrada 

na trajetória educativa dos sujeitos; Josso (2002) a reconhece como “biografia formativa”, 

pressupondo que o sujeito não pode entender o sentido da autoformação se não perceber as 

lógicas de apropriação e transmissão de saberes que viveu ao longo da vida através de suas 

aprendizagens pela experiência. 

Por outro lado, Souza (2006, p. 139) aponta que a utilização do termo história de vida 

corresponde a uma denominação genérica em formação e investigação, visto que se revela 

como pertinente para a autocompreensão do que somos, das aprendizagens que construímos 

ao longo da vida, das nossas experiências e de um processo de conhecimento de si e dos 
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significados que atribuímos aos diferentes fenômenos que mobilizam e tecem a nossa vida 

individual e coletiva. Tal categoria integra uma diversidade de pesquisas ou de projetos de 

formação, a partir das vozes dos autores sobre uma vida singular, vidas plurais ou vidas 

profissionais, no particular e no geral, através da tomada da palavra como estatuto da 

singularidade, da subjetividade e dos contextos dos sujeitos, o que implica que a terminologia 

história de vida também atende aos pressupostos dessa investigação. 

Souza (2006, p. 135) acredita que “a escrita (auto)biográfica e suas implicações para a 

formação de professores, destacam o sentido e a pertinência da escrita narrativa como prática 

de investigação/narração”, visto que permitem ao sujeito em formação compreender o 

processo de conhecimento e de aprendizagem que estão implicados nas suas experiências ao 

longo da vida. Nesse sentido, Signorini (2005, p 121) sugere que: 

 

O grande interesse desse tipo de relato para a formação de professores não está no 
desvendamento de uma verdade oculta ou desconhecida, e sim na criação de um 
espaço de experimentação e subjetivação e também de objetivação de enredos e 
cenários sócio-históricos e [...] é indispensável ao processo de formação 
compreendido como um processo contínuo de (des)alinhamentos e (des)articulações 
entre padrões de interpretação produzidos em diferentes momentos dos percursos 
individuais.  É também um processo contínuo de integração e de negociação de 
novos sentidos e posicionamentos, novos papéis e novas identidades (SIGNORINI, 
2005, p. 121). 

 

As palavras de Signorini (2005) vêm ao encontro dos propósitos dessa investigação, 

que considera o processo de formação contínuo e produzido em diversos momentos. Souza 

(2006, p. 141) complementa que, escrita narrativa, enquanto “aprendizagem experiencial” 

implica colocar o sujeito numa prática subjetiva e intersubjetiva do processo de formação, a 

partir das experiências e aprendizagens construídas ao longo da vida e expressas no texto 

narrativo, porque as experiências que tratam de recordações-referências são constitutivas das 

narrativas de formação, contam sobre o que a vida ensinou e, também, no que concernem às 

aprendizagens experienciais em circunstâncias da vida das colaboradoras em processo de 

formação. Para o autor:  

 

A escrita da narrativa congrega e carrega experiências diferentes e diversas, através 
das próprias escolhas, das dinâmicas e singularidades de cada vida. A construção do 
texto narrativo nasce paradoxalmente, da dialética entre o vivido – passado -, as 
prospecções do futuro, mas potencializa-se nas reflexões e perguntas do presente em 
função das aprendizagens, saber-fazer e conhecimentos implicados na transformação 
e auto-transformação do sujeito em formação (SOUZA, 2006, p. 142). 
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Fica evidente, conforme Souza (2006, p. 146), o potencial interpretativo que tem a 

narrativa tanto para o narrador, no contexto de sua construção, quanto para o pesquisador, nos 

diferentes momentos de análise. O compromisso ético no trabalho e a necessidade de retorno 

ao colaborador também são evidentes, quer num projeto específico de formação ou numa 

investigação, com a abordagem biográfica que emana da história de vida e da narrativa de 

investigação-formação, as quais exigem paixão, determinação e um constante investimento 

sobre si e sobre o outro como possibilidade de “viver em ligação e partilha” (JOSSO, 2002). 

Para Abrahão (2006, p. 151), “o ato narrativo se estriba na memória²2 do narrador”. A 

narrativa, dessa forma, é ressignificada no momento da enunciação desse fato, em virtude de 

que a memória é recosntrutiva, além de ser seletiva, mercê não só do tempo transcorrido e das 

diferentes ressignificações que o sujeito da narração imprime aos fatos ao longo do tempo, 

mas também pelas ressignificações que ocorrem na relação que se estabelece entre narrador e 

pesquisador no momento da narração (ABRAHÃO, 2006, 151). A memória é, portanto, uma 

complexa relação entre o passado, o presente e a projeção do futuro. 

Partindo desse pressuposto, Abrahão (2006, p. 151) define a memória seletiva, que 

ocorre quando o narrador intencionalmente selecionava a informação, ou para não lembrar 

fatos desagradáveis, muitos dos quais chegavam a lhe recordar situações de intenso 

sofrimento, ou para não declinar situações que achava não devessem vir a público.  

A autora constata, então, que “as (auto)biografias sendo constituídas por narrativas em 

que se desvelam trajetórias de vida,  são  processos de construção que têm a qualidade de 

possibilitar maior clarificação do conhecimento de si, como pessoa e profissional, àquele que 

narra a sua trajetória”. Entende-se, com tudo isso, que as experiências construídas através da 

história  da  escolarização (DOMINICÉ, 1998) podem apresentar contribuições significativas 

para o campo educacional em seus diferentes aspectos, especificamente aqueles relativos aos 

estudos e pesquisas sobre a formação docente, o ensino e semelhantes ou diferentes práticas 

pedagógicas vivenciadas pelos alunos e/ou de professores em formação. E, Signorini (2005, p. 

96) acrescenta que: 

 

É recorrente na bibliografia especializada sobre formação de professores a 
constatação de que a formação profissional é um processo que transborda, em larga 
medida, os cursos de formação propriamente ditos e que envolvem a aquisição, a 
mobilização e a articulação/transformação de saberes e competências heterogêneas, 
vinculadas práticas sócio-culturais específicas, não restritas as de letramento e 

                                                           
2 Memória é entendida neste texto especialmente como memória individual, tanto do narrador como do 
pesquisador, não obstante imbricada às relações vivenciais – sociais – culturais – e por elas 
informada/significada/ressignificada, desde que o sujeito, ao rememorar fatos e situações, lhes imprime 
significação singular (ABRAHÃO, 2006, 151). 
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indissociáveis de contextos institucionais socio-historicamente situados 
(SIGNORINI, 2005, p. 96). 

 

Conforme Signorini (2005, p. 96), é possível identificar, nas pesquisas sobre educação, 

abordagens diversas ressaltando a pessoa do professor que lida com os saberes científicos, 

com os métodos racionais e também ensina a partir de práticas sócio-culturais vivenciadas. 

Perrenoud (1993, p. 180) também aponta que o professor ensina com suas “entranhas, 

intuições, emoções, experiências, crenças, desejos e medos, então tudo isto é matéria a ter em 

conta no esforço de formação”. 

Somado ao que diz Perrenoud (1993), Fonseca complementa que (1997, p.43), “não há 

educação ou ensino sem professor e o professor é uma pessoa”. A partir dessa perspectiva, 

procura-se enfatizar, conforme Nóvoa (1995), a crescente valorização no contexto 

educacional, desde o final dos anos 70, dos métodos biográficos, autoformação e biografias 

educativas. Para Nóvoa: 

 

É necessário mobilizar as dimensões pessoais nos espaços institucionais; equacionar 
a profissão à luz da pessoa e vice-versa; aceitar que, por detrás de uma logia (uma 
razão), há sempre uma filia (um sentimento), e pelas histórias de vida pode passar a 
elaboração de novas propostas sobre a formação de professores e sobre a profissão 
docente (NÓVOA, 1995, p. 10). 

 

Nóvoa (1995, p. 10) diz que “ser professor obriga a opções constantes, que cruzam a 

nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de 

ensinar a nossa maneira de ser”, e procura ressaltar que o profissional professor não está 

desvinculado de sua pessoa, ou seja, da subjetividade presente nos sujeitos. Assim, o 

professor quando ministra uma aula trabalha com conteúdos, metodologias e teorias, 

imprimindo à aula suas preferências individuais, medos, emoções, sentimentos, resistências, 

representações, entre outros fatores. Relacionado a isso, Rosemeri destaca que: 

 

Fazer uma autobiografia pensando no ser aluna e no ser professora desperta 
lembranças, sentimentos, que ora me causam saudades, ora tristezas e medos. 
Saudades por relembrar aquele tempo que passou. Tristezas por lembrar das 
dificuldades que graças a Deus enfrentei e aqui estou. Alegrias por lembrar de 
pessoas queridas e importantes que passaram em minha vida, lembrar das ações que 
pratiquei e que resultaram em sucessos e bem estar para as pessoas (Relato 
autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 2010). 

 

A constituição do ser professor, de acordo com o enfoque teórico apresentado por 

Nóvoa (1995), narrado pela colaboradora Rosemeri Soares, parece envolver questões como a 

tomada de posicionamentos pelo docente frente à própria vida e ao mundo, imprimindo ao 
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trabalho diário os valores e princípios que acredita. Envolve, então, as ações que o professor 

concretiza diariamente, com as escolhas que faz nos processos decisórios, escolhas estas que 

são, ao mesmo tempo, da pessoa e do profissional.  

É através das experiências que vivencia dentro e fora da sala de aula, que o professor 

pode avaliar, refletir sobre a melhor maneira de realizar seu trabalho, respeitando suas 

características pessoais e profissionais. E, na história de vida, o sujeito expõe suas 

subjetividades ao narrar seus sentimentos, dificuldades, crenças, satisfações, valores, 

expectativas e percepções, a partir do significado que dá à sua própria trajetória de vida. 

Nóvoa (1995), trazido por Abrahão (2008, p. 14 – 15) sobre a pesquisa autobiográfica 

considera que: 

 

A vida dos professores constituiu-se por longo tempo em um “paradigma perdido” 
da pesquisa em educação e explicita que “hoje, sabemos que não é possível separar o 
eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão impregnada de valores e de 
ideais e muito exigente do ponto de vista do empenho e da relação humana” (p. 7), 
acreditando, por conseguinte, na “importância crescente que as histórias de vida têm 
adquirido nos estudos sobre os professores, a profissão docente e a prática de 
ensino” (p. 70). 

 

Por tudo isso, sabe-se que hoje o número de estudos versando sobre a formação e a 

carreira docente rastreada através das histórias de vida dos professores é ainda mais crescente. 

Para Antunes (2007, p. 83), o processo de reconstrução da história pessoal de um professor 

inclui lembrar e refletir sobre o que marcou durante sua formação. Partindo dessas 

considerações, destaca-se que a memória docente constitui um campo fecundo de pesquisas.  

Antunes (2007, p. 91) considera que a formação de professores deve levar em 

consideração as histórias de vida dos seres humanos que fazem parte de diversificados 

cenários educacionais. O processo formativo não é linear, porém estão relacionados e são 

produzidos através da trajetória de vida e dos percursos educativos de cada professor no 

decorrer da sua carreira docente. 

 

Nesse sentido, cabe destacar que a prática docente desenvolvida na sala de aula é 
resultante não só dos conhecimentos adquiridos através do ingresso na licenciatura, 
mas também da trajetória de vida e do saber da experiência. Logo, é necessário 
instaurar espaços no cotidiano escolar que compreendam o sujeito numa perspectiva 
global, assumindo a formação como um processo interativo e dinâmico (ANTUNES, 
2007, p. 91). 

 

Antunes (2007, p. 91) sugere que a prática docente se faz tanto a partir dos 

conhecimentos adquiridos de maneira institucionalizada quanto adquiridos na trajetória de 
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vida pessoal de cada professor. Nos relatos autobiográficos, as professoras alfabetizadoras, 

colaboradoras dessa pesquisa, expõem os seus processos de formação, desde a entrada na 

escola até se tornarem professoras do primeiro ano do ensino fundamental em escolas do 

campo no município de Palmeira das Missões. Assim foi preciso penetrar na singularidade de 

cada relato, pois: 

 

[...] compreender como cada pessoa se formou é encontrar as relações entre as 
pluralidades que atravessam a vida. Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe 
troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter 
acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade de sua 
história e, sobretudo o modo singular como age, reage e interage com seus 
contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, no sentido em 
que é um processo de formação (MOITA, 1995, p.115). 

 

Por considerar a singularidade das histórias relatadas para essa investigação e por 

haver entendimento de que um percurso de vida implica um percurso de formação, pois é um 

processo, é que a história de vida e o percurso formativo das duas colaboradoras foram 

valorizados, ressaltando-se a riqueza de experiências como partes constitutivas de formação e 

de constituição de ambas enquanto docentes. Isto caracteriza, para Abrahão (2008, p. 16), que 

o processo de pesquisa consiste em “fazer surgir” histórias de vida ricas de significado. 

De acordo com Cunha (1999, p. 38), o trabalho com as histórias de vida exige do 

pesquisador uma leitura ampla e profunda do espectro que deseja atingir. Por isso, para a 

realização desse estudo foi necessário unir cada momento, cada pedaço vivido da história de 

vida das duas colaboradoras. Para a compreensão do processo de formação dos professores, 

ainda baseado nas proposições de Cunha (1999, p.38), é preciso identificar os cenários das 

narrativas, as estruturas sociais e culturais presentes, as relações entre os sujeitos e os sujeitos 

e contexto. Com base nessa compreensão, o trabalho não é exclusivamente focado na figura 

do professor, mas também, no que gira em torno dele, no que compõe o seu mundo.  

Cunha (1999, p. 39) argumenta que utilizar os relatos autobiográficos para 

compreender o processo de formação dos professores leva à busca pela memória, pelos 

pedaços vividos, pelos fragmentos, pelos silêncios de um determinado sujeito de uma singular 

e única história de vida. Então, existe a perspectiva de compreender a memória como uma 

representação, uma recriação e uma interpretação própria, que o sujeito faz de si e do mundo 

em que vive, como já foi dito anteriormente. Viñao (2000, p.83), ao falar sobre a memória, 

observa que: 
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A memória não é um espelho, mas um filtro e o que sai, através desse filtro, não é 
jamais a realidade, mas é sempre uma recriação da realidade, uma re-interpretação 
que é, às vezes, inclusive, consciente ou inconscientemente, imaginada até onde 
pode chegar, na mente de quem recorda a substituir, com vantagem, o que realmente 
aconteceu (VIÑAO, 2000, p.83). 

 

A partir disso, admite-se que existe um fio tênue entre memória, imaginação e 

realidade. Neste processo, os fatos passados podem ser reinterpretados, já que a memória 

seleciona e não é linear. A imaginação interfere na memória, daí a complexidade de seu 

funcionamento. Porém, aqui se considera que a memória age como elemento aglutinador de 

informações e é sempre uma representação do vivido e do lembrado. A partir dos usos da 

memória foi possível, então, constituir as trajetórias das professoras, construindo e 

reconstruindo o passado presente. 

 

 

4.1 As lembranças de escola: uma rede de ressignificações 

 

 

Para Antunes (2007, p. 82), a escola produz nas histórias de vida das alfabetizadoras 

significados sobre o processo de construção da leitura e da escrita, bem como lembranças das 

primeiras professoras, das relações estabelecidas entre professor(a) e aluno(a) e também da 

relação do eu com o outro. São memórias que atravessam o tempo e acompanham o fazer 

docente. Portanto, lembrar possibilita refletir sobre elas.  

Segundo Antunes (2007, p. 84), conhecer e relatar as lembranças que a escola 

produziu nas histórias de vida de inúmeros seres humanos, que desde tenra idade são 

colocados sob sua influência, é um desafio para todo pesquisador interessado na gênese dos 

processos de formação de um professor. As lembranças da escola não fazem parte somente do 

mundo infantil, mas encontram-se vivas nas histórias de vida de muitas professoras, como se 

pode comprovar: 

 

O meu primeiro contato foi em Santa Cruz, em 1958, no Colégio Mauá (Evangélico 
Luterano). Eu tive duas professoras (Loni e Camila). Havia uma sala só de 
brinquedos. Eu aprendi a bordar, aprendi também a minha primeira canção. No 
primeiro ano, tive um professor chamado Fritz que tocava violino (hoje tenho o 
hábito de cantar com os alunos). Na sala havia um ábaco enorme, verde escuro com 
branco, azul, amarelo e vermelho. A professora usava uma cartilha que tinha um 
personagem chamado Ivo e muitos desenhos lindos. Eu tinha aula de canto, 
trabalhos manuais, bordado para as meninas e trabalho em madeira para os meninos, 
aula de desenho e educação física. Quando as crianças conversavam muito o 
professor Fritz imitava uma boca de jacaré com as mãos e dizia: Olha o tamanho da 
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boca de vocês! A professora de trabalhos manuais chamava-se Irma e a de Educação 
Física, Ilda. Nas aulas de Educação Física, além de jogos, aprendi salto em distância, 
salto em altura e com trampolim, que era ótimo. No segundo semestre acontecia a 
exposição de trabalhos manuais do Colégio Mauá. Também acontecia anualmente o 
piquenique de todo o colégio no campo do Mauá, onde existia um lindo carrossel 
que nós adorávamos andar. Estudei lá até a segunda série ginasial (Relato 
autobiográfico da colaboradora LENE DA SILVA SANTOS, 2010). 

 

O relato autobiográfico da alfabetizadora Lene da Silva Santos supõe uma experiência 

positiva em relação ao seu primeiro contato com a escola, que se realizou no Colégio Mauá, 

em Santa Cruz do Sul, município localizado no centro do Rio Grande do Sul. Percebe-se que 

a professora lembra com detalhes do seu primeiro ano escolar e que guarda boas referências 

do que costumava fazer, ela inclusive conserva o hábito de cantar com os alunos até hoje na 

sua prática como docente. A outra colaboradora desse estudo, professora Rosemeri Soares, em 

relação à primeira experiência escolar, lembra que: 

 

Ingressei na escola com sete anos, uma escola da zona rural. Nessa escola não havia 
pré-escola, então comecei diretamente na primeira série, na Escola Municipal Santa 
Rita de Cássia, na localidade da Esquina Scherer, interior de Palmeira das Missões 
(onde trabalho atualmente). Meus pais moravam distante da escola, então eu precisei 
morar com outra família que residia mais perto da escola, mas isso não me agradava, 
porque eu queria ficar pertos dos meus pais. A escola tinha classe multisseriada e 
havia somente uma professora para ensinar desde a primeira até a quarta série. E, 
todos aprendiam. A professora era muito exigente, atenciosa e amiga. Usava o 
método da cartilha bê-a-bá. A professora tomava a leitura todos os dias, também 
tinham temas para casa e quem não fizesse levava uma bronca, por isso eu sempre 
fazia. A professora aplicava o método tradicional e não era autoritária, mas era 
exigente em determinadas situações. Na escola havia apenas uma sala de aula para 
as quatro turmas. Era bem arejada, limpa, organizada. O quadro era dividido em 
partes para cada série. O banheiro era fora da escola. Comíamos a merenda no 
recreio, brincávamos no pátio e era bem divertido. Minhas brincadeiras preferidas 
eram: sapata, passa anel, pega-cola. Todos brincavam juntos e dificilmente tinha 
briga, pois quando havia os pais eram chamados (Relato autobiográfico da 
colaboradora ROSEMERI SOARES, 2010). 

 

Observa-se que o relato autobiográfico da professora Rosemeri Soares implica em 

lembranças também detalhadas e positivas em sua maioria, ainda que seja considerado um 

fator negativo ter que se separar dos pais, o que é extremamente compreensível para uma 

criança de sete anos de idade. Nota-se que existem duas histórias de vida absolutamente 

singulares, mas que se assemelham em determinados momentos.  

Percebem-se comportamentos diferenciados em situações semelhantes vivenciadas 

pelas professoras, influências da família no processo de escolarização e mais uma infinidade 

de questões que ultrapassam o limite do individual para o coletivo. Assim, por exemplo, ao 

iniciar o processo de escolarização, as duas professoras vivenciam um mesmo episódio, a 
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primeira entrada na escola, de formas diferenciadas como se pôde confirmar nos excertos dos 

relatos apresentados.  

O processo de formação das professoras, evidenciado nos depoimentos, é intercalado 

por acontecimentos cotidianos, fatos inesperados, momentos doloridos, rupturas, mudanças na 

escola, nos locais de trabalho, na família e na profissão. Lene dá continuidade ao relato 

observando que: 

 

Concluí o curso ginasial em Palmeira das Missões, para onde minha família mudou-
se, no Colégio Três Mártires. Em 1984, iniciei o curso Normal na Escola Estadual 
Borges do Canto e conclui em 1986 (Relato autobiográfico da colaboradora LENE 
DA SILVA SANTOS, 2010). 

 

Nota-se que a continuação do excerto exposto anteriormente já não é tão rica de 

detalhes. Possivelmente, a mudança de uma cidade, de uma escola, para outra pode ter tido 

conseqüências para Lene e por isso as recordações não estão tão detalhadas e talvez até não 

estejam tão claras para ela. A professora Rosemeri, diferentemente, relata que: 

 

Quando eu passei para a quarta série (nunca reprovei), estudei só até a metade do 
ano e parei porque no ano seguinte eu teria que estudar na cidade. Meus pais 
acreditavam ser melhor eu recomeçar a quarta série na cidade por medo de eu não 
acompanhar a quinta série e também porque minha irmã mais nova nasceu, então eu 
ajudaria a cuidá-la. No outro ano eu fui estudar na cidade, na quarta série do Colégio 
Três Mártires, onde estudei até a oitava série. Eu lembro que era bom estudar lá, mas 
a escola era muito grande, com bastante alunos e, principalmente, no primeiro ano 
eu me sentia um pouco perdida. Porém, eu me adaptei e fiz amizades que duraram 
muito tempo. Quando passei para o ensino médio, optei pela Escola Estadual Borges 
do Canto, escola normal. Essa decisão teve influência das minhas irmãs, que 
estavam no último ano do magistério e pela minha mãe que também foi professora. 
Além disso, eu terminaria o ensino médio com uma profissão. Durante os três anos e 
meio de estudo eu fui muito participativa, integrei o grupo de teatro, a banda e o 
time de vôlei. Eu gostava muito de estudar lá. Eu lembro dos professores que tive e 
alguns hoje são meus colegas (Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI 
SOARES, 2010). 

 

Rosemeri lembra os acontecimentos importantes que marcaram a sua vida estudantil e 

que influenciaram na sua escolha profissional.  Assim como Lene, Rosemeri também cita a 

troca de escola, que fez com que ela vivenciasse experiências diferenciadas, pois a nova 

escola era bem maior e isso fez com que ela se sentisse “um pouco perdida” no primeiro ano 

em que chegou. A habilitação para o magistério teve influência das irmãs e da mãe e foi 

realizada em uma escola que ela carinhosamente recorda, a Escola Estadual Borges do Canto.  

As professoras participantes desta pesquisa relatam seus percursos formativos, 

pontuando fatos, momentos, episódios singulares que marcaram suas trajetórias de vida, 

fazendo a ligação da pessoa da professora com as vivências no âmbito escolar nos períodos da 
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infância, adolescência e idade adulta. A formação do professor deve ser entendida como um 

processo que se inicia antes mesmo da primeira entrada na escola e perdura por toda uma 

trajetória profissional (BUENO, 1996, p.32).  

Entender a formação do professor nessa perspectiva é abrir espaço para que esse 

profissional compreenda os entraves, avanços, escolhas, rupturas e mudanças, que foram 

constituindo a sua identidade de professor. Cada uma das professoras foi se formando desde 

pequenas nas interações com a família, com o espaço escolar, nas relações de grupo, nos 

múltiplos ambientes sociais e culturais. Cunha (1999, p. 45), com base em Fonseca (1997, 

p.15), acredita que reconstruir trajetórias de vida “significa recuperar os diferentes sentidos e 

significados que os sujeitos dão às suas experiências e o modo como constroem e reconstroem 

suas identidades”  

Os relatos das duas colaboradoras apresentam inúmeras lembranças positivas da 

escola, constituindo-se, segundo Antunes (2001), em aspectos que poderão contribuir para 

que o exercício do magistério torne-se um espaço de realização profissional. A realização 

profissional, segundo Cunha (1999), trazido por Antunes (2007, p. 86) passa também por 

melhores condições de trabalho, valorização profissional e pelo desejo de exercer a profissão.  

Os estudos propostos por Antunes (2001, 2004, 2005a, 2005, 2010) apontam a 

relevância de investigações que promovam o estudo sobre as lembranças escolares, inclusive 

para valorizar a imagem do professor e repensar os processos formativos por eles vividos. 

Pode-se pensar hoje num professor mais reflexivo, que atua na historicidade de seu tempo, 

procurando caminhos, fazendo escolhas, tentando conquistar um espaço de reconhecimento e 

valorização de seu trabalho numa sociedade complexa como a brasileira, que para Cunha 

(1999), por muito tempo parece ter esquecido o lugar social do profissional da educação - o 

professor. 

A mesma autora considera que deixar emergir os sentidos que configuram a escola 

através da memória de professoras é dar evidência a uma rede de significações que dão 

sentido e singularidade à escola como espaço público; é escrever uma história amalgamada 

pelas ações que compõem um emaranhado, um entrelaçamento, uma trama cotidiana e 

singular, vivida, no Brasil, em sua ampla maioria por mulheres.  

Registrar e analisar histórias de vida de professores, adotar como fonte de investigação 

relatos autobiográficos através da memória, é fundamental para quem deseja conhecer as 

configurações de papéis e as atribuições de sentido à escola. Bosi (1994, p. 37) afirma que 

uma investigação que parta da memória tem como qualidade o poder de "registrar a voz e, 
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através dela, a vida e o pensamento de seres" e que "este registro alcança uma memória 

pessoal" que é também uma memória social, familiar e grupal.  

A possibilidade de trabalhar com relatos autobiográficos ou histórias de vida escolar, 

“parece possuir como recurso metodológico um potencial de compreensão bastante fecundo. 

Ao serem trabalhados, esses relatos favorecem o redimensionamento das experiências [...] e 

das trajetórias [...] e tendem a fazer com que se infiltrem na prática atual” (CATANI, 1997, p. 

18).  

Conforme Antunes (2007, p. 87), a escrita e o espaço de reflexão das autobiografias 

profissionais viabilizaram aos sujeitos refletir sobre suas trajetórias pessoais e profissionais do 

passado através das experiências construídas no momento atual. A lembrança da primeira 

professora, para uma alfabetizadora, faz com que muitos elementos significativos do processo 

de ser e tornar-se professor sejam recordados e refletidos. 

Antunes (2007, p. 87) também ressalta que o relato autobiográfico demonstra a busca 

pelo estabelecimento de uma relação equilibrada entre a dimensão do eu pessoal e do eu 

profissional e do sócio-político cultural. Pois, a partir da realização da escrita dos relatos, ao 

ceder depoimentos que a ancoram o olhar no passado e no presente, as colaboradoras acabam 

se enredando na própria formação.  

Nesse sentido, salienta-se que essa percepção é que irá permitir a formação de 

professores capazes de compreender o significado da sua profissão, de refletir sobre sua ação 

pedagógica e de relacionar os preceitos teóricos recebidos nos cursos de formação à ação 

docente desenvolvida na sala de aula. Logo, essa percepção sugere principalmente que os 

professores estejam preparados para criar e construir alternativas metodológicas que tornem 

os processos de ensinar e de aprender expressões mais intensas de desejo e de reconstrução 

contínua.  

Ao encontro do que foi colocado, os estudos desenvolvidos por Catani; Bueno; Souza 

(1998) apontam as histórias de vida e os relatos autobiográficos como pontos significativos de 

pesquisa e autoformação de professores. Acredita-se na necessidade de formar o professor 

alfabetizador, auxiliando-o a compreender inclusive as significações sociais construídas sobre 

a sua profissão e sua própria história de vida.  A partir do que traz Antunes (2007, p. 89), 

acredita-se que: 

 

A aproximação dos significados construídos em relação à profissão de professor 
alfabetizador permite conhecer o que eles pensam sobre escola, ensinar, aprender, 
cotidiano escolar e educação, bem como sobre os fatores que interferem ou não na 
valorização da profissão, incluindo-se também seus sonhos, medos e desejos. São 
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inúmeras as lembranças que necessitam ser conhecidas para que se possa, realmente, 
compreender o universo de formação no qual os professores estão inseridos e o 
sentido que ser professor assume no decorrer da carreira docente (ANTUNES, 2007, 
p. 89). 

 

Com base no que propõe Antunes (2007, p. 89), entende-se que o universo de 

formação docente, bem como o sentido que a docência adquire para o professor, é amplo e 

inclui “sonhos, medos e desejos”.  Abrahão (2008, p. 163), aponta que “a história das pessoas 

é algo tão rico e ao mesmo tempo tão pouco valorizado, que, quando nos damos por conta, 

verificamos que a vida não é um acaso. Somos produto de uma história.” As narrativas 

formam um rico material de trabalho, condicionadas pelo marcos sociais (ABRAHÃO, 2008, 

p. 167). O trabalho autobiográfico com o professor, para Abrahão (2008, p. 164) apresenta 

 

Um enorme potencial de modificação do coletivo dos professores, porque esses 
indivíduos podem construir-se profunda e reflexivamente, para além dos discursos 
ou das práticas de moda e, ainda mais, a formação se dá em nível de comportamento 
o que constrói o potencial de autoreconstrução dinâmica deste indivíduo. As 
histórias confirmam, a cada nova narrativa, que o que constitui um professor não é 
somente o seu preparo técnico, mas principalmente a sua vivência em sala de aula, e 
com elas desperta-se ainda mais a visão crítica do ser profissional e sua visão frente 
à realidade social (ABRAHÃO, 2008, p. 164). 

 

Observa-se, segundo Abrahão (2008, p. 164) que as narrativas são muito importantes 

no processo formativo do professor, pois além de ser o próprio fenômeno que é o ato de 

narrar-se, ela é o método de investigação e a re-significação do referido, pois a partir dela se 

constrói e reconstrói a história de vida. As narrativas são ressignificadas no momento da 

narração, dada a natureza reconstrutiva e seletiva da memória. Portanto, vale destacar que a 

pesquisa não busca a verdade em nenhum momento, mas compreensões relacionadas às 

teorias apresentadas. 

Abrahão (2008, p. 168) destaca Passerini (1979) quando o autor afirma que “trabalhar 

com memória não implica buscar fatos cristalizados como verdade absoluta uma vez que a 

memória não é um repositório passivo de fatos, mas sim, um processo ativo de criação de 

significados”. O ressignificar os fatos narrados indica que, ao trabalhar com a memória, há 

consciência em capturar o fato sabendo-o, reconstruindo-o por uma memória seletiva, 

intencional ou não. A verdade dos fatos narrados é o que é verdadeiro para o narrador. Catani 

(2006, p. 86) sugere que o que se pretende é: 

 

Chamar a atenção para o fato de se considerar vital na educação de professores, a 
instauração de oportunidades de reconstrução das trajetórias de vida e educação de 
modo a encontrar nas mesmas os ancoradouros de escolhas que guiam nossas ações. 
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De tornar mais arguta a nossa própria atenção para com o caráter tênue da 
construção das narrativas de que dispomos para nos conceber e para a hipótese de 
revê-las. Ou seja, de alimentar as alternativas segundo as quais possamos contar a 
nós mesmos, e aos outros, outras histórias sobre nós. Tal experiência pode ser muito 
restrita ou muito ambiciosa, para alguns, mas é preciso que tenhamos presente que 
se as formas educativas que conhecemos cerceiam a invenção de si, são também elas 
que tecem possibilidades para essa invenção (CATANI, 2006, p. 86). 

 

Para a autora, a escrita de si enquanto exercício sistemático que gera novas ordenações 

autobiográficas consiste em oportunidade para permitir que os sujeitos redimensionem suas 

narrativas, o que para ela (2006, p. 86) “representa uma esperança para a educação de 

professores”.  

Por meio deste trabalho, buscou-se, nesse capítulo, reconstruir, através das lembranças 

das professoras Lene da Silva Santos e Rosemeri Soares, fatos e acontecimentos vivenciados 

por elas enquanto eram alunas. A partir disso, foi possível perceber a complexidade que 

envolveu a trajetória de formação das alfabetizadoras, pois a bagagem de conhecimento 

adquirida abarcou várias dimensões do campo pessoal e profissional.  

De acordo com Abrahão (2008, p. 28), das histórias de vida das colaboradoras 

emergiram categorias comuns, aqui se destacam as lembranças de escola positivas e também 

negativas, as quais proporcionaram melhor entendimento das complexas relações que 

envolvem o processo formativo das alfabetizadoras, colaboradoras dessa pesquisa. 

Por isso, as trajetórias narradas proporcionam a construção de sentido de uma vida, já 

que a narração dessa trajetória não é resultante do que ocorreu em termos de experiências de 

aprendizagens, mas é resultante da organização desses elementos como um argumento com 

dimensão temporal, espacial e de múltiplas relações sociais.  

 

 

 



 

5 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO NO BRASIL 

 

 

A importância da questão política da formação docente é evidente e dela passa a 

depender a qualidade da formação dos educadores e, conseqüentemente, do ensino básico 

brasileiro. Nesse sentido, os governos que compõem a federação nacional, bem como a 

participação nas políticas sociais, a presença de movimentos dos educadores e outros 

interessados na efetivação de condições favoráveis ao êxito da educação escolar, dentro dos 

princípios e objetivos estabelecidos na Constituição e nas leis educacionais, têm 

responsabilidades. Porém, conforme Tardif; Lessard (2008, p. 15), baseado na narrativa de 

Lelis (2001), no Brasil existe uma “história de resistência da profissão docente diante da 

desqualificação de que é objeto por parte do poder público”.  

Conforme Pereira (2009, p. 64), “as políticas educacionais sinalizam para uma relação 

direta da educação com as exigências do mundo do trabalho, evidenciando a necessidade da 

formação de professores para a educação básica de modo a formar o pessoal adequado aos 

novos modos de produção”. Sabe-se, então, que pensar na formação do professor envolve 

capacitá-lo, entre outras coisas, para lidar com o confronto entre os saberes diversificados dos 

diferentes grupos sociais que freqüentam a escola, bem como, aquele saber sistematizado 

presente em um determinado momento histórico-social, que a escola se propõe a transmitir.  

Ao se pensar na política de formação do professor, portanto, deve-se levar em conta o 

contexto no qual se constroem e se aplicam os saberes docentes, isto é, as condições históricas 

e sociais nas quais se exerce a profissão. Em função disso, existe o interesse na realização de 

uma investigação histórica sobre as políticas de formação docente no Brasil, tendo a 

legislação como fonte primária desse capítulo. 

De acordo com Cury (1999, p.21), a formação de professores tem papel crucial na 

própria organização da educação nacional por representar o momento de inserção qualificada 

na escolarização, hoje cada vez mais necessária. Dessa forma, espera-se, que os diferentes 

organismos responsáveis pela política de formação docente e a própria universidade, através 

de pesquisa científica, ponham cada vez mais o assunto em discussão de forma a contribuir e 

a efetivar a qualificação profissional do educador e, por conseguinte, do ensino básico, tão 

importante e tão almejada por todos.  
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5.1 Políticas de Formação Docente: um olhar histórico 

 

 

Em 15 de outubro de 1827, o Brasil conheceu sua primeira lei de educação a fim de 

fazer jus ao mandamento constitucional da gratuidade do ensino primário para os 

considerados cidadãos. Ela possuía um caráter nacional e pressupunha a formação de docentes 

como incumbência dos poderes gerais. Contudo, na prática, a formação de docentes passou a 

ser efetivada pelas Províncias como conseqüência do Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 

(CURY 1992, p. 3). 

 De acordo com Tannuri (2000), desde então, por conta da descentralização promovida 

por esta emenda constitucional, a formação de docentes do Ensino Primário se dava no âmbito 

das escolas normais sob a responsabilidade das Províncias. A partir disso, a Província do Rio 

de Janeiro teve a iniciativa de criar a primeira escola normal provincial brasileira em 1835. 

 Assim sendo, desde o início do século XX até os anos 30, a formação docente era 

restrita à escola normal, a qual preparava docente das "primeiras letras". Como afirma 

Tannuri (2000): 

 

Em todas as províncias as escolas normais tiveram uma trajetória incerta e 
atribulada, submetidas a um processo contínuo de criação e extinção, para só 
lograrem êxito a partir de 1870 quando se consolidam as idéias liberais de 
democratização e obrigatoriedade de ensino da instrução primária, bem como de 
liberdade de ensino (Tannuri, 2000, p. 64). 

 

 Algumas iniciativas parlamentares se tornaram objeto de proposição e de debates, 

porém não chegaram a se efetivar. Entre elas está a criação de uma Escola Normal Superior, 

durante a Revisão Constitucional de 1925-26, o que pode ser percebido no discurso de 

Afrânio Peixoto, elencado por Cury (1996): 

 

Será a fundação, na Capital do Brasil, de uma escola normal superior, seminário de 
educação nacional, viveiro do professorado de todos os liceus e ginásios estaduais, 
de todas as escolas normais primárias e secundárias, espalhadas pelos 20 estados da 
União. Nessa escola, o alcance patriótico será conseguido pela unidade pedagógica 
(CURY 1996, p. 3). 

 

 Segundo Cury (1996, p. 3) esta destinação do Curso Normal Secundário aos Estados, 

enquanto estrutura organizacional da educação escolar brasileira, não se alterou nem com a 

Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, nem com os pareceres subseqüentes a esse discurso. 

Por outro lado, algumas modificações de conteúdo curricular, de método e de estrutura interna 
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foram implementadas, como é o caso das distintas reformas educacionais nos anos vinte e da 

divisão de ciclos entre escolas normais urbanas e as escolas normais rurais, sob a Lei 

Orgânica do Ensino Normal de 1946.  

 De acordo com o mesmo autor, após a Revolução de Trinta, o decreto n. 19581/31 do 

Ministério da Educação e Saúde Pública, outorga o Estatuto das Universidades Brasileiras 

cuja base seria formada pelas Faculdades de Direito, Engenharia e Medicina, havendo a 

possibilidade de uma delas ser substituída por uma Faculdade de Letras, Ciências e Educação.  

Conforme Cury (1996, p. 4), esta faculdade teria como objetivos específicos “ampliar a 

cultura no domínio das ciências puras, promover e facilitar a prática de investigações 

originais, desenvolver e especializar conhecimentos necessários ao exercício do magistério”.   

 Cury (1996) revela que nesta faculdade, haveria três seções: a de educação, a de 

ciências (matemática, física, química e ciências naturais) e a de letras (letras, filosofia, 

história, geografia e línguas vivas). Esses eram os cursos de licenciatura existentes e os 

diplomados deveriam, preferentemente, lecionar as disciplinas de sua especialidade no Ensino 

Normal (licenciados em educação) e no Ensino Secundário (licenciados em Ciências e 

Letras), segundo decreto n. 19581/31. 

 A consciência da importância da formação de professores em Nível Superior foi 

destacada no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, resgatado por Ferreira; Bittar 

(2006), em que se lê: “Todos os professores, de todos os graus, cuja preparação geral se 

adquirirá nos estabelecimentos de ensino secundário, devem, no entanto, formar o seu espírito 

pedagógico, conjuntamente, nos cursos universitários, em faculdades ou escolas normais, 

elevadas ao nível superior e incorporadas às universidades”. 

 Ainda hoje, a atual Lei de Diretrizes e Bases - LDB - estimula e incentiva que a 

formação do docente dos primeiros anos da escolarização, Educação Infantil e primeira etapa 

do Ensino Fundamental, aconteça no nível superior. Mas, a redação e a inserção nas 

Disposições Transitórias admitem a formação no Nível Médio como mínima. De acordo 

com estudos de Barbieri (1973), no Manifesto dos Pioneiros da Educação, conforme Decreto 

n. 5. 513 de 4/4/1935, tanto o Estatuto das Universidades Brasileiras, como os projetos da 

Universidade de São Paulo (1934) e da Universidade do Distrito Federal (1935), os cursos de 

formação pedagógica apresentavam caráter à parte, distinto da característica exclusivamente 

científica ou profissionalizante dos demais cursos.  Nessas instituições, os cursos seriam 

centros de formação pedagógica para o Ensino Secundário Integrando, em Nível Superior, os 

campos de conhecimentos determinados das áreas específicas com aspectos propriamente 
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pedagógicos, sem negligenciar as disciplinas de caráter não profissional e do desenvolvimento 

da investigação científica.  

 Barbieri (1973) ainda aponta que, a Universidade do Distrito Federal, ao organizar o 

Instituto de Educação, foi a escola pioneira na elevação dos estudos pedagógicos para o nível 

universitário com a preocupação de formar professores dentro de uma estrutura verticalizada 

de formação de professores num único local. Embora no seu projeto original outras funções 

estivessem destinadas a esta universidade, fortaleceu-se a prática de formar professores para 

todos os graus de ensino e de construir um local que desenvolvesse a ciência e a cultura 

brasileira.  

 Barbieri (1973) também elenca que, apesar da breve duração, a Escola de Professores 

Anísio Teixeira foi efetivamente a primeira escola formadora de professores primários em 

Nível Superior, em cursos de dois anos, após o secundário. Por sua vez, o Instituto de 

Educação da Universidade de São Paulo foi sendo sucessivamente transformado em Seção de 

Educação da Faculdade de Filosofia, depois em Seção de Pedagogia e em Departamento de 

Educação. A lei n. 452 do governo Vargas, de 5/7/1937, organiza a Universidade do Brasil, da 

qual constaria uma Faculdade Nacional de Educação com um curso de educação.  

 Gatti (1997) afirma que esta faculdade foi regulamentada pelo Decreto-lei n. 1190 de 

4.4.1939, em pleno Estado Novo. Nele se lê que a Faculdade Nacional de Educação terá como 

finalidades “preparar trabalhadores intelectuais, realizar pesquisas e preparar candidatos ao 

magistério do Ensino Secundário e Normal”. Para Gatti (1997), esta faculdade possuía uma 

seção de Pedagogia a qual se constituía de três anos e forneceria o título de Bacharel em 

Pedagogia. Fazia parte também uma seção especial, o curso de didática de um ano, que 

quando cursado por bacharéis daria o título de licenciado. Assim se constituiu o esquema 3+1. 

 Ainda com base em Gatti (1997), em 2 de janeiro de 1946, já dentro de um espírito de 

redemocratização política do país, surge a Lei Orgânica do Ensino Normal como ramo do 

Ensino do Segundo Grau a fim de prover a formação docente necessária às escolas primárias. 

A lei foi viabilizada pelo Decreto - lei n. 8.530 de 2 de janeiro de 1946 e previa a existência 

de dois ciclos. O primeiro, de quatro anos, era dado pela escola normal regional para regentes. 

E o segundo ciclo, para professores primários, com três anos, seria dado na escola normal 

junto à qual haveria um grupo escolar. Ao Instituto de Educação caberia a especialização em 

magistério e a habilitação para administradores escolares do Ensino Primário.  

 Em 1961 surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61, que de 

acordo com Silva (1999), não alterou significativamente a preparação de normalistas para o 

Ensino Primário, estabelecido na lei orgânica de 1946 e nem significou mudanças na 
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formação do educador voltado para esta etapa. Porém, o Parecer 251/62, aprovado e 

homologado pelo ministro da Educação Darcy Ribeiro, introduz algumas alterações 

curriculares no Curso de Pedagogia. Neste Parecer, o relator aponta a necessidade de o 

professor primário vir a ser formado em Ensino Superior. Ele fixa um currículo mínimo do 

curso de Pedagogia bem como sua duração. Além disso, haveria uma base comum com 

posterior formação diferenciada e o especialista poderia coexistir em todo e qualquer 

professor, desde que tivesse experiência de ensino em qualquer área de conteúdo.  

 Já o Parecer 292/62 do Conselho Federal de Educação - CFE, de autoria de Valnir 

Chagas (1962), regulamenta os cursos de licenciatura na tentativa de superar a dicotomia 

expressa no esquema 3 + 1. Nele, a formação deve associar a dimensão integral do aluno no 

processo educativo, os conhecimentos da matéria e os métodos apropriados. Assim, o 

licenciando deve se familiarizar com métodos e com as peculiaridades do aluno, sujeito 

principal do aprender. Dentro do currículo mínimo obrigatório, sugere-se um modo de 

concomitância interativa entre matéria de conhecimento e aspectos pedagógicos associados ao 

longo de todo o curso (SILVA 1999).  

 Segundo Ministério da Educação - MEC - (1985), antecedendo a própria reforma do 

ensino superior de 1968, o Decreto-lei 53 de 1966 trouxe como novidade a fragmentação das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e a criação de uma unidade voltada para a 

formação de professores para o Ensino Secundário e de especialistas em educação: a 

Faculdade de Educação. E a Lei n. 5.540/68 definiu os especialistas que atuariam nos sistemas 

de ensino nas funções de Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação.  

 O curso de Pedagogia, sob a Reforma Universitária, é retomado conforme o Parecer n. 

252/69 de 11 de abril de 1969, de Valnir Chagas. Este parecer institui no curso, segundo a 

idéia de polivalência, a parte comum necessária a todo e qualquer profissional da área e outra 

parte diversificada em função de habilitações específicas que também poderiam ser mais bem 

trabalhadas na especialização, com exceção do Planejamento que seria uma habilitação 

própria do Mestrado. Do pedagogo, então, exigia-se experiência de magistério e os 

licenciados de outras áreas, mediante complementação de estudos, poderiam ter habilitação 

pedagógica. 

 O Parecer 252/69 reconhecia a dificuldade técnica relativa a um pedagogo poder ser 

professor de Ensino Primário, sem uma adequada complementação metodológica e prática de 

ensino. Na persistência de dúvidas sobre o curso de pedagogia, sua estrutura e organização, 

surge o Parecer n. 632/69 (SILVA 1999). Nele se busca compreender o conteúdo de uma 

Faculdade de Educação, que não se limita apenas ao curso de Pedagogia. 
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 O surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692/71 deu ensejo 

a um novo posicionamento: da “passagem da preparação docente do ensino de 2º grau para o 

ensino superior”. Esta passagem progressiva seria propiciada, conforme a LDB, pelo 

“aproveitamento de estudos e pelo contato com outros profissionais e especialistas”. O 

Parecer n. 349/72 aponta para uma formação de base comum para posteriores habilitações 

específicas. Contudo, sugere que a habilitação em grau superior é a desejável.  

 A Indicação n. 22/73 do CFE se pronuncia a favor de uma revisão da política de 

formação docente a partir de diretrizes gerais para o conjunto de professores e para os 

pedagogos em especial, como sugere Scheibe (2003). Além disso, a reforma universitária de 

1968, junto com a Lei 5692/71, possibilitou a implementação das licenciaturas curtas, 

processo mais rápido na formação de docentes. 

 O fim dos anos 70 e a década de 80 propiciaram muitas discussões, encontros e 

congressos, embora sem chegar a uma proposta concreta sobre o fazer pedagógico. Segundo 

Cury (1999), a crítica se voltou tanto para o dualismo existente entre o docente e o 

especialista quanto para o papel atribuído a este último como figura de controle tecnicista e de 

concepção distante da execução. Em relação ao docente, critica-se a ausência de conteúdos na 

formação universitária do professor que pretende atuar nos primeiros anos da escolarização.  

 Cury (1999) aponta que a crítica não se descuidou das chamadas licenciaturas curtas, 

cujo objetivo inicial de passagem e de transitoriedade se firmou em um status definitivo. As 

licenciaturas curtas, hoje extintas pela lei n. 9394/96, eram um curso superior com duração 

mínima de 1.200 horas, habilitando seu ingresso para o exercício do magistério, do então 

ensino de primeiro grau. Com estudos adicionais, o estudante poderia lecionar até a 2ª série do 

então Ensino Médio, conforme lei n. 5.540/68: art. 23, § 1º e lei n. 5.692/71: art. 30, § 2ºb.  

 Pesquisas se multiplicaram e publicações vieram à tona. Ao mesmo tempo, desafios 

novos e complexos postulavam novas investidas conceituais para categorizar novos 

fenômenos e novas práticas. Porém, não houve uma definição formal sobre o assunto. De 

acordo com o Ministério da Educação (1985), a década de 80 trouxe novidades na área, a 

eleição de governadores com perfil democrático e comprometido com a educação escolar 

ensejou uma notável lista de iniciativas tendentes a ampliar o acesso. Entre estas iniciativas 

destaca-se a do governo federal em apoiar a melhoria da chamada habilitação de magistério 

através dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério - CEFAM -, em nível de 

2º grau. Esse foi uma iniciativa do MEC para apoiar técnica, pedagógica e financeiramente os 

Estados que quisessem fortalecer estes cursos de modo qualitativo. 
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 Já na década de 90, a presença do Brasil na Conferência de Jomtien, na Tailândia, e as 

iniciativas de governos estaduais propiciaram, com o apoio do Conselho dos Secretários 

Estaduais de Educação - CONSED -, a implementação de Institutos Superiores voltados para 

a formação de docentes atuantes nos anos iniciais da escolarização.  

 O CONSED, criado em 1986, nasceu da necessidade e da busca de uma articulação 

organizada entre os titulares dos órgãos executivos estaduais de educação para proceder em 

ações conjuntas de interesse comum, discutir propostas e planos relativos à política 

educacional e estabelecer um intercâmbio de experiências. Nesse período, muitas 

universidades se empenharam na redefinição de seus currículos buscando articular em 

experiências inovadoras o compromisso com a competência profissional. 

 Como sugere Menezes (1996), nessas iniciativas específicas, por vezes experimentais, 

a formação dos docentes deveria relacionar atividade teórica à atividade prática, com vistas a 

alterar as circunstâncias limitadoras do conjunto curricular formulado nos anos 70. Assim, 

muitas Instituições de Ensino Superior, sobretudo, Universidades Públicas, redefiniram seus 

currículos no sentido de uma habilitação específica para os anos iniciais da escolarização, a 

qual servia como pré-requisito para os estudantes cursar outras possíveis habilitações.  

 Ainda entre as iniciativas ocorridas neste período, a partir do movimento de 

educadores, destaca-se a criação do Comitê Pró-Formação do Educador em 1983 e a posterior 

criação da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE - 

em 1990 (MENEZES 1996). Esses movimentos abrigam tendências em vista da 

transformação do curso de Pedagogia. É deste movimento que nasce a expressão ‘base 

comum nacional’ para a formação de todo e qualquer profissão da educação escolar. 

 Aos problemas vivenciados e sentidos pelos profissionais da educação nos aspectos 

formativos não há resposta ou respostas que tenham sido convergentes entre os educadores e 

os poderes públicos, sejam estes executivos ou normativos. Isto sem falar nos aspectos 

básicos de carreira, prestígio e valorização salarial. Como expõe Weber (2000): 

 

Com efeito, não data de hoje o estranhamento entre gestores de políticas educacionais e 
instância acadêmica. A desconfiança é certamente recíproca e alimentada de ambas as 
partes, embora seja possível sugerir que os gestores, talvez por disporem dos 
instrumentos necessários à implementação das decisões tomadas, contribuem mais do 
que os pesquisadores e as instituições universitárias para essa postura (WEBER, 2000, 
p. 149). 

 

 Segundo Weber (2000), este esboço mostra que o assunto formação de professores 

sempre foi polêmico e complexo. As divergências existem há muito tempo e, mesmo assim, 



65 

 

temáticas tão importantes como essa são colocadas sempre em segundo plano por quem cabe 

a incumbência de amenizar tal situação. Infelizmente, essa característica não viria a ser muito 

diferente junto à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n 9394/96.  

 A Lei n. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deu um Título - VI da 

Lei - para os “Profissionais da Educação”. Ela, procedente à Constituição Federal, lista 

dispositivos programáticos para a valorização dos profissionais e reserva, em especial, três 

artigos para a formação dos mesmos.  

 O artigo 62 refere-se à formação de docentes “tanto em universidades, quanto em 

institutos superiores de educação” e admite a “possibilidade do curso normal médio para o 

exercício docente nos anos iniciais da escolarização”. Relacionado a isso, traz-se os relatos 

autobiográficos das duas colaboradoras dessa investigação: 

 

Na Escola Normal a formação era exclusivamente voltada ao magistério de 1º a 4º 
série do ensino fundamental. [...] Antes de ingressar no magistério trabalhei como 
secretária de escola. Depois, lecionei três anos na 2º e 3º série (Relato autobiográfico 
da colaboradora LENE DA SILVA SANTOS, 2010). 
 
Ao terminar o curso do magistério fui trabalhar em uma farmácia e a educação ficou 
em segundo plano. Alguns anos depois fui convidada pelo Sindicato Rural para 
trabalhar como alfabetizadora de adultos na zona rural, na Esquina Scherer, local 
onde morei quando era criança. [...]Prestei concurso público e fui aprovada para 
lecionar pelo município de Palmeira das Missões, onde atuo até hoje (Relato 
autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 2010). 

 

Como é possível observar, o artigo 62 introduz a figura dos institutos superiores de 

educação para responder, juntamente com as universidades, pela formação de docentes para 

atuar na educação básica, porém continua a admitir a formação em nível médio, prova disso é 

que as colaboradoras dessa investigação possuem o Magistério e, por muito tempo, atuaram 

apenas com essa formação. 

Já o artigo 63 diz respeito à formação de “profissionais para a educação básica, dentro 

dos institutos superiores de educação, dos quais fará parte o curso normal superior”, destinado 

aos docentes da educação infantil e dos anos iniciais. Esse artigo estabelece, entre os cursos a 

serem mantidos por esses novos institutos, o curso normal superior destinado à formação de 

docentes para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental. 

E o artigo 64 trás a questão dos especialistas, os quais precisam ser formados em uma 

base comum nacional, em que a “formação far-se-á em cursos de Pedagogia podendo ser 

realizada no nível de graduação ou de pós- graduação”. E fixa duas instâncias alternativas à 

formação de profissionais da educação para a educação básica (para administração, 



66 

 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional), que são os cursos de graduação 

em pedagogia ou o nível de pós-graduação.  

 Pelo Parecer do CNE/CP 009/2001 foram aprovadas, no dia 8 de maio de 2001, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

Nível Superior, Curso de Licenciatura de Graduação Plena, após um longo período de 

expectativa e de mobilização da comunidade acadêmica. Conforme Scheibe (2003, p.177), tal 

resultado já era previsto, uma vez que a aprovação dessas diretrizes significou a continuidade 

na implantação das políticas educacionais em todos os graus de ensino, já iniciadas antes 

mesmo da aprovação da LDB n.9.394/ 96.  

 O mesmo autor indica que as Diretrizes, obrigatórias para o conjunto da formação 

docentes, são normas gerais e não um currículo mínimo ou um conjunto de disciplinas. Sendo 

assim, elas propiciam uma larga abertura para a criatividade das instituições, as quais têm 

autonomia e liberdade para inovar.  

 É possível constatar, sobre a perspectiva que foi trazida até aqui, que as diretrizes 

foram explicitadas somente após a emissão de vários instrumentos legais cujos conteúdos já 

determinavam a direção que as políticas educacionais deveriam seguir. Mesmo assim, não 

deixou de ser possível a formação de professores em Nível Médio para atuação na Educação 

Infantil e primeira etapa do Ensino Fundamental, conforme a LDB vigente. 

Com tudo isso, sabe-se que o debate sobre a questão das políticas de formação de 

professores vem aumentando nas últimas décadas, segundo Scheibe (2003). Isso porque, nos 

últimos anos, a área da educação como campo de conhecimento próprio passou a ser 

fundamentada de forma mais concreta como concepção de ciência da prática educativa, o que 

influenciou na necessidade e na importância da efetivação das políticas de formação docente 

cada vez mais consistentes as quais consigam verdadeiramente ampliar o nível de formação 

dos professores que atuam na educação básica no Brasil, que em muitos casos, a exemplo das 

colaboradoras, ainda se dá em nível de ensino médio. 

 

 

5.2 Formação docente: aspectos conceituais  

 

 

A partir dos estudos de Cury (1996, 1999); Scheibe  (2003); Tardif (2008) entre 

outros, viu-se que nos últimos anos o debate e as iniciativas concernentes à formação e à 

atuação dos profissionais da educação foram intensos. Em tempos de ensaios de mudanças 
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induzidas no campo educacional, essa preocupação se justifica, pois foi no âmbito da 

formação desse profissional que a nova LDB mais introduziu novidades. 

Há assim motivos para justificar que mais uma vez se levante essa problemática. 

Primeiro, porque crônicos e reconhecidos problemas da formação docente constituem 

obstáculos para o desempenho do professor e a escola deve tomar iniciativas para superá-los. 

Segundo, porque as novas orientações promulgadas para a formação dos professores ainda 

não se efetivaram, já que constituem um processo que demanda ajustes de transição a serem 

encaminhados na escola. Terceiro, porque em qualquer circunstância a formação profissional 

contínua ou permanente do professor deve se dar enquanto ele exerce sua profissão, na escola, 

paralelamente a seu trabalho escolar. 

Procurando regulamentar as novas diretrizes e bases da educação nacional, segundo 

Severino (2006, p. 61), o Conselho Nacional de Educação – CNE – e o Ministério da 

Educação – MEC – desencadearam uma série de encaminhamentos, como foi exposto 

anteriormente, a fim de mobilizar a comunidade da área para a elaboração e a discussão de 

propostas aptas a implementarem os dispositivos legais. 

 

Assim, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, bem como as 
Diretrizes Curriculares para os vários cursos de graduação, produzida, por comissões 
de especialistas das áreas de conhecimento desses cursos. Também, em diferentes 
contextos acadêmicos e profissionais a questão foi discutida, mediante encontros, 
seminários, fóruns, reuniões de trabalhos, etc (SEVERINO, 2006, p. 61). 

 

Essas discussões, conforme Severino (2006), são fundamentadas, pois a formação do 

educador pressupõe uma estruturação curricular que dê conta da extrema complexidade da 

educação, como campo teórico e como esfera prática. Há um fenômeno a se conhecer como 

processo social complexo.  Há uma prática profissional cujo agente precisa ser devidamente 

preparado, há ainda uma relação intrínseca, específica do campo da docência.  

Se a escola funcionar em bases nas quais seus professores possam cumprir esses 

preceitos legais, já estará dando os passos mais importantes para implementar ao menos parte 

de um programa de transição, para suprir deficiências na formação inicial de seus professores, 

assim como para realizar uma tarefa sua, essencial em qualquer circunstância, que é a 

formação profissional permanente de seus professores.  

A questão da formação profissional torna-se ainda mais delicada e necessária quando 

se trata da formação das educadoras e dos educadores que atuam junto às populações que 

vivem no campo. Especificamente no que se referem às escolas do campo, os entraves na 
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formação dos professores seguem um conjunto de situações vividas no cotidiano do campo, 

revelando as peculiaridades desse contexto. 

A falta de oportunidades para estudar e os percalços enfrentados na escolaridade são 

analisados pelos estudos da área. É conhecida a precariedade da formação docente nas escolas 

rurais, sendo objeto de estudos que destacam problemas como: o nível médio de ensino como 

grau máximo de instrução; a falta de propostas de formação contínua por parte dos órgãos 

gerenciadores dos sistemas de ensino para os professores das zonas rurais. 

Se é certo que precisa haver um programa institucional de formação permanente 

principalmente para os professores das escolas do campo, é indiscutível que a eficácia dessa 

formação depende essencialmente da atitude do professor, de se compreender como alguém 

que, por profissão, precisa estar em contínua formação. 

A partir disso, busca-se apoio em Marcelo Garcia (1995) por apontar que, 

“potencialmente, a formação refere-se a ações voltadas para a aquisição de saberes, de saber-

fazer e de saber-ser, associando-se em geral ao preparo para o exercício de alguma atividade”. 

Ao encontro do que traz Marcelo Garcia (1995), Almeida (2006, p. 177), reconhece que a 

formação está também associada ao desenvolvimento pessoal, ao esforço de 

autodesenvolvimento, de trabalho sobre si mesmo mediante aos mais variados meios, 

evidenciando um componente pessoal, fruto do amadurecimento das experiências vividas. 

Então, o sujeito articulador de suas finalidades, metas e valores é também o responsável 

último pela ação de formar-se.  

Caminha-se, assim, com base nos estudos de Almeida (2006, p.178), para a 

delimitação conceitual rumo ao entendimento da formação como: 

 

Um processo que pressupõe crescimento e desenvolvimento pessoal e cultural, não 
na perspectiva de uma construção apenas técnica, mas sim de desenvolvimento 
reflexivo, uma vez que o sujeito tem de contribuir com o processo de sua própria 
formação (ALMEIDA, 2006, p. 178). 

 

Somado a isso se pode agregar ainda a capacidade de transformar em experiências 

significativas os acontecimentos cotidianos vividos. Autores (Gauthier et al, 1998; Alarcão, 

1998, Pimenta, 2002) argumentam sobre a importância de uma concepção da formação 

docente que leve em conta o entorno, o indivíduo, o coletivo, a instituição, a comunidade, as 

bases implícitas subjacentes, as decisões e as atitudes do professorado em um contexto 

específico – a escola e a aula –, capaz de tornar mais eficiente sua atuação e os saberes que a 

sustentam.  
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Uma formação que tenha a prática educativa e o ensinar como objeto de análise, que 

assegure os elementos que permitam aos professores compreender as relações entre a 

sociedade e os conhecimentos produzidos e que os ajude a desenvolver a atitude de pesquisar 

e de refletir como forma de (re)aprender. 

Em seu processo de formação, o professor se prepara para dar conta do conjunto de 

atividades pressupostas em seu campo profissional. Atualmente, concebe-se essa formação 

voltada para o desenvolvimento de uma ação educativa capaz de preparar seus alunos para a 

compreensão e transformação positiva e crítica da sociedade em que vive. 

Para tanto, há que se compreender a formação a partir da confluência entre a pessoa do 

professor, seus saberes e seu trabalho. O exercício da docência não pode se resumir à 

aplicação de modelos previamente estabelecidos, ele deve dar conta da complexidade que se 

manifesta no contexto da prática concreta desenvolvida pelos professores, posto que se 

entende esse como um profissional que toma as decisões que sustentam os encaminhamentos 

de suas ações. 

 

Se compreendermos assim a prática docente, o processo de formação que lhe é 
pressuposto, e que se desenvolve ao longo de toda a carreira dos professores, requer 
a mobilização dos saberes teóricos e práticos capazes de propiciar desenvolvimento 
das bases para que eles investiguem sua própria atividade e, a partir dela, constituam 
os seus saberes, num processo contínuo (ALMEIDA, 2006, p. 179).  

 

Segundo Alemida (2006), essa perspectiva sobre a formação de professores traz 

implicações pressupondo uma política de valorização de e desenvolvimento pessoal e 

profissional. Por considerar-se o que sugere Almeida (2006), acredita-se que a relação do 

professor com a sua formação é muito mais complexa do que comumente se vê ser 

implementada em muitas das políticas educacionais em vigor. Para Almeida (2006, p. 180)  

 

Compreender o professor como sujeito de suas práticas, analista constante do 
contexto em que atua, articulador dos conhecimentos teóricos com as dinâmicas 
sociais e as necessidades de aprendizagem de seus alunos e construtor de 
conhecimento acerca de sua própria profissão, têm relação direta com as novas 
dimensões de atuação que lhe têm sido colocadas e vão além dos contornos 
estabelecidos pela concepção técnica do fazer docente (ALMEIDA, 2006, p. 180). 

 

Nas atuais coordenadas histórico-sociais, a finalidade intrínseca da educação é o 

investimento na construção da cidadania. É por isso que a educação exige um profissional 

bem preparado para sua condução. Ao contrário do que muitos pensam e do que a tradição 

brasileira reforça, a educação não pode ser conduzida de forma espontaneísta. Daí a 
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necessidade de um profissional muito bem capacitado para lidar com o conhecimento e com 

os valores envolvidos no processo educativo. 

O professor, como profissional do ensino, também é um educador, pois eis que o 

ensino é mediação direta, explícita e instrumental da educação. Mas o ensino não esgota a 

educação, quando se trata da vida social. 

 

Trata-se de um processo social de trabalho que se constitui de modo fundamental de 
atividades que se situam no âmbito da prática simbólica, ou seja, é um processo 
social cujas atividades de trabalho se dão efetivamente por mediação simbólica, mas 
com objetivos convergentes de inserir os indivíduos educandos no tríplice universo 
do trabalho, da sociabilidade e da cultura (SEVERINO, 2006, p. 61). 

 

Mesmo com o que já foi mencionado por Severino (2006), é importante ressaltar a 

necessidade de dinamizar os processos de formação articulando-os com o universo mais 

amplo da vida desses sujeitos. É preciso considerar que essa formação se amplia para além da 

escola, possibilitando a compreensão do processo social onde está inserida. Nessa direção, 

pensa-se a formação das educadoras que desenvolvem suas práticas nas escolas do campo, 

onde é preciso compreender as peculiaridades desse espaço, suas especificidades e 

necessidades. 

Além disso, segundo Nóvoa (1995a) a formação deve estimular o desenvolvimento 

profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão 

docente. Nesse sentido, deve-se valorizar paradigmas de formação que promovam a 

preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na implementação das 

políticas educativas. 

O que se deseja, afinal, são professores em constante formação, reflexivos e críticos, 

inclusive quando a reflexão e a criticidade dizem respeito à própria prática, quando se 

emergem traços da história de vida dos profissionais, que podem conduzir reflexões sobre as 

crenças que permeiam seu conceito de ensino e aprendizagem. Pensar e repensar o discurso e 

a prática pode conduzir ao aperfeiçoamento profissional e, em última análise, à constituição 

da escola pretendida.  
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5.3 A prática reflexiva formadora: potencializando a (trans)formação que se deseja 

 

 

As investigações em torno da prática reflexiva têm aumentado nos últimos anos, 

contribuindo e proporcionando um modelo de fundamentação do processo de ensino, 

contrapondo-se, assim, a uma visão tecnicista da prática profissional. 

Conforme Alarcão (2001), a idéia de reflexão surge associada ao modo como se lida 

com problemas da prática profissional, à possibilidade da pessoa aceitar um estado de 

incerteza e estar aberta às novas hipóteses dando, assim, forma a esses problemas, 

descobrindo novos caminhos, construindo e concretizando soluções. Este processo envolve, 

pois, um equacionar e reequacionar de uma situação problemática. 

O conceito de prática reflexiva surge como um modo possível dos professores 

interrogarem as suas práticas de ensino. A reflexão fornece oportunidades para voltar atrás e 

rever acontecimentos e práticas. Nessa perspectiva, o poder da reflexão sobre a prática, como 

catalisador de melhores métodos, tem vindo a ser defendido por diversos autores, entre eles 

Dewey (1933) e Schön (1983).  

Considera-se que entender a idéia de ensino reflexivo implica procurar as suas raízes 

no pensamento sobre a educação. Sendo assim, por meio da abordagem qualitativa e da 

pesquisa bibliográfica, esse tópico se propõe a caracterizar o pensamento reflexivo de que fala 

John Dewey (1933)  e, principalmente, destacar o termo e os tipos de reflexão sugeridos por 

Donald Schön (1983). Cabe explicitar que a escolha desses estudiosos se deu pelo fato de que 

ambos influenciaram as concepções de reflexão no campo educacional da maneira como é 

compreendida até os dias de hoje. 

 

 

5.3.1 O professor reflexivo e a prática (trans)formadora 

 

 

Dizer que o professor deve envolver-se na reflexão sobre a sua prática não é novo. 

John Dewey, filósofo da educação, defendeu a importância do pensamento reflexivo e 

escreveu extensivamente sobre o papel da reflexão nos seus livros How we think (1910, 1933) 

e Logic: The theory of inquiry (1938). Dewey (1933) reconheceu que nós refletimos sobre um 

conjunto de coisas, no sentido em que pensamos sobre elas, mas o pensamento analítico só 

tem lugar quando há um problema real a resolver. Ou seja, a capacidade para refletir emerge 



72 

 

quando há o reconhecimento de um problema, de um dilema e a aceitação da incerteza. Dessa 

forma, o pensamento crítico ou reflexivo tem subjacente uma avaliação contínua de crenças, 

de princípios e de hipóteses em face de um conjunto de dados e de possíveis interpretações 

desses dados.  

Outro autor que costuma ser evocado com freqüência e que marcou a forma como hoje 

se entende a reflexão é Donald Schön (1983, 1987). As suas idéias têm tido muita influência 

no campo educacional, designadamente nas pessoas interessadas na formação de professores. 

O trabalho que desenvolveu tem sustentado as posições dos que, como Kenneth Zeichner 

(1993), defendem a emancipação do professor como alguém que decide e encontra prazer na 

aprendizagem e na investigação do processo de ensino e aprendizagem.  

As idéias de Schön (1992) sobre o desenvolvimento do conhecimento profissional 

baseiam-se em noções como a de pesquisa e de experimentação na prática. A designação 

‘professional artistry’ é usada pelo autor com o sentido de referir as competências que os 

profissionais revelam em situações caracterizadas, muitas vezes, por serem únicas, incertas e 

de conflito. Ao encontro das idéias de Schön (1992), Alarcão (2005 p. 41) escreve que “a 

noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão 

que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas 

exteriores”. 

É central, nessa contextualização, ainda de acordo com a mesma autora, que existe a 

noção do profissional como uma pessoa que, em situações incertas e imprevistas, atua de 

forma inteligente e flexível, situada e reativa. Na concepção schöniana (1983), uma atuação 

desse tipo é produto de uma mistura integrada de ciência, técnica e arte e evidencia uma 

sensibilidade quase artística às situações enfrentadas. Nesse contexto, a expressão e o diálogo 

assumem papel de enorme relevância. 

Segundo os estudos realizados por Schön (1987), “Educating the reflective 

practioner”, pode distinguir-se a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a 

reflexão na ação. Os dois primeiros tipos são essencialmente reativos, separando-os apenas o 

momento em que têm lugar, o primeiro ocorrendo durante a prática e o segundo depois do 

acontecimento, quando este é revisto fora do seu cenário. É ao refletir sobre a ação que se 

consciencializa o conhecimento tácito, procuram-se crenças errôneas e se reformula o 

pensamento. Como refere Alarcão (2001), essa reflexão consiste numa reconstrução mental 

retrospectiva da ação para tentar analisá-la, constituindo um ato natural quando percebemos 

diferentemente a ação. 
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Já a ponderação sobre a reflexão na ação, para Schön (1987), é aquela que ajuda o 

profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de 

conhecer. Trata-se, então, de olhar retrospectivamente para a ação e refletir sobre o momento 

da reflexão na ação, isto é, sobre o que aconteceu, o que o profissional observou, que 

significado atribuiu e que outros significados pode atribuir ao que aconteceu (SCHÖN, 1992). 

É a reflexão orientada para a ação futura, é uma reflexão proativa, que tem lugar quando se 

revisitam os contextos políticos, sociais, culturais e pessoais em que ocorreu, ajudando a 

compreender novos problemas, a descobrir soluções e a orientar ações futuras. 

O caminho aberto pela necessidade da reflexão, como modelo de formação, propôs 

uma série de intervenções que tornou possível, ao nível teórico e prático, um novo modo de 

ver, perceber e atuar na formação dos professores. Com todas as críticas e acréscimos que se 

façam a proposta feita por Schön, é inegável a sua contribuição para uma nova visão da 

formação e, porque não dizer, de um paradigma esquecido pelos centros de formação. 

Perrenoud (2002 p. 197) aponta uma distinção entre a prática reflexiva espontânea de 

todo o ser humano, que se depara com um obstáculo, com um problema, com uma decisão a 

ser tomada, com um fracasso ou com qualquer resistência ao seu pensamento ou à ação, e a 

prática reflexiva metódica e coletiva realizada pelos profissionais enquanto não alcançam os 

objetivos propostos. O mesmo autor sugere que: 

 

Um profissional reflexivo aceita fazer parte do problema. Ele reflete sobre a sua 
própria relação com o saber, com as pessoas, com o poder, com as instituições, com 
as tecnologias, com a cooperação, assim como reflete sobre a sua forma de superar 
limites ou de tornar mais eficazes seus gestos técnicos (PERRENOUD, 2002 p. 
198).  

 

Enfim, uma prática reflexiva metódica insere-se no horário de trabalho como uma 

rotina (um estado de alerta permanente), por isso ela precisa de disciplina e de método. Além 

disso, uma prática reflexiva profissional nunca é solitária. Ela se baseia em conversas 

informais, em momentos organizados de profissionalização interativa, em práticas metódicas 

de feedback, de análise de trabalho, de trocas sobre os problemas profissionais, de reflexão 

sobre a qualidade, de avaliação do que é feito (PERRENOUD, 2002, p. 198).  

Como também assinala Schön (1987), a prática profissional desenvolvida sob uma 

perspectiva reflexiva não é uma prática que se realiza abstraindo-se do contexto social no qual 

ocorre. Este é um contexto que representa também diferentes interesses e valores. Os 

professores não estão à margem da discussão pública sobre as finalidades do ensino e sua 

organização. Pelo contrário, encontram-se precisamente no meio das contradições presentes 
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na sociedade. Pôr isso mesmo, não podem, de modo algum, nas suas reflexões e nas suas 

ações, deixar de levar em consideração tal contexto como condicionante de sua própria 

prática. Sob este ponto de vista, a deliberação prática e o juízo profissional autônomo se 

realizam no contexto dos elementos que intervém na reflexão e ela participa do conflito 

ideológico ou a contradição de interesses que se desenvolve publicamente. 

Para Santos (1998), as instituições de ensino representam aspirações e valores que 

nem sempre são resultados compatíveis. Muitos professores tendem a limitar seu mundo de 

ação e de reflexão à aula. Outros sequer o fazem. Em função disso, é importante entender de 

que maneira os docentes podem manejar estes processos de interação entre seus interesses e 

valores e os conflitos que a instituição representa, com o objetivo de alcançar melhor que 

possibilidades de reflexão crítica podem gerar-se na atribuição da instituição educativa.  

Ainda conforme Santos (1998), esta tarefa requer a habilidade de problematizar as 

visões sobre a prática docente e suas circunstâncias, tanto sobre o papel dos professores como 

sobre a função que cumpre a educação escolar. Isto supõe que cada professor analise o sentido 

político, cultural e econômico que cumpre à instituição; como esse sentido condiciona a forma 

em que ocorrem as coisas no ensino; o modo em que se assimila a própria função; como se 

tem interiorizado os padrões ideológicos sobre os quais se sustenta a estrutura educativa. Isto 

indica que o trabalho docente é uma tarefa eminentemente intelectual e implica num saber 

fazer (SANTOS, 1998). 

Refletir criticamente significa, assim, colocar-se no contexto de uma ação, na história 

da situação, participar em uma atividade social e tomar postura ante os problemas. Significa 

explorar a natureza social e histórica, tanto de nossa relação como atores nas práticas 

institucionalizadas da educação, como a relação entre nosso pensamento e nossa ação 

educativa. Portanto, a reflexão crítica induz a ser concebida como uma atividade pública, 

reclamando a organização das pessoas envolvidas e dirigindo-se a elaboração de processos 

sistemáticos de crítica que permitiriam a reformulação de sua teoria e sua prática social e de 

suas condições de trabalho (MCCARTHY, 1987). 

Um processo de reflexão crítica justifica-se, para Contreras (1997), pois permitiria aos 

professores avançar num processo de transformação da prática pedagógica mediante sua 

própria transformação como intelectuais críticos. Isto requer a tomada de consciência dos 

valores e significados ideológicos implícitos nas atuações docentes e nas instituições e uma 

ação transformadora dirigida, principalmente em uma modalidade de educação como a do 

campo em que atuam ambas as colaboradoras dessa investigação. A professora Rosemeri 

relata que: 
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A formação de professores implica muito mais que o conhecimento da própria 
disciplina, requer também conhecimentos pedagógicos e um saber prático necessário 
para intervir numa realidade singular, complexa e incerta, em que podem aparecer 
situações inesperadas e pouco previsíveis. Por isso, muitas são as ações que levam o 
professor a repensar diariamente a sua prática, até porque esperamos resultados 
favoráveis, principalmente quando estamos diante de seres que esperam muito de 
nós (Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 2010).  

 

Sobre o que afirma a professora Rosemeri Soares, Habermas (1990) defende a 

autoreflexão a partir do momento em que a justifica como a possibilidade de trazer à 

consciência os determinantes de uma forma concreta de estar estruturada a realidade social, 

processos pelo qual, ao fazer-se consciente de tais determinantes, desfazem-se seus poderes 

repressivos sobre a razão. O mesmo autor argumenta ainda que, a forma em que resolve tal 

possibilidade da autoreflexão, que desfaz as distorções da consciência, é distinguindo por dois 

momentos: o momento da crítica do particular e o momento das formas de reflexão 

transcendental ou de reconstrução racional, base dos teoremas críticos, a partir dos quais se 

desenvolve o anterior momento crítico do particular. 

Tudo isto supõe um processo de oposição ou de resistência a grande parte dos 

discursos, as relações e as formas de organização do sistema educativo. A aspiração à 

emancipação não se interpreta como a conquista de um direito individual profissional, mas 

como a construção das conexões entre a realização da prática profissional e o contexto social 

mais amplo, que também deve transformar-se. Tem-se, dessa forma, a necessidade de um 

profissional reflexivo que avalia e reestrutura seus objetivos, seus saberes e seus 

procedimentos em um processo de permanente aperfeiçoamento. Para tal, o professor 

reflexivo questiona suas ações, avaliando os resultados para entender os fracassos e os 

sucessos, olhando e modificando o futuro. 

Hoje, a formação do docente, além de ser um dos pontos mais críticos e discutidos 

dentro dos sistemas educacionais, é influenciada por transformações ocorridas em diversos 

setores da sociedade tais como os políticos, sociais, tecnológicos e econômicos. Uma 

preocupação salta aos olhos quando se verifica que há perda do valor moral e intelectual do 

professor e há perda do valor da profissão originada, em muitos casos, dentro da própria 

instituição educativa. 

Perrenoud (2002, p. 198) expõe um importante questionamento: “Por que é preciso 

inserir a postura reflexiva na identidade profissional dos professores?” Como resposta o autor 

sugere que “para livrar os profissionais do trabalho prescrito, para convidá-los a construir seus 

próprios procedimentos em função dos alunos, da prática, do ambiente, das parcerias e 
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cooperações possíveis, dos recursos e limites próprios de cada instituição, dos obstáculos 

encontrados ou previsíveis”. 

Nessa perspectiva, compartilha-se da idéia de Perrenoud (2002) e acredita-se que deva 

haver responsabilidade de propiciarmos um ambiente adequado e prazeroso para surgimento 

do professor reflexivo, que reflita sobre a sua prática, que pense e elabore novos métodos 

baseados nessa prática. Sabe-se que a prática de reflexão é fundamental à profissão docente e 

que ela já existia muito antes de se criar os conceitos atuais para um professor reflexivo. 

Agora, então, é necessário se criar uma série de condições, conjunto de regras e, 

principalmente, criar lógicas de trabalho coletivo dentro das instituições a partir das quais, por 

meio da troca de informações e atividades vivenciadas seja possível atender aos novos 

paradigmas que estabelecem o profissional reflexivo.  

Baseado em Perrenoud (2002), o professor precisa ser conduzido para estas práticas e 

incentivado a refletir sobre novas metodologias e uso das novas tecnologias, discutindo a sua 

experiência dentro do ambiente de ensino e com seus pares. É preciso incentivar o professor a 

quebrar uma mera rotina de muitos anos que não é formadora. Formadora será a prática de 

reflexão sobre os conhecimentos teóricos e a experiência adquirida ao longo dos anos, enfim, 

a pesquisa e a troca coletiva sobre essa experiência. 

A reflexão pode abrir novas possibilidades para a ação e pode conduzir a 

melhoramentos naquilo que se faz. Sabe-se que o relato autobiográfico é um forte alicerce 

para prática reflexiva. A reflexão pode potenciar a transformação que se deseja e que se é 

capaz de fazer. Assim, uma prática reflexiva proporciona aos professores oportunidades para 

o seu desenvolvimento, tornando-os profissionais mais responsáveis e mais conscientes do 

papel que assumem na sociedade e no contexto escolar a que pertencem. 

 

 



 

6 EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

6.1 Histórico das políticas públicas da Educação do Campo no Brasil 

 

 

Sabe-se que com as transformações sofridas pela sociedade, a educação também acaba 

se modificando, de forma que ao retomar-se a linha histórica e política educacional brasileira, 

é possível identificar a trajetória da educação do campo que vem se construindo no cenário do 

nosso país.  

Apesar de ter sido escrito na década de 70, o texto de Azevedo (1976), sobre a 

educação do campo, continua valendo para os dias de hoje em muitas escolas existentes no 

Brasil: 

 

A escola rural não se organizou ainda nem para elevar de “nível” as populações do 
campo, civilizando-as, nem para “fixá-las”, integrando-as na sua região, dando-lhes 
o sentimento e o conhecimento direto das coisas ambientais e preparando-as para as 
atividades dominantes do meio (AZEVEDO, 1976, p. 48). 

 

A partir da reflexão de Azevedo (1976), sabe-se que a educação oferecida para o 

homem da zona rural deve despertá-lo para si e seus valores e não para a cidade em 

detrimento dos seus. Através da educação, o homem do campo deve descobrir-se e descobrir 

o seu meio, transformando este e eliminando a política que o mantém como inferior. No relato 

autobiográfico da professora Rosemeri Soares, colaboradora dessa investigação, percebe-se, a 

esse respeito, que: 

 

A educação no campo deve levar a criança a compreender seu próprio mundo sem 
ficar presa a ele. A criança pertence a uma história, uma cultura, um tempo e um 
espaço que se modificam e sofrem influências. O educador deve proporcionar 
condições de diálogo, de instigar a curiosidade, de construir hipóteses, de desejo e 

de alegria (Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 2010). 

 

O relato da professora Rosemeri mostra que ela considera o meio em que a criança do 

campo está inserida, porém nem por isso fecha as possibilidades de a criança ter contato com 

o meio diferente do seu. Sabe-se que a professora Rosemeri, em sua infância, morou na zona 

rural do município de Palmeira das Missões - RS e estudou em uma escola do campo, a 
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mesma em que atua como alfabetizadora hoje, portanto ela fala a partir da sua própria história 

de vida enquanto aluna e enquanto docente. 

De acordo com Passador (2006, p. 119), para que esse entendimento sobre a educação 

do campo se consolidasse um longo caminho foi percorrido. A origem da concepção de 

educação do campo no Brasil data desde 1889 com a Proclamação da República. Na época, o 

governo instituiu uma Pasta da Agricultura, Comércio e Indústria para atender aos estudantes 

dessas áreas, entretanto, a mesma foi extinta entre 1894 e 1906. Foi novamente instalada em 

1909, como instituições de ensino para agrônomos. E, constituiu-se como "educação pública 

efetivamente nacional, nos anos 30, após a criação do Ministério da Educação"  (PASSADOR 

2006, p. 119). 

A partir de 1930, a concepção de educação do campo se configura em um conjunto de 

políticas com definições elaboradas para este atendimento, segundo Poletti (2001). No 

histórico da legalidade educacional, um dos primeiros tratamentos de maior abrangência 

ocorreu na Constituição de 1934, quando os Pioneiros da Escola Nova que representaram uma 

nova relação de forças oriundas pelo conjunto de insatisfações de setores intelectuais, 

cafeicultores, classe média e até massas populares urbanas,  instalaram-se na sociedade 

solicitando reformas educacionais. 

Poletti (2001) ainda aponta que a Constituição de 1934 sinaliza para importância de 

uma concepção de educação profissional voltada para o contexto industrial. O autor sugere 

que quanto à educação do campo, o Artigo 156, Parágrafo único, determina que "para 

realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo, vinte por cento das 

quotas destinadas a educação no respectivo orçamento anual" (POLETTI 2001, p.169).  

Segundo Baleeiro; Sobrinho (2001, p. 108), em 1947 a nova Constituição Brasileira 

propõe que em relação à educação do campo, a obrigatoriedade pelo financiamento seja 

transferida para responsabilidade de empresas privadas (industriais, comerciais e agrícolas), 

como expressa o Capítulo II, Educação e Cultura, Artigo 166, inciso III: "as empresas 

industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalham mais de cem pessoas, são obrigadas a 

manter o ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes" (BALEEIRO; 

SOBRINHO 2001, p. 108). Quanto à obrigatoriedade do ensino, afirmam os mesmos autores, 

responsabiliza as empresas industriais e comerciais em ministrarem a aprendizagem de 

trabalhadores menores em forma de cooperação e exime desta responsabilidade as empresas 

agrícolas. 

De acordo com Costa (2001), a partir de 1940 a educação brasileira incorporou a 

matriz curricular urbanizada e industrializada. Caracterizou, assim, interesses sociais, 
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culturais e educacionais das elites brasileiras como fundamentalmente mais relevantes para 

todo povo do Brasil. Com a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 

permanece a obrigatoriedade das empresas industriais e incorpora-se essa às empresas 

agrícolas com o ensino primário gratuito para empregados e filhos de empregados menores de 

14 anos. Isso explica porque o Brasil até 1970 esteve com uma educação do campo sob o 

gerenciamento das iniciativas privadas. 

A partir das informações trazidas por Costa (2001), compreende-se o descaso histórico 

e legal do Estado brasileiro referente ao plano educacional para as comunidades do campo e, 

ao mesmo tempo, observa-se como o Brasil rural tem apresentado concepções de educação 

que provocam altos índices de analfabetismo e baixo nível de escolaridade. 

Com a Constituição de 1988, conforme Tácito (1999), o Brasil consegue aprovar 

políticas de direitos educacionais bastante significativas, pois é a primeira vez que a educação 

é apresentada como direito de todos, além disso, é mencionado que um plano nacional de 

educação será criado no Brasil. Posteriormente, durante a gestão de Fernando Henrique 

Cardoso foram elaboradas e implementadas reformas educacionais que desencadearam em 

alguns documentos fundamentais como: Nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

- LDBEN - 9394/96, Plano Nacional da Educação de 2001 e Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

Para Dornas (1997), após a década de 90, assiste-se ao surgimento de novos rumos 

para a educação brasileira. A abertura que é dada pela elaboração de uma lei mais flexível e 

totalizadora de toda a educação faz com que se dê início a uma nova fase na organização da 

escola e do ensino no Brasil. 

A LDBEN 9394/96 regulamenta o ensino escolar, amplia seu sentido de abrangência e 

legitima a educação do campo, ao passo que, segundo Dornas (1997), permite a adaptação à 

educação básica às peculiaridades da zona do campo e de cada região, tendo especificamente: 

conteúdos curriculares e metodologia apropriada às necessidades reais e interesses e 

condições climáticas; adequação à natureza do trabalho, como é passível de ser observado nos 

Artigos 23, 26 e 28, extraídos da LDBEN 9394/96: 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 
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parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela.  

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 

cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 

ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.  

Ao submeter o processo de adaptação à adequação, a LDBEN 9394/96 institui uma 

nova forma de sociabilidade no âmbito da política de atendimento escolar: a legislação 

reconhece a diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, possibilitando a 

definição de diretrizes operacionais para a educação rural sem, no entanto, recorrer a uma 

lógica exclusiva e de ruptura com um projeto global de educação para o país. 

Viu-se que em 24 de dezembro de 1996, procurou-se dar um novo sentido à educação 

com a promulgação da LDBEN 9394/96, que é a última palavra em educação, pelo menos no 

que se refere aos rumos teóricos que a educação deve seguir. Na nova Lei, como viu-se, o Art. 

28 afirma que, na proposta de educação para a zona do campo, cada sistema de ensino deveria 

realizar as devidas adaptações às peculiaridades de cada região, considerando conteúdos 

curriculares, metodologia, interesses dos estudantes, organização do processo educacional, 

visando à adaptá-lo aos ciclos agrícolas e às condições climáticas, além da preocupação com a 

estrutura natural do meio rural. 

A exemplo das escolas em que ambas as colaboradoras dessa investigação trabalham, 

como pode ser comprovado pelo relato da professora Lene da Silva Santos, o que rege a Lei 

9394/96 corresponde a uma verdadeira proposta de educação, pois junto às mudanças 

estruturais, acontecem mudanças de valores na transmissão do conteúdo educacional para o 

homem do meio rural. Essa mudança de valor visa à manutenção do homem no seu meio, não 

para discriminá-lo, relegando-o a uma situação de inferioridade, mas fazendo-o reconhecer a 

grandiosidade do seu lugar, o seu valor como pessoa e seus direitos e deveres enquanto 

cidadãos. 
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Atualmente leciono no primeiro ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Antonio de Sousa Neto, uma escola de assentamento, 
localizada no assentamento Bom Retiro, distante 20 km de Palmeira das Missões, na 
BR 158, sentido Sul. A escola Antonio de Sousa Neto tem o objetivo comum de 
trabalhar a partir da realidade do educando, procurando resgatar a cidadania do 
homem do campo, a participação cidadã, sempre buscando envolver a comunidade 
escolar, a família, a fim de que possam entender, compreender, vislumbrar a 
importância da permanência do homem no campo na pretensão de inverter a 
situação vigente e incentivar até o retorno ao campo (Relato autobiográfico da 
colaboradora LENE DA SILVA SANTOS, 2010). 

 

A professora Lene demonstra que tem conhecimento sobre os objetivos da escola onde 

atua como alfabetizadora. Isso, possivelmente implica que ela atua em conformidade com o 

que rege a sua escola: “trabalhar a partir da realidade do educando, procurando resgatar a 

cidadania do homem do campo, a participação cidadã, sempre buscando envolver a 

comunidade escolar, a família”. 
Ainda em 1996, o Artigo 2º da Lei 9424/96, que rege a distribuição do fundo investido 

na educação do campo, aponta que “os recursos do fundo serão aplicados na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério”. E o 

Parágrafo 2º do mesmo Artigo, manda que a distribuição a que se refere o parágrafo anterior, 

a partir de 1998, deverá considerar, ainda, a diferenciação de custo por aluno, segundo os 

níveis de ensino e tipos de estabelecimentos, adotando-se a metodologia do cálculo e as 

correspondentes ponderações, de acordo com os seguintes componentes:  

I – 1ª a 4ª séries;  

II – 5ª a 8ª séries;  

III – estabelecimento de ensino especial;  

IV – escolas rurais.  

A partir dessas informações, percebe-se a efetiva incorporação das escolas do campo 

na legislação educacional do nosso país. Nota-se também que um compromisso nessa direção 

foi assumido, no âmbito legal, numa caminhada a passos lentos na educação do campo. Cabe 

salientar que a implementação foi uma reivindicação histórica dos movimentos sociais do 

campo e suas orientações referem-se às responsabilidades dos diversos sistemas de ensino 

com o atendimento escolar.  

Baseado nos estudos de Freitas (2009), sabe-se que a partir dos anos 90, os povos 

organizados do campo conseguem propor, na esfera pública, a questão da educação do campo 

como uma temática de interesse nacional ou, pelo menos, fazem-se ouvir como sujeitos de 

direito.  
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Em 1997 aconteceu o I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma 

Agrária3 (promovido pelo Movimento dos Sem Terra – MST, com apoio da United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, United Nations Children's 

Fund - UNICEF, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e Universidade de 

Brasília - UnB) que trouxe, conforme Freitas (2009), o conceito de ‘Povos do Campo’ como 

“cultura como modo de vida, relação com a produção, tempo e espaço, meio ambiente, 

organização da família e do trabalho”.  

Ainda em 1997, o governo Fernando Henrique lançou a “Campanha Toda Criança na 

Escola”, uma iniciativa que tentou resolver o abandono que ocorria nas escolas pelas crianças 

e a disparidade que existia entre série e idade. De acordo com Marinho (2008, p. 158), a 

“Campanha que esperava atingir crianças de todo país, propôs para a zona rural as “Escolas 

Rurais Multisseriada4” que amparada na nova LDB, organizariam o ensino por módulos, ao 

contrário da proposta das escolas unidocentes já existentes na zona rural”. A idéia era que o 

aluno, deixando a escola em determinado momento, ao retornar, continuaria seus estudos sem 

precisar repetir o que já fez; ele simplesmente daria continuidade aos módulos seguintes.   

A proposta tentava evitar, segundo o governo, a evasão escolar. Além disso, dentro do 

programa, previa-se a formação de professores para o exercício da multisseriação e 

elaboração de material didático e instrucional para uma melhor compreensão e 

desenvolvimento do programa. Como acontece em toda campanha, o governo fixou metas 

para serem atingidas e, na euforia da proposta, prometeu realizar as seguintes ações, que se 

referem diretamente à zona rural brasileira, conforme Marinho (2008, p. 158): 

1. Campanha de mobilização, visando à promover a participação das 

comunidades no esforço para garantir a permanência das crianças na escola. 

                                                           
3 Em julho de 1997, foi realizado o I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária Os 

participantes concluíram ser necessária uma articulação entre os trabalhos em desenvolvimento, bem como sua 
multiplicação, dada a grande demanda dos movimentos sociais por educação no meio rural e a situação 
deficitária da oferta educacional no campo, agravada pela ausência de uma política pública específica no Plano 
Nacional de Educação. Em dois de outubro do mesmo ano, representantes de universidades -Universidade de 
Brasília -UnB, Universidade Federal do Rio Grande do Sul -UFRGS, Universidade do Vale do Rio dos Sinos -
UNISINOS, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, Universidade 
Federal de Sergipe -UFS e Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho - UNESP — reuniram-se na UnB 
para discutir a participação das instituições de ensino superior no processo educacional nos assentamentos. 
Examinadas as possíveis linhas de ação, decidiu-se dar prioridade à questão do analfabetismo de jovens e 
adultos, sem ser excluído o apoio a outras alternativas (www.incra.gov.br/portal/index.php). 

 
4 Nas escolas multisseriadas, um mesmo docente atende estudantes de diferentes idades em uma mesma turma. 

Por muito tempo essa foi uma marca registrada da educação rural brasileira. 
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2. Ampliação, reforma e construção de escolas em áreas onde comprovadamente 

a rede instalada não é suficiente para atender à demanda. 

3. Financiamento de aquisição para transporte escolar, de mobiliária e outros 

equipamentos escolares e de produção, impressão e distribuição de material 

didático-pedagógico. 

Ainda segundo Marinho (2008, p. 158), as três primeiras propostas visam à criação de 

ambiente material e condições para a realização do processo educacional da criança. Na 

seqüência, o texto propõe condições humanas para a realização e incentivos: 

4. Treinamento e capacitação de professores para programas de aceleração de 

aprendizagem e escolas multisseriadas. 

5. Financiamento de projetos para atendimento educacional específico à criança e 

a jovens carentes e/ou em situação de risco. 

Por essa apresentação, pode-se perceber que o desenvolvimento do programa não foge 

aos esquemas das antigas campanhas de alfabetização, o que deixava à preocupação se tal 

programa não seguiria o mesmo caminho das outras campanhas, assumindo o seu caráter 

reprodutivista, manipulador das consciências, sendo mais uma forma de enganar as pessoas 

com uma falsa proposta de educação. 

Para se ter uma idéia do resultado da campanha proposta pelo governo Fernando 

Henrique, presidente do Brasil por duas vezes (1995 a 2002), cita-se alguns dados. No censo 

educacional de 2000, o número de analfabetos na zona rural era de 8.702.005 (Fonte IBGE).  

Segundo o mesmo censo, as classes multisseriadas ocupavam 64% das escolas que 

ofereciam ensino fundamental de 1º a 4º série.  O MEC, reanalisando a situação da educação 

no campo, verificou que as escolas multisseriadas passavam por problemas de infra-estrutura 

física, de construção de propostas didático-pedagógicas específicas, de formação de 

professores, etc. Esses problemas indicam que a proposta não foi viabilizada na prática, como 

se esperava.  

Em clima de reconstrução, segundo Marinho (2008, p. 160), em 1998 aconteceu a I 

Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo Articulação Nacional por uma 

Educação do Campo5, justamente no momento de implantação do programa Toda Criança na 

                                                           
5
 Em 1998 aconteceu a I Conferência Nacional de Educação do Campo e em decorrência deste evento criou-se 
então o "movimento por uma Educação Básica do Campo" envolvendo grupos organizados, pesquisadores e 
alguns governos do país, numa articulação que contribuísse para o melhoramento do ensino das séries iniciais 
do ensino fundamental. Na ocasião a frase educação do campo apresenta uma nova conotação. Caldart (2004) 
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Escola6. A Conferência foi composta pelos membros da Secretaria Executiva da UNICEF, 

UNESCO, CNBB, MST e UnB que, com base na mesma autora, teve como objetivo 

mobilizar os povos do campo para a construção de políticas públicas de educação e contribuir 

na reflexão político-pedagógica partindo das práticas já existentes e para isso contou com a 

presença de docentes de todo país e de representantes da América Latina. A Conferência teve 

como pontos centrais uma pedagogia e organização escolar ligada às identidades culturais e 

aos tempos e espaços dos modos de vida do campo.  

O primeiro problema identificado na realidade do campo era a escassez de dados e 

análises sobre o assunto. Nem mesmo nos órgãos competentes do poder público, 

encontravam-se dados para uma análise do assunto, o que favorecia a manutenção da situação 

e não ficava suporte para a necessária reivindicação. Mesmo assim, o texto da conferência se 

propôs a combinar os poucos dados existentes com a realidade que se conhecia. 

O segundo problema era o analfabetismo, que aspirava a necessidade de olhar para a 

zona rural com a atenção que ela merecia, com uma política pública séria, profundamente 

comprometida com a alfabetização, pós-alfabetização e educação permanente dos habitantes 

da zona rural, conforme o próprio texto da referida Conferência Nacional. 

O terceiro problema era a matrícula no ensino fundamental. A preocupação que se 

registrava na Conferência era que o maior índice de crianças fora da escola se encontrava nos 

bolsões de pobreza existentes nas periferias urbanas e nas áreas rurais (MARINHO 2008, 

p.161). 

O texto base da Conferência Nacional, escrito por Arroyo; Fernandes (1999), faz 

referência a dados oficiais e mostra que mesmo com o grande esforço que outros organismos, 

como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o Movimento dos Sem Terra – 

MST, faziam de trabalharem por uma educação melhor no meio rural, a ação não conseguia 

ser muito representativa, pois a ajuda dos governos federal, estaduais e municipais não 

aparecia para somar aos esforços; eis a razão pela qual se fazia menção de que o poder 

público vivia a estimular a educação na cidade e se esquecia da zona rural. 

                                                                                                                                                                                     

afirma em seus estudos "ser esse o momento do batismo coletivo de um novo jeito de lutar e pensar a educação 
para o povo brasileiro que vive e trabalha no e do campo. 

 
6
 As ações do programa estão estruturadas com foco no professor, na escola ou no aluno, de forma a contribuir 
para que a criança tenha condições de acesso à escola e de permanência na escola até a conclusão do Ensino 
Fundamental. O programa é composto por 14 ações, das quais 5 são responsáveis por 91% dos investimentos 
realizados em 2001: Alimentação Escolar; Complementação do Fundef; Livro Didático; Dinheiro Direto na 
Escola; e Bolsa Escola. 
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A Conferência pretendia lançar propostas para a formação de uma educação básica 

para o campo e, para isso, seria preciso desenvolver uma política pública de educação básica 

para o campo, contando com escolas públicas, gratuitas e de qualidade para todos os níveis, 

gestão democrática em toda a rede de ensino, contando com a participação ativa das famílias 

na formação dos educandos, apoio às pesquisas que ajudem na formação de estruturas 

curriculares, programas específicos de educação apropriada para o meio, incentivo e aplicação 

de material didático condizente com a vida e a cultura do aluno do campo. 

O texto apresenta algumas linhas para pensarem-se os princípios pedagógicos de uma 

escola do campo. Começa mostrando que um projeto da educação se constrói quando se 

define com clareza o lugar social que ela ocupa dentro do desenvolvimento nacional, pois o 

desenvolvimento de um país se dá pela preocupação com a sua população. 

Segundo Marinho (2008, p. 162), o princípio pedagógico da escola do campo tinha 

que considerar a política, a cultura e a economia dos diferentes grupos de trabalhadores (as) 

do campo, visando às suas diferenças, às transformações, aos valores, aos conhecimentos e às 

perspectivas tecnológicas para um melhor desenvolvimento do meio rural; sem o 

reconhecimento de tantos meios, o processo pedagógico tenderia a ser inconstrutivo. 

A escola do campo que o documento propõe deve estar integrada à realidade do povo 

que a cerca, promovendo a consciência desse povo, valorizando sua cultura, produzindo a 

participação política consciente e o desenvolvimento da comunidade local. Portanto, essa 

escola não está somente presente no lugar, mas também faz parte da própria história do lugar, 

assim ela poderá ser reconhecida como uma escola de qualidade. Partindo desse pressuposto, 

mais uma vez a professora Rosemeri Soares é trazida para elencar que o contexto social do 

aluno é considerado por ela, que tem plena consciência da importância dessa atitude: 

 

O que deve ser levado em consideração é o contexto social em que a criança está 
inserida. A ação pedagógica deve estar envolvida com as atividades rotineiras da 
criança. É importante que o professor envolva em atividades como o trabalho com o 
tempo e o espaço que ela ocupa, que a estimule, provoque e instigue-a para ir ao 
encontro do saber (Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 
2010). 

 

Rosemeri Soares afirma que o contexto social da criança é importante e deve ser 

valorizado. Marinho (2008, p. 163), acrescenta a isso que “o princípio pedagógico de escola 

do campo se fundamenta nessa participação que a escola vai ter na vida das pessoas, mas isso 

só acontece se a escola estiver vivendo as dimensões socioeconômicas do meio”. O texto 

trazido pelo autor apresenta cinco transformações necessárias para construírem-se as escolas 
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do campo. A primeira é redefinir o seu papel revendo os compromissos que não são novos, 

mas são indispensáveis, tais como o ético/moral, que deve ser o espelho para os demais 

compromissos; a intervenção social, que deveria ter o caráter de preparar as pessoas para 

promoverem o desenvolvimento local e o compromisso com a cultura, levando o educando a 

reconhecer os seus valores e a divulgá-los. 

Uma segunda transformação para que aconteça a escola do campo é a democratização 

para que pais, alunos, movimentos e organizações pudessem participar das decisões e se 

sentissem como membros integrantes da comunidade escolar e não meros freqüentadores. 

A terceira transformação que devia acontecer é a pedagogia escolar. O texto mostra 

que várias discussões estariam acontecendo fora da escola em relação à questão pedagógica 

ao lado de várias experiências, enquanto a escola fica alheia a tais acontecimentos. Sendo que, 

a proposta é trazer para dentro da escola essas discussões e adequar tais experiências à 

realidade da escola, pois não se poderia ignorar que as experiências tinham dado resultados e 

que as discussões que ocorrem fora da escola podiam servir para que ela se ajustasse mais à 

realidade do educando. 

A quarta transformação é a do currículo, que, tendo a função de organizar o processo 

de ensino-aprendizagem da escola, deve pensar que ela é um centro de formação humana e 

não um simples lugar de transmissão de conteúdo, onde a memorização pode ser mais 

importante que a compreensão. É preciso que a escola valorize mais a cultura do povo, 

trabalhando melhor nos currículos o vínculo entre educação e cultura, que é o dia a dia do 

educando e pode ajudá-lo a compreender melhor a proposta que a escola está fazendo. Por 

fim, é preciso que o currículo da escola do campo contemple a relação com o trabalho na 

terra.  

De acordo com as discussões realizadas na Conferência e sistematizadas em forma de 

texto por Arroyo; Fernandes (1999), é preciso trabalhar na formação constante dos 

professores que atuam nas escolas do campo para que eles articulem as alternativas 

pedagógicas locais, construindo o saber mediante a realidade da comunidade e colaborando 

plenamente com a construção da escola do campo.  

Nas conclusões da Conferência, ficou a convicção de que é necessário trabalhar para a 

construção de uma escola do campo, produzindo as transformações acima mencionadas e 

buscando convencer a sociedade civil e política da importância e urgência de criar-se a escola 

do campo já que o repensar da escola para a zona rural pode significar a reprodução do 

modelo da escola que se apresenta na zona urbana.  
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Ficaram como propostas que os desafios levantados na Conferência deveriam ser 

trabalhados em encontros regionais, buscando transformações nos pequenos locais e 

procurando motivar e ajudar na construção de uma escola voltada para o campo. Porém, 

apesar da reflexão apresentada, registra-se que no final do primeiro mandato do Presidente 

Luis Inácio Lula da Silva (2003 – 2006), os problemas ainda se apresentam.  

Talvez isso tenha ocorrido primeiro pelo fato de as propostas serem preparadas fora do 

meio em que serão aplicadas, sem a participação de pessoas que conhecem e podem por nelas 

suas aspirações. Segundo, pela tentativa de levar à comunidade a ter uma necessidade que não 

é a sua. De acordo com o censo de 2000, a população rural diminuiu, mas a taxa de 

analfabetismo permaneceu; além disso, o MEC constatou que as escolas do campo 

continuavam a carecer de infra-estrutura, reclamavam da falta de professores e da baixa 

qualidade de ensino. 

Marinho (2008, p. 172) apresenta algumas medidas importantes a serem consideradas, 

as quais foram abordadas na I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo 

Articulação Nacional por uma Educação do Campo: 

 

Formar uma consciência crítica no educando, por serem iniciativas que surgiram da 
realidade local, de grupos ou pessoas do meio, com o apoio da própria comunidade. 
Preocuparam-se mais em levar o educando a refletir sobre a sua realidade, perceber 
a injustiça que recaia sobre seus ombros, a desigualdade com que era tratado e os 
direitos que possuía [...] Buscar mais integração entre o educando e seu meio, não 
esperar respostas imediatas, pensar mais no educando e no desenvolvimento, 
procurar desenvolver a consciência crítica do educando e valorizar mais suas raízes 
culturais. Tais qualidades fizeram essas iniciativas serem mais duradouras e obterem 
melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. O problema da educação 
na zona rural também centra-se na formação dos professores, pois, desde os 
primórdios da atividade educacional rural, o professor leigo predominava. Os cursos 
de licenciaturas não contemplam a formação de docentes para atuarem nas escolas 
do campo e os cursos que se formaram com esse fim não tiveram resultados, pois os 
professores formados não se adaptavam às comunidades e, quando ficavam, tinham 
que amargar a dura realidade da falta de recursos financeiros e materiais para o 
exercício do seu trabalho [...] Somando a capacitação deficiente, a falta de 
assistência pedagógica, as precaríssimas condições de trabalho, os baixos salários e 
a própria condição social do meio, já que o importante não era a formação do 
cidadão e sim de uma mão de obra que pudesse continuar contribuindo 
ingenuamente para a manutenção das estruturas sociais (MARINHO 2008, p. 172-
173). 

 

A idéia de Marinho (2008) é ampliada por Freitas (2009) quando a autora aponta que a 

vinculação com a discussão política sobre o lugar do campo na construção de um projeto de 

nação e a ligação das políticas públicas sobre educação com outras questões do 

desenvolvimento social do campo, tais como: estradas, serviços de comunicação, cultura, 
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assistência técnica, saúde, transporte e lazer tiveram destaque na I Conferência Nacional por 

uma Educação Básica do Campo Articulação Nacional por uma Educação do Campo. 

Ainda em 1998 formou-se um Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – PRONERA/INCRA/MDA – visando à escolarização formal para trabalhadores 

rurais assentados, além de rede de universidades públicas e escolas técnicas, movimentos 

sociais e sindicais, Secretarias de Educação, em todos os estados da federação.  

O PRONERA/INCRA/MDA impulsionou as investigações no âmbito acadêmico sobre 

a temática da educação do campo. Prova disso é que neste mesmo ano, 1998, surgiu, no 

Gabinete de Projetos - GAP, da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, o registro da 

pesquisa “Construindo a unificação entre investigação e ação  -CUIA” que tinha o professor 

Fábio da Purificação de Bastos como responsável e contava com a participação da professora 

Cleonice Maria Tomazetti, na época aluna e hoje professora da UFSM. Esse projeto 

objetivava promover a unificação entre investigação e ação num programa de educação de 

jovens e adultos parametrizado pela investigação-ação emancipatória e a educação 

problematizadora de matriz freireana, nas escolas públicas das regiões de assentamento de 

reforma agrária. 

Mesmo com a formação do PRONERA/INCRA/MDA e com o aparecimento de 

investigações relativas à educação do campo, o Plano Nacional de Educação datado de 2001 

não faz menção diretamente a essa modalidade de ensino, mas considera que a oferta do 

ensino fundamental precisa chegar a todos os recantos do país e a ampliação da oferta das 

quatro séries regulares em substituição às classes isoladas unidocentes é meta a ser 

perseguida, consideradas as peculiaridades regionais e a sazonalidade7.  

Com essa perspectiva, segundo Molina; Jesus (2004) está instalado no âmbito da 

Coordenação de Educação do Campo um processo de elaboração de propostas e estratégias 

com vistas a fazer a Educação do Campo presente, no que tem de acúmulo dos últimos 

tempos, na versão do PNE, que se espera, renovada.  

                                                           
7
 No que se refere ao Plano Nacional de Educação - PNE, Saviani (2000) argumenta que quando a Constituição 
Federal de 1988, em seu Artigo 214 determina que "a lei estabelecerá o plano nacional de educação" e no 
Artigo 211 provê “como tarefa da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a organização de seus 
sistemas de ensino”, significa que a origem desse pensamento surgiu há muitos anos. A idéia de construção do 
Plano Nacional de Educação existe desde 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, como 
sugere Saviani (2000), quando se buscava a modernização do país pela modernização da educação. O 
Manifesto além de convocar a organização da educação em âmbito nacional, ainda propunha um programa que 
se configurava como um sistema nacional de educação, em que a racionalidade científica (escolanovismo) 
permearia o âmbito educacional até 1962. 
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No Conselho Nacional de Educação – CNE – consta que em 2002 foi aprovada a 

Resolução CNE/CEB Nº. 01 de 03 de abril; as Diretrizes Operacionais da Educação do 

Campo; consolida um importante marco para a história da educação brasileira e em  

especial para a educação do campo. Todavia, a lentidão faz com que as políticas de direito 

não alcance proporções significativas e se efetivem concretamente na escola do campo de 

toda sociedade brasileira. 

Freitas (2009) aponta que em 2002 também se forma o Grupo Permanente de Trabalho 

– GPT - de Educação do Campo no MEC, envolvendo pequenos agricultores, sem-terra, 

povos da floresta, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, assalariados rurais. 

Ainda em 2002, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(Resolução nº 1/2002 do CNE/CEB) apresentam um processo inovador de construção de 

política pública na relação do governo federal com os governos estaduais e municipais, com a 

sociedade civil organizada e com os povos organizados do campo.  

Em 2004, segundo a mesma autora, deu-se a criação de quatro departamentos  da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/Ministério da Educação - 

SECAD/MEC: Educação de Jovens e Adultos, Desenvolvimento e Articulação Institucional; 

Avaliação e Informações Educacionais; e Educação para a Diversidade e Cidadania, em que a 

Educação para a Diversidade e Cidadania tem cinco coordenações: Ações Educacionais 

Complementares, Diversidade e Inclusão Social, Educação Ambiental, Educação do Campo e 

Educação Indígena.  

Ainda em 2004, o II Plano Nacional de Reforma Agrária contou com a participação 

dos movimentos sociais. Novas políticas públicas para viabilizar o desenvolvimento dos 

assentamentos foram pensadas, dando-se prioridade para ações de educação e formação. 

Parte-se, então, aos eixos para a construção das políticas de Educação do Campo com a 

construção de uma base científica para a superação da dicotomia campo-cidade e a articulação 

entre educação e desenvolvimento sustentável e para a construção da esfera pública na 

interação democrática e anti-corporativa entre o poder público e as organizações da sociedade 

civil, de acordo com Freitas (2009).  

Em agosto de 2004, aconteceu a II Conferência Nacional de Educação do Campo8 e 

deu-se mais uma etapa significativa na história da construção do direito dos povos do campo à 

                                                           
8
 Em agosto de 2004, deu-se a II Conferência Nacional de Educação do Campo que contou com representantes 
de Movimentos Sociais, Movimento Sindical e Organizações Sociais de Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Campo e da Educação; das Universidades, ONG´s e de Centros Familiares de Formação por Alternância; de 
secretarias estaduais e municipais de educação e de outros órgãos de gestão pública com atuação vinculada à 
educação e ao campo; trabalhadores do campo, educadores e educandos. 
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educação. Viu-se que nas últimas décadas se acentuou a presença dos movimentos sociais do 

campo na cena política e cultural. No conjunto de suas lutas pela terra, pela agricultura 

familiar, pelo trabalho, pela vida e dignidade e foram construindo-se sujeitos coletivos de 

direitos, entre eles do direito à educação. 

Nesses processos sociais e culturais as educadoras e os educadores do campo e da 

floresta foram assumindo novos compromissos, redefiniram seu perfil profissional, e reuniram 

em freqüentes encontros, seminários e congressos. Reinventaram concepções e práticas 

educativas. Produziram um corpo teórico sobre a educação do campo. 

E a II Conferência teve como propósito que todo esse processo fosse reconhecido 

politicamente pelo Estado e pelos Governos. Que a Educação do Campo fosse assumida como 

Política Pública de maneira mais explícita. Que as Secretarias que têm escolas no campo 

fossem apoiadas em seus esforços. Que os órgãos públicos responsáveis pela educação em 

nosso país se fizessem mais presentes reconhecendo a dívida social, cultural e educativa que 

tem para com os diversos sujeitos que trabalham e vivem no campo e na floresta. 

A II Conferência Nacional de Educação do Campo pretendeu, ainda, que fosse 

reconhecida a especificidade de suas formas de viver e de ser, de formar-se, socializar-se, 

aprender, de produzir e relacionar-se com o conhecimento, com as ciências e a tecnologia, 

com os valores e a cultura. Enfim, com os processos educativos. E que reconhecida essa 

especificidade, fossem elaboradas políticas públicas específicas e estratégias específicas de 

sua eficaz implementação. 

Da II Conferência surgiu o texto Por Uma Educação do Campo, organizado por 

Molina; Jesus (2004), o qual apresenta um conjunto de pressupostos sobre o campo que 

merecem ser discutidos, entre eles os especificados a seguir por Caldart (2004). As 

características do campo apresentadas por Caldart (2004, p. 18) na Coleção Por Uma 

Educação do campo, vol. 5 – “aumento da pobreza, a degradação da qualidade de vida, o 

aumento da desigualdade social e da exclusão, a barbárie provocada pela implantação violenta 

do modelo capitalista de agricultura“ – não são especificidades do trabalhador residente no 

campo, mas identificam o trabalhador enquanto classe. 

Porém, conforme explicitado no parecer que embasou as Diretrizes operacionais para a 

educação básica nas escolas do campo, “[...] o específico pode ser entendido também como 

exclusivo, relativo ou próprio de indivíduos [...]” (2004, p. 29). Isso justificaria, segundo o 

mesmo documento, muito mais do que o simples acesso, inclusão ou pertencimento a uma já 

existente rede de escolas públicas, mas a adaptação delas às necessidades exclusivas, leia-se 

específicas do campo.  
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Essa argumentação remete assim à defesa da escola diferente para o campo, 

considerando que “[...] o contexto onde ela se instala é diferente” (idem, p. 21). Nesse sentido, 

afirma-se a existência de uma realidade que é própria dessa escola. Daí, conseqüentemente, a 

perspectiva que acompanha mesmo argumento de que a função da educação para o campo 

seja a formação de um agente social especificamente para o mundo do trabalho no campo. 

A partir disso, mais e mais encontros, congressos, seminários e conferências têm 

ampliado e aprofundado as reflexões sobre a educação do campo, com base em pesquisas e 

intervenções nas universidades e outros fóruns (agências de financiamento, organizações não 

governamentais, entre outros). Em conseqüência, há criação de centros regionais de pesquisa 

que aproximam pesquisadores das universidades públicas e pesquisadores vindos da 

militância nos movimentos sociais do campo, proporcionando vinculação entre docência, 

pesquisa, militância e intervenção.  

Os documentos citados nessa investigação9 pontuam, em parte, anseios da população e 

contemplam, sobretudo, a formação de indivíduos pautados nos interesses econômicos e 

políticos da classe dominante brasileira. Nesse contexto, as políticas públicas de educação 

implementadas nas áreas rurais do Brasil, não tem dado conta de acompanhar o trabalho de 

produção do campo, com a formação profissional próprios para esta realidade e devidamente 

qualificada. Ocorre que, sucessivamente os governos brasileiros têm implantado uma 

educação que não atende e não respeita às especificidades de cada realidade regional e muito 

menos a diferenciação (geográfica, cultural, histórica, social, etc.) do campo, uma vez que se 

recorre a um padrão de educação urbanocêntrica.   

Assim, pode-se dizer que a educação, enquanto direito fundamental, foi ao longo dos 

anos, negligenciada às classes mais pobres da população brasileira, como sugere Martins 

(2008, p. 96). E em decorrência disso, realizaram-se lutas, organizadas em todo país, para que 

se efetivassem direitos constitucionais que garantissem uma educação que atendesse os 

excluídos, entre esses, as pessoas que vivem no campo. É óbvio que transformar anseios, 

historicamente negados na legislação, representa, sem sombra de dúvidas, um avanço, uma 

conquista relevante, mas, isso não basta se não se materializa efetivamente em políticas de 

ações concretas desenvolvidas nos municípios de todo país.  

Viu-se que toda euforia em torno da educação buscou apoio em várias fontes, dentre 

elas, na Constituição Federal em vigor, desde 1988. Além disso, no Artigo 205 está escrito 

que a educação é um direito de todos e um dever tanto do estado quanto da família, sendo 

                                                           
9
 Entre eles, cita-se os volumes 2 e 5 da Coleção Por Uma Educação Básica do Campo (1999; 2004). 
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promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, no intuito de promover o indivíduo 

um cidadão e qualificá-lo para o trabalho. O Artigo explicita as duas vertentes que devem 

orientar o processo educacional da época, isto é, a cidadania e a capacidade profissional. Se 

considerarmos cidadão alguém que tem condições de decidir, escolher e intervir, vamos ver 

que a Constituição vai refletir o pensamento que se busca na educação no momento. A 

proposta teórica não deixa dúvida, a educação é para o indivíduo descobrir-se como pessoa, 

como peça importante dentro do contexto social imediato que vive. 

A nova LDBEN 9394/96, na introdução, relembra o Artigo 205 da Constituição 

Federal de 1988. Além disso, no Artigo 1º, a LDB apresenta a educação no seu aspecto mais 

amplo, presente na vida familiar, social, profissional, cultural e científica, mostrando que 

educação não deve ser vista somente como um momento particular, mas sobre toda a 

existência do ser humano. A partir disso, traz-se Freire (1994), pelo seu posicionamento 

histórico, em um momento de mudança da educação brasileira: 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 
liberdade não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” a 
quem o mundo “enche” de conteúdos. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas 
a da problematização dos homens em suas relações com o mundo (FREIRE, 1994, p. 
77). 

 

Para o autor citado, a educação precisa considerar o educando como pessoa, e não 

como um recipiente onde colocamos o que desejamos para guardar, sem que haja alteração no 

produto. Essa afirmação questiona qualquer modelo educacional que pense no educando 

como sendo objeto de manipulação ideológica, alguém que presencia a história, mas não a 

faz. 

Escolhe-se também a definição de Pinto (1991, p.39), pela sua posição histórica num 

contexto difícil da nossa história: “A educação é um processo histórico de criação do homem 

para a sociedade e simultaneamente de modificação da sociedade para benefício do homem”. 

Esse processo dialético faz da educação um momento em que o homem desenvolve as suas 

potencialidades e sente-se como parte integrante do processo histórico, contribuidor da 

sociedade e integrador dela, ao contrário do processo que visa somente à sociedade ou a um 

grupo da sociedade em prejuízo da maioria.  

Com base nesse pensamento, começou-se a discutir outro perfil de escola do campo, 

em que se considera não uma educação para os sujeitos do campo e sim uma educação com os 

sujeitos do campo. Reitera Molina (2004), que a educação do campo como novo paradigma, 

está sendo construída por diversos grupos sociais e universidades, rompem com o paradigma 
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rural cuja referência é a do produtivismo, ou seja, o campo como lugar da produção de 

mercadorias e não como espaço de vida, o lugar da dialetização da cultura, do saber e da 

formação de identidades.  

Além do produtivismo, o reprodutivismo também é uma realidade na história da 

educação do campo no Brasil, tanto que muitos dos mesmos problemas que se encontravam 

no passado ainda perduram até hoje em muitas escolas, mantendo-se duas situações: primeiro, 

a deficiência da educação como um todo e, depois, o alto índice de analfabetismo 

especificamente na zona rural.  

Em 2008, o volume 1/2008 da Revista Educação da UFSM constituiu-se pelo Dossiê 

Educação no Campo, organizado pela Profa Dra. Ane Carine Meurer e por textos de demanda 

contínua. A primeira parte apresenta nove textos sobre a temática, compondo o Dossiê. A 

segunda parte é constituída por outros três artigos de demanda contínua e que versam sobre 

diferentes temas da educação. O Dossiê Educação do Campo foi organizado a partir do Grupo 

de Pesquisa em Educação e Território – GPET, envolvendo, na sua organização os 

professores Ane Carine Meurer, Cesar De David, Carmen Wizniewsky. Entende-se que a 

organização do Dossiê Educação do Campo é fundamental para os educadores, sejam eles do 

campo ou urbanos, pois as reflexões apresentadas contribuem para se repensar as teorias e 

também as práticas.  

O que se pode entender, com tudo isso, é que poderá derivar da integração escola e 

campo princípios de um novo fazer pedagógico que envolva os educadores e educandos com 

as experiências cotidianas vividas em seu contexto de origem, seus valores e sua realidade.  

Apesar das conquistas legais para a educação do campo, percebe-se ainda a falta de 

compromisso do governo com essa realidade. Sabe-se, porém, que o compromisso com a 

educação não tem apenas um fator determinante, mas é um problema político, social e 

econômico.   
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6.2 Escolas do Campo em Palmeira das Missões: O cenário da investigação 

 

 

 

Figura 26: Brasão da cidade – Símbolo do município de Palmeira das Missões.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões. Disponível http://www.palmeiradasmissoes-rs.com.br. 

 

 

Este subcapítulo é trazido para elencar o contexto em que as colaboradoras Lene e 

Rosemeri vivem. Para isso, foi elaborado um histórico que contém a formação social do 

município de Palmeira das Missões – RS. 

O primeiro cronista de Palmeira das Missões, o cônego Francisco Thedósio d’Almeida 

Leme, em trabalho datado de 20 de maio de 1872, intitulado “História da Fundação da 

Paróquia de Santo Antônio da Palmeira”, citado por Oliveira (1974, p. 12), conta sobre a 

formação social e religiosa da Vilinha da Palmeira, hoje denominada Palmeira das Missões. 

Leme (1872) escreve sobre os imensos limites territoriais primitivos, quando a Vilinha da 

Palmeira era distrito da então Espírito Santo da Vila de Cruz Alta, muito antes de se 

emancipar.  

Leme (1872), na descrição dos primórdios de Palmeira, afirma que “o território 

compreendendo entre os rios Palmeira, Vargem na distância de um do outro de 12 léguas mais 

ou menos sendo o seu comprimento desde a divisa da Vila de Passo Fundo à margem do Rio 

Uruguai na extensão de uns lugares de 30 léguas e outros de 40, estando todos povoados em 

bairros mui grandes, tendo por tudo uma população de 7 mil almas divididos por natureza que 

para o futuro se formarão cinco ou seis opulentas paróquias” (OLIVEIRA 1974 p. 17). 

Para Oliveira (1974, p. 14), é possível dividir o povoamento de Palmeira das Missões 

em três fases distintas: 



 

1ª Fase – A fase inicial, estende

Provavelmente, foram os Jesuítas dos Sete Povos das Missões os primeiros homens brancos a 

recruzarem o território do antigo município de Palmeira das Missões, e

vinculação direta e profunda com a história local. É a época do reconhecimento do seu 

território, da descoberta e exploração dos ervais nativos. Nessa fase não se organizam núcleos 

urbanos permanentes, mas arranchamentos transitórios,

das safras, refazendo-se nas safras seguintes;

2ª Fase – Pode ser chamada do ciclo do tropeirismo. Este período abrange cerca de um 

século. Começa em 1816 precisamente na data da conhecida Exploração dos Caminhos das 

Missões. Portugueses comandados por At

fácil passagem para o gado. Com este descobrimento, muda a rota dos tropeiros, 

determinando a fixação definitiva, dos paulistas em terras de Palmeira, fato este, 

testemunhado pelo próprio punho de At

define o domínio lusitano dos portugueses de nossa região, que se fundam as nossas primeiras 

fazendas e se fixam os primeiros núcleos urbanos da região dos campos, tanto da sede, c

dos antigos distritos (Nonoai e Campo Novo);

3ª Fase – Em 1917, quando aqui se estabeleceu a comissão de colonização que veio 

disciplinar o crescimento demográfico, ocorreu o incentivo à construção de estradas distritais 

e o estímulo do nosso primeiro 

precários.  Atualmente, Palmeira faz parte da microrregião (009) de Carazinho, do Conselho 

de Desenvolvimento da Região da Produção 

da Zona da Produção - AMZOP.

 

Figura 27: Divisão do Estado do Rio Grande do Sul em Microrregiões.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006)

A fase inicial, estende-se por toda a existência das Missões Jesuíticas. 

Provavelmente, foram os Jesuítas dos Sete Povos das Missões os primeiros homens brancos a 

recruzarem o território do antigo município de Palmeira das Missões, embora não tenham tido 

vinculação direta e profunda com a história local. É a época do reconhecimento do seu 

território, da descoberta e exploração dos ervais nativos. Nessa fase não se organizam núcleos 

urbanos permanentes, mas arranchamentos transitórios, os quais eram abandonados depois 

se nas safras seguintes; 

Pode ser chamada do ciclo do tropeirismo. Este período abrange cerca de um 

século. Começa em 1816 precisamente na data da conhecida Exploração dos Caminhos das 

es. Portugueses comandados por Athanagildo Pinto Martins, descobrem um local de 

fácil passagem para o gado. Com este descobrimento, muda a rota dos tropeiros, 

determinando a fixação definitiva, dos paulistas em terras de Palmeira, fato este, 

elo próprio punho de Athanagildo Pinto Martins, é nessa fase também, que se 

define o domínio lusitano dos portugueses de nossa região, que se fundam as nossas primeiras 

fazendas e se fixam os primeiros núcleos urbanos da região dos campos, tanto da sede, c

dos antigos distritos (Nonoai e Campo Novo); 

Em 1917, quando aqui se estabeleceu a comissão de colonização que veio 

disciplinar o crescimento demográfico, ocorreu o incentivo à construção de estradas distritais 

e o estímulo do nosso primeiro surto agrícola, apesar de seus recursos técnicos serem bastante 

precários.  Atualmente, Palmeira faz parte da microrregião (009) de Carazinho, do Conselho 

de Desenvolvimento da Região da Produção - CONDEPRO - e da Associação dos Municípios 

AMZOP. 

 
Figura 27: Divisão do Estado do Rio Grande do Sul em Microrregiões.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006), disponível em: http://www.ibge.gov.br
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se por toda a existência das Missões Jesuíticas. 

Provavelmente, foram os Jesuítas dos Sete Povos das Missões os primeiros homens brancos a 

mbora não tenham tido 

vinculação direta e profunda com a história local. É a época do reconhecimento do seu 

território, da descoberta e exploração dos ervais nativos. Nessa fase não se organizam núcleos 

os quais eram abandonados depois 

Pode ser chamada do ciclo do tropeirismo. Este período abrange cerca de um 

século. Começa em 1816 precisamente na data da conhecida Exploração dos Caminhos das 

anagildo Pinto Martins, descobrem um local de 

fácil passagem para o gado. Com este descobrimento, muda a rota dos tropeiros, 

determinando a fixação definitiva, dos paulistas em terras de Palmeira, fato este, 

anagildo Pinto Martins, é nessa fase também, que se 

define o domínio lusitano dos portugueses de nossa região, que se fundam as nossas primeiras 

fazendas e se fixam os primeiros núcleos urbanos da região dos campos, tanto da sede, como 

Em 1917, quando aqui se estabeleceu a comissão de colonização que veio 

disciplinar o crescimento demográfico, ocorreu o incentivo à construção de estradas distritais 

surto agrícola, apesar de seus recursos técnicos serem bastante 

precários.  Atualmente, Palmeira faz parte da microrregião (009) de Carazinho, do Conselho 

e da Associação dos Municípios 

 
Figura 27: Divisão do Estado do Rio Grande do Sul em Microrregiões. 

http://www.ibge.gov.br 
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Segundo Oliveira (1974, p. 17), pela lei provincial número 928 de 06 de maio de 1874, 

essa imensa área passou a ser o território do município de Palmeira das Missões, que em 

números corresponde a mais de 13.352 km², fazendo limites com a cidade de Cruz Alta ao 

sul, Passo Fundo ao leste, Santo Ângelo ao oeste e as barrancas do rio Uruguai ao norte. Fazia 

parte, então, de sua grande superfície o Sertão Virgem do Alto-Médio Uruguai, os Campos 

Verdejantes das Coxilhas imensas que avançam por entre as matas dos inúmeros afluentes 

desse rio e uma fração do Planalto Rio-Grandense. Não obstante, a região da antiga Palmeira 

foi constituída de férteis terras, como bem comprova hoje a grande produção agrícola do Alto-

Médio Uruguai, ela foi também a última zona fisiográfica do estado do Rio Grande do Sul a 

ser colonizada, isto é, a partir de 1917.  

Relata a História que, em 1877 a Câmara de Vereadores vota a contratação do 

professor José Atanásio de Almeida, uma vez que já funcionava na Vila em magistério 

particular para o ensino de meninos pobres. Além de ser o município central, como sugere a 

justificativa, e encontrar-se atrasadíssimo na instrução educacional, a informação de José 

Pedro de Almeida é desencorajadora: “o artigo 7 da Lei 071, de 6-5-76 diz que ficam 

suspensos os provimentos de cadeiras de instrução primária por meio de contratos”, 

informação que serviu para a breve negativa de J. B. Coelho, a 7-11-77: “D’intero acordo” 

(SOARES 1974 p. 162). 

Em 1881, conforme Soares (1974, p. 163), o interesse da Câmara não se circunscrevia 

somente ao ensino convencional, mas dava até um passo audacioso, pleiteava recursos para 

um asilo agrícola ou escola teórico-prática de agricultura, como se vê pelo seguinte trecho do 

ofício assinado por Athanagildo Pinto Martins e outros, a 27 de outubro de 1882, mencionado 

por Soares (1974), “para auxiliar o empreendimento patriótico e de grandioso 

desenvolvimento para esse município, de fundar essa Câmara à expensas suas um asilo 

agrícola ou escola teórico-prática de agricultura em qualquer parte de seu município, nos 

termos da Lei Provincial número 1389, de 1º de junho do corrente ano, resolveu esta Câmara 

Municipal solicitar ao Exmo. Sr. Conselheiro, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 

da Agricultura Comércio e Obras Públicas a subvenção da quantia de 20 contos de réis” 

(SOARES 1974 p.164-165). 

Conforme o mesmo autor, a concretização do empreendimento levou a Câmara a 

outras medidas. Na localidade de Passo Grande, adquiriu-se uma gleba ao Sr. Rafael José da 

Rosa. Em 1844, foi efetivamente criada essa escola, tendo sido contratado para dirigi-la, 

Celestino Vial. Foi também, a municipalidade autorizada a emitir apólices num total de 20 
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contos de réis para o seu custeio. Não chegou, no entanto a funcionar, pois parece que ela 

teria sido desviada de seus verdadeiros fins. 

A terceira cadeira de Letras com sede no Erval Seco, distrito de Palmeira das Missões, 

de acordo com Soares (1974, p. 167), foi contemplada a 15 de outubro de 1883, em sessão 

ordinária da Câmara para regê-la o Professor Antônio Xavier Simões. No ano seguinte, vinte 

oito de agosto contrata-se Marcos Antônio Ochoa para a regência localizada na Ramada São 

Jacob. No contrato, consta a seguinte disposição, “dois mil réis por aluno, até o número de 20, 

se for ultrapassada essa quantia, mais cincoenta mil réis mensais” (SOARES 1974 p.167).  

Soares (1974) afirma ainda que a Fazenda Provincial contribui com o aluguel da casa, 

água e o asseio da mesma e que mais dois professores são contratados nesse ano, aos 25 dias 

do mês de agosto, Celso Florêncio Ochoa para localidade de Campo Novo e a 25 do mês 

seguinte, o Capitão Quintino Novais Saldanha, para a aula do sexto masculino do Rincão da 

Guarita, segundo distrito. É a primeira vez, desde suas origens, que Palmeira das Missões 

conta com tão amplo quadro de educadores fora da sede do município.  

Com base nos escritos de Soares (1974), sabe-se que a prioridade do ensino nas 

escolas era a alfabetização. A instrução também detinha-se em matemática, limitando-se às 

quatro operações, fundamentais na sólida mnemônica da tabuada, que era decorada num 

cantochão especial, acrescidos da regra de juros, sua utilidade na vida corrente. A formação 

cívica era alicerçada em rudimentos de geografia e em regular conhecimento de História 

Pátria. O ensino da Língua Nacional era caprichado e o aprendizado de Leitura, 

principalmente em caracteres manuscritos, visto que a grafia de próprio punho era exclusiva 

na comunicação escrita. Do mesmo modo era dada grande atenção ao ensino da caligrafia, 

atendendo ao conceito de que pessoa com bom “talho de letra” era portadora de instrução 

superior. Os resultados desse critério se refletiam no nível redacional e na apresentação 

gráfica das peças lavradas e escritas pelos escribas oficiais. 

Ainda considerando as referências de Soares (1974), aponta-se que os exercícios eram 

propostos em lousas de ardósia, pedra, miniatura de quadro negro portátil, grafado à estilete 

do mesmo material, que muito ajudou a economizar papel, bastante escasso nessa época. A 

instrução musical consistia no canto de algumas canções escolares, entre as quais se 

destacavam o “Hino do Trabalho” de Feliciano de Castilhos. Os alunos mais adiantados que 

revelassem dotes excepcionais eram escolhidos para decurião ou auxiliar de ensino, condição 

que o credenciava a futuro mestre.  

Para Soares (1974, p. 180), a disciplina escolar era rigorosa. Muitos pais proclamavam 

a sua confiança na eficácia do castigo. A palmatória foi abolida praticamente depois do 
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advento da instrução à custa pública, quando foi instituída a Orientadoria do Ensino 

Municipal. Após a I Guerra Mundial houve notável incremento no ensino. O professor 

Oliveira Mesquita muito estimulou o ardor patriótico de seus educandos, por exemplo, tanto 

que sua escola era uma miniatura de Batalhão Militar, inclusive com instrução marcial, com 

auxílio de fuzis de madeira.  

Segundo Oliveira (1974, p. 38), em 1935, promulga-se uma nova lei Orgânica do 

Município de Palmeira das Missões, um instrumento moderno e eficiente de ação 

administrativa que muito auxiliou os governos municipais que lhe sucederam. Ela permitiu 

aperfeiçoar a arrecadação municipal, cujo orçamento passa a 346 contos de réis, com a 

possibilidade da concessão de aumento de 20 por cento ao funcionalismo. Como sempre, o 

problema das comunicações e da educação absorve as melhores energias do então prefeito, 

Paulo Westephalen. Além de grande impulso no ensino em geral ele instituiu uma aula 

noturna para os adultos analfabetos.  

Ainda conforme Oliveira (1974, p. 38), Paulo Westephalen é sucedido pelo Coronel 

Felício Augusto de Almeida, que governa Palmeira de 1940 a 1944. Foi significativa a sua 

dedicação com o setor público, especialmente com o ensino, incrementando-o nas esferas 

municipal, estadual e particular, este contando, nessa época, com a apreciável soma de 43 

educandários no município.  

Com a redemocratização do país, em 1946, sobe ao primeiro posto da comuna 

palmeirense o Dr. Pompílio Gomes Sobrinho. No setor da educação suas metas foram o 

aumento progressivo de unidades escolares, o aperfeiçoamento do professorado municipal e a 

construção de prédios. Destes, reconstruíram-se 17 e se construíram mais 12, no município 

em diferentes distritos, como afirma Oliveira (1974, p.39).  

Soares (1974, p. 184) sugere que em 1963, Palmeira das Missões tem um prefeito 

voltado à educação, o qual se dedicou de modo particular ao ensino e deu ênfase à construção 

das escolas de madeira e de alvenaria, inclusive com a implantação do Serviço de Expansão e 

Descentralização do Ensino Primário – SEDEP – em convênio com o governo do estado, que 

subsidiava os professores com vínculo municipal.  

O mesmo autor aponta que o projeto estadual do governo Leonel Brizola, o qual criou 

uma rede de ensino primário e médio que antigiu os municípios mais distantes, inclusive nas 

zonas do pampa, foi a grande explosão do ensino na zona do campo, pois o município de 

Palmeira das Missões contou com mais de 60 escolas do campo. O corpo docente municipal, 

totalmente leigo, buscou qualificação nas Escolas Normais Rurais e Cursos de Reciclagem, 

obrigatórios para a renovação de contrato. 



99 

 

De acordo com informações disponibilizadas na Agência do IBGE (2010) de Palmeira 

das Missões, nas décadas de 1960 – 80, Palmeira das Missões contava com 13 distritos, 169 

escolas no interior, 342 professores em exercício e 8.496 alunos de primeira à quinta séries.  

Atualmente, o município conta com uma população de 36.394 habitantes, sendo 

30.603 na cidade e 5.791 na zona do campo. Sua área é de 1.471,4 Km², ainda dividido entre 

cinco distritos, segundo dados do IBGE (2010). A educação, na zona do campo, conta com a 

escola Estadual Antônio de Souza Neto, na fazenda Bom Retiro “271 moradores e 70 

domicílios na BR 158, Km 20”, de acordo com o senso de 2007. A Escola de Assentamento, 

criada e designada em 30 de março de 1982, com Educação Infantil e Ensino Fundamental 

com oito séries, com nove anos e com matrícula total de 76 alunos, isso possibilitado devido 

ao transporte escolar, porque a escola está localizada numa zona totalmente de campo, com 

exceção dos assentados o restante das propriedades circunvizinhas são latifúndios, voltadas à 

agropecuária, característica básica dessa área, com suas planícies de campo abertos próprios 

para essa atividade.  

Conforme as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação de 

Palmeira das Missões (2010) e pela 20º Coordenadoria Regional de Educação (2010), 

atualmente a rede municipal, no interior, conta com os sete estabelecimentos de ensino na 

zona do campo e a rede estadual com uma, oferecendo à sua clientela Educação Infantil e 

Ensino Fundamental.  

 

Escola Localidade Número de 
Alunos 

Número de 
Professores 

E.M.E.F. Dona Carolina Quebrado 140 20 

E.M.E.F.  Santa Rita De Cássia Esquina Scherer 90 17 

E.M.E.F.  Almirante Tamandaré Passo Raso 140 17 

E.M.E.F.  Júlio Pereira Santa Rosa 125 16 

E.M.E.F.  Ignácio Montanha São Bento 125 16 

E.M.E.F.  Dom João VI Potreiro Bonito 100 16 

E.M.E.F.  Duque de Caxias Santa Terezinha 150 19 

E.E.E.F. Antônio de Sousa Neto Bom Retiro * * 

Total 8 870 137 

*  A Secretaria Municipal de Educação não possui esse registro. 
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As escolas Ignácio Montanha e Santa Rita de Cássia localizam-se na zona oeste do 

município, onde o relevo é de campos planos, terra vermelha e grandes propriedades com 

vasta cultura mecanizada, as demais escolas estão ao leste de Palmeira das Missões, onde 

corre parte do rio da Várzea, com suas margens de terrenos dobrados, sobressaindo-se 

pequenos planaltos, com solo pedregoso e de difícil cultura, resultando-se disso os 

minifúndios da ‘zona da serra’, como é denominado pela população palmeirense. 

Todas as escolas contam com o transporte escolar para alunos e para professores, os 

quais residem, quase na sua totalidade, na zona urbana, incluindo as colaboradoras Lene e 

Rosemeri. Estas escolas se caracterizam hoje como pequenos estabelecimentos unidocentes, 

que foram ampliados quanto à estrutura física e ao corpo docente, quando foi proposta a 

nucleação e o transporte escolar gratuito, sendo, na época, Alceu Colares o governador do Rio 

Grande do Sul, gestão de 1991 a 1995. 

 

 

 

 



 

7 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 

7.1 Da alfabetização ao letramento: revendo a história, reconstituindo os conceitos 

 

 

A língua é um sistema que tem como centro a interação verbal, que se faz através de 

textos ou discursos, falados ou escritos. Isso significa que esse sistema depende da 

interlocução (inter + locução = ação lingüística entre sujeitos) (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1985). Partindo dessa concepção, uma proposta de ensino de língua deve valorizar o uso da 

língua em diferentes situações ou contextos sociais, com sua diversidade de funções e sua 

variedade de estilos e modos de falar. Para estar de acordo com essa concepção, é importante 

que o trabalho em sala de aula se organize em torno do uso e que privilegie a reflexão dos 

alunos sobre as diferentes possibilidades de emprego da língua. 

Isso implica, a rejeição de uma tradição de ensino apenas transmissiva, isto é, 

preocupada em oferecer ao aluno conceitos e regras prontos, que ele só tem que memorizar, e 

de uma perspectiva de aprendizagem centrada em automatismos e reproduções mecânicas. 

Por isso é que uma adequada proposta para o ensino de língua deve prever não só o 

desenvolvimento de capacidades necessárias às práticas de leitura e escrita, mas também de 

fala e escuta compreensiva em situações públicas (a própria aula é uma situação de uso 

público da língua). O ato de ler e de escrever vem sendo historicamente questionado por 

estudiosos como Paulo Freire (2006), e vem também apresentando evolução do seu conceito, 

do seu objetivo e de suas práticas.  

A retrospectiva histórica da alfabetização revela uma considerável mudança de 

enfoque em termos de conceitos, conteúdos e métodos.  O conceito de alfabetização, segundo 

Lagoa (1990, p. 12), ao longo do tempo, responde aos diferentes modos de encarar o 

problema do analfabetismo que, por sua vez, relaciona-se às concepções teóricas sobre o 

homem, a sociedade, o desenvolvimento, a educação e a transformação que se vem operando 

no mundo, tanto do pondo de vista social quanto tecnológica. Os trabalhos da United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO –, organismo que influenciou e 

que até hoje vem influenciando diretrizes educacionais para os países do terceiro mundo, 

indicam uma evolução desse conceito nos últimos decênios. 
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De acordo com os estudos de Mortatti (2004), em 1759 iniciou-se o processo de 

organização da instrução pública no Brasil com o objetivo de formar o indivíduo para o 

Estado e não mais para igreja. Naquela época, dentre as formas de ensino se destacam as aulas 

régias que se estenderam por todo o período imperial. Conforme Cardoso (2004, p. 179), as 

aulas régias compreendiam o estudo das humanidades, sendo pertencentes ao Estado e não 

mais restritas à Igreja - foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil. Para a 

mesma autora, em 1822, com a proclamação da Independência, começaram a ser tomadas 

medidas mais abrangentes em relação à instrução pública e à organização política e social do 

Brasil. Então, a gratuidade da educação passou a constar na Constituição Imperial de 1824 (à 

população livre de ambos os sexos). 

No fim do século XVIII, mais de 85% da população era analfabeta, “incapaz de ler um 

jornal, um decreto do governo, um alvará da justiça, uma postura municipal” (MORTATTI, 

2004, p. 53). Surge, assim, no século XVIII a palavra analfabeto. No final do período 

imperial, novos fatos deram visibilidade à condição de analfabeto e ao correspondente 

designado como analfabetismo, que emergiu como um problema de caráter eminentemente 

político com a proibição do voto do analfabeto em 1881/1882, conforme Mortatti (2004, p. 

53).  

Com a proclamação da República, em 1889, intensificou-se a necessidade de 

intervenção institucional na formação dos cidadãos, sobretudo das novas gerações, por meio 

da educação e da instrução primária, com o objetivo de reverter o “atraso do império” e 

fundar uma “civilização nos trópicos”, segundo Mortatti (2004, p. 54). Concomitantemente, 

intensificou-se também a necessidade de se implementar o processo de escolarização das 

práticas culturais da leitura e escrita, entendidas, do ponto de vista de um projeto político 

liberal, como agente de “esclarecimento das massas” e como fundamentos da nova ordem 

política , econômica e social desejada (MORTATTI, 2004, p. 64).  

A mesma autora sugere que o passar do tempo e as necessidades sociais fizeram surgir 

o termo analfabeto e, conseqüentemente a ele, apareceram as palavra alfabetizado e 

alfabetização. Ao longo do tempo, o conceito de alfabetização mudou para responder às 

necessidades da sociedade: da visão inicial – ensinar a ler e escrever – até concepções 

sofisticadas, como a construção do conhecimento pela própria criança. Como pode ser 

observado nos estudos de Mortatti (2004, 79), na década de 40, o censo populacional 

brasileiro considerava alfabetizada a pessoa que soubesse “ler e escrever o próprio nome”. 

Na década de 50, de acordo com Lagoa (1990, p. 14), era considerado alfabetizado, no 

Brasil, quem sabia “ler e escrever um bilhete simples”, conceito estabelecido por uma 
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comissão de especialistas convocado pela UNESCO, em 1951, e dotado pelo censo 

populacional daquela década. Ainda na década de 50, a comissão de especialistas da 

UNESCO definiu como alfabetizado a “pessoa capaz de ler e escrever, com compreensão, 

uma breve e simples exposição de fatos relativos à vida cotidiana”.  

Barbosa, citado por Lagoa (1990, p. 14), afirma que “houve tempo em que alfabetizar 

era apenas passar os rudimentos da língua escrita para outra pessoa. Aquele que conhecia 

esses códigos era considerado alfabetizado”. Já Meireles, também mencionada pela autora, 

afirma que “alfabetização é simplesmente o processo através do qual o indivíduo se torna 

capaz de ler e escrever. Um indivíduo alfabetizado é capaz de decodificar a palavra falada e 

fazer dela uma mensagem escrita”.  

Na década de 60, mais especificamente em 1962, a comissão da UNESCO amplia o 

conceito de alfabetização e passa a considerar que: 

 

São alfabetizados os indivíduos competentes para o exercício de todas as atividades 
em que a alfabetização é necessária para que ele atue eficazmente no seu grupo e na 
comunidade e que cujos resultados alcançados em leitura, escrita e cálculo lhe 
permitam continuar a colocar suas aptidões a serviço de seu desenvolvimento 
próprio e do desenvolvimento da comunidade e de participar ativamente da vida de 
seu país. Em 1965, os ministros da educação dos países ligados à UNESCO 
definiram “o ato de alfabetizar como preparar o homem para desempenhar um papel 
social, cívico e econômico” (LAGOA, 1990, p. 12). 

 

Na evolução esboçada, observa-se a passagem da alfabetização de sentido mais estrito 

a uma proposta mais ampla. A definição de 1962 abre a perspectiva da alfabetização como 

processo educativo, não mais limitada a um conteúdo mínimo, mais concebida como uma 

alfabetização funcional inscrita no curso de uma educação permanente – conceito firmado em 

1965. As publicações dos anos 60, portanto, abordam que a alfabetização no quadro do ensino 

da leitura está abrangendo período de desenvolvimento. Praticamente o termo alfabetização e 

leitura englobam mecanismo e compreensão.  

Lagoa (1990, p 14) ainda expõe que em 1975, num Simpósio realizado em Persépolis, 

educadores constataram que “a alfabetização não é só um processo que leva ao aprendizado 

das habilidades de leitura, escrita e aritmética, mas sim uma contribuição para a libertação do 

homem e seu pleno desenvolvimento”. A partir disso, palavras como participação, 

mobilização, direitos e comunidade foram sendo definitivamente incorporados aos conceitos 

de alfabetização.  

A mesma autora (p. 15) sugere que os anos 70 assistem a uma ampliação do conceito 

de funcionalidade que incorpora à aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo com fins 
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práticos a nova dimensão de instrumentos, de libertação e pleno desenvolvimento do ser 

humano. Nesse sentido, a declaração de 1975 representa apoio fundamental para a ampliação 

mencionada. A década de 70, portanto, caracterizou-se pela admissão de que a informação é 

essencial à sociedade. Portanto, um novo conjunto de habilidades era necessário para o uso 

eficiente e eficaz da informação. 

É importante registrar que, conforme Perrota (1985, p. 8) a nomenclatura 

“alfabetização funcional” vai abrigar definições que variam de um país para o outro, de 

acordo com a estrutura social, o sistema de educação e ainda, os diferentes imperativos da 

vida urbana e rural. Para a autora, o termo alfabetização é compreendido como um constructo, 

na medida em que assume significado a partir de um contexto sócio-cultural específico.  

A identificação do analfabetismo por meio do referencial censitário – saber ou não 

saber ler e escrever – remete ao conceito da alfabetização de sentido restrito, não conseguindo 

dar conta dos níveis possíveis de domínio da leitura e da escrita. Furter (1974, p. 16) refere-se 

ao analfabetismo, na década de 1970, como uma “variável contínua”, devendo ser 

compreendida como um processo que varia de uma ignorância total, eventual, para o domínio 

relativo da técnica de leitura.  Considera-se que essa delimitação de níveis não pode dissociar-

se de uma discussão maior em torno das concepções de alfabetização, porque mesmo que a 

referência utilizada tenha sido escrita em 1974, ela se aplica a diferentes grupos ainda hoje.  

Álvaro Vieira Pinto, trazido por Perrota (1985, p. 8), reflete sobre o fato de que 

ninguém é voluntariamente analfabetizado, isto é, a pessoa não se faz analfabeta se não é feita 

como tal pela sociedade, com fundamento nas condições de sua existência. A partir disso, 

considera-se que o analfabeto, em sua essência, não é aquele que não sabe ler, e sim aquele 

que por suas condições de vida não necessita ler. Afirma Pinto, mencionado por Perrota 

(1985, p. 8), que “para a criança, ir à escola não é um dever” (noção idealista, abstrata), e sim 

primordialmente um poder (que se decide no plano social).  

Ao retomar-se a perspectiva histórica, não é possível deixar de mencionar as 

experiências conduzidas por Paulo Freire10 (1983), que antecedem e acompanham o 

acontecimento da alfabetização funcional. Para ele (1983, p. 13), “pensar a leitura não é 

pensar apenas no ato de decodificação da palavra escrita, pois a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra”. A alfabetização é vista como um processo em que o analfabeto toma 

                                                           
10

 O trabalho de Paulo Freire, ao lado de outras experiências de educação popular, vem motivando a reflexão 

crítica sobre as ações educativas na área de alfabetização. No final dos anos 1950, 300 trabalhadores foram 
alfabetizados em 45 dias. 
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consciência da sua capacidade criadora, vindo a considerar o símbolo escrito como mais um 

meio de se experimentar e de se libertar. 

A alfabetização torna-se, assim, um meio de democratização da cultura e um 

instrumento de promoção coletiva. A utilização de palavras geradoras como constituinte do 

método, mais que isso, da epistemologia, mostrou, desde sempre, a possibilidade de um 

conceito mais amplo de alfabetização. As palavras geradoras são usadas em todo o mundo, 

além de participantes do universo de vivência do alfabetizando – portanto, plenas de 

significação , também são suporte às representações gráficas, aos diferentes padrões silábicos. 

Rosemeri afirma que: 

 

Desde a Educação Infantil e conseqüentemente durante todo o processo de 
aprendizagem é importante nos utilizarmos de palavras que façam sentido para a 
criança, que sejam significativas para ela e que correspondam ao seu dia a dia 
(Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 2010). 

 

Rosemeri demonstra que conhece a importância da utilização de palavras que façam 

sentido e que sejam significativas para a criança em processo de alfabetização, desde a 

Educação Infantil. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, bem como as diretrizes 

curriculares, mostram que a alfabetização é o degrau inicial para a aquisição do conhecimento 

em todas as áreas. A alfabetização é a base para o desenvolvimento escolar do aluno, tendo 

impacto direto no aprendizado das demais disciplinas. Uma criança que não sabe  ler  e  

escrever corretamente, dificilmente conseguirá aprender o conteúdo esperado em história, 

geografia ou até mesmo em matemática.  

 

O domínio da língua, oral ou escrita, é fundamental para a participação social 
efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, 
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 
conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a 
todos os seus alunos o acesso aos saberes lingüísticos, necessários para o exercício 
de cidadania, direito inalienável de todos (BRASIL, 1996). 

 

O sujeito, quando não aprende a ler, fica engessado no seu avanço escolar e, mais que 

isso, compromete inclusive a comunicação e a participação social. Isso vem ao encontro da 

assertiva de Soares (2002), quando ela afirma que alfabetizar é propiciar condições para que o 

indivíduo – criança ou adulto – tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de 

ler e escrever, mas sobretudo de fazer uso real e adequado da escrita com todas as funções que 

ela tem em nossa sociedade e também como instrumento na luta pela conquista da cidadania 
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plena. Esse entendimento atualmente é demonstrado pela professora Rosemeri Soares, quando 

ela declara: 

 

Eu considero que a alfabetização é um processo contínuo de aquisição da escrita que 
implica momentos ricos de intervenções, as quais possibilitam mudanças, por isso 
da importância de fazer leitura de tudo que cerca a criança e ir além da leitura, 
principalmente desenvolvendo a compreensão e a interpretação, contando para isso, 
por exemplo, com gêneros textuais diversificados, músicas, placas, rótulos, receitas. 
Portanto, o resultado da ação de ensinar e aprender frente às práticas sociais da 
leitura e da escrita transformam os sujeitos, mudando significativamente sua 
condição de vida (Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 
2010).  

 

Porém, a compreensão da professora Rosemeri ocupa uma dimensão maior do que a 

que o censo de 2000 considerou como alfabetizada, “pessoa capaz de ler e escrever um bilhete 

simples, no idioma que conhece”, conforme Mortatti (2004). Também está muito aquém do 

conceito elaborado por Freire (2006), o qual pontua que: 

 

Alfabetizar-se é adquirir a língua através de um processo de construção do 
conhecimento, com uma visão crítica da realidade. Quando se trata do adulto, a 
técnica que proponho é uma conseqüência natural da tomada de consciência dos 
problemas vividos pelo grupo. Com a escrita, ele exerce a plena cidadania. Para as 
crianças, a teoria é a mesma, mas se valoriza mais o lúdico. A criança é o sujeito do 
processo educativo, não havendo dicotomia entre o aspecto cognitivo e o afetivo, 
mas uma relação dinâmica, prazerosa, dirigida para o ato de conhecer o mundo 
(FREIRE, 2006). 

 

Por tudo isso, baseado em Freire (2006) é possível considerar-se que o contexto da 

história da alfabetização é marcado por disputas causadas pelo desenvolvimento da História, 

por mudanças político-sociais resultantes da introdução do pensamento construtivista e, 

atualmente, por estudos do letramento. Percebe-se, assim, um novo desafio lançado para os 

profissionais os quais atuam nas classes de alfabetização.  

O princípio da organização escolar confunde-se com implementação dos métodos de 

alfabetização. Esses passaram a ser pensados desde o momento em que a escola sistematizou 

o ensino para as massas, num tempo/espaço determinado. A organização desse sistema de 

ensino foi sendo ampliada e conseqüentemente revista, de acordo com o momento em que se 

estabeleciam. Logo, de acordo com Barbosa (1994, p. 45), as metodologias de alfabetização 

evoluíram no tempo, de acordo com as novas necessidades sociais que a cada nova 

configuração exige.  

Conforme Mortatti (2000 p. 14), pode-se elencar quatro períodos bem definidos: O 

primeiro período foi marcado pelo uso do método sintético, que vai da Antiguidade até 
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meados do século XVIII. O segundo dá-se pela oposição ao método anterior, com o 

surgimento do modo analítico, o qual se estende até o século XX. Ambas as abordagens 

apresentadas são vinculadas a uma concepção de alfabetização em que o objetivo do ensino 

da leitura e da escrita estava em fazer com que os alunos reconhecessem as palavras e as 

correspondências fonográficas.  

Para Mortatti (2000 p. 14), esses métodos possuíam uma visão comportamentalista da 

aprendizagem, pois estavam baseados numa aprendizagem cumulativa, por meio da repetição, 

da memória e da cópia. Soares (2003, p. 11) classifica os dois métodos citados – sintético e 

analítico – como tradicionais e os critica por acreditar que esses tipos não esgotam todas as 

alternativas metodológicas para a aprendizagem da leitura e da escrita.  

No terceiro período surgem os estudos que buscaram compreender como acontecia o 

processo de aquisição e a psicogênese da escrita. Esses estudos foram desenvolvidos por 

Ferreiro; Teberosky (1985) e baseados nas pesquisas de Jean Piaget pela busca da gênese do 

conhecimento humano e da constituição da Epistemologia Genética. A Epistemologia 

Genética é a teoria que consiste numa síntese das teorias então existentes, o apriorismo e o 

empirismo. Com base nas informações extraídas dos site 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_gen%C3%A9tica, Piaget não acredita que o 

conhecimento seja inerente ao próprio sujeito, como postula o apriorismo, nem que o 

conhecimento provenha totalmente das observações do meio que o cerca, como postula o 

empirismo.  

Para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com seu 

meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. Assim sendo, a aquisição de conhecimentos 

depende tanto das estruturas cognitivas do sujeito como de sua relação com os objetos. 

Durante sessenta anos, Jean Piaget coordenou projetos de pesquisas, que deram base à 

compreensão contemporânea do desenvolvimento infantil. Piaget estava interessado em 

investigar como o conhecimento se desenvolvia nos humanos. Piaget fez sua formação inicial 

em Biologia e por isso alguns conceitos desta disciplina influenciaram sua teoria e 

descobertas sobre o desenvolvimento infantil. 

A partir disso, Soares (2003, p.11) sugere que talvez se possa dizer que, para a prática 

da alfabetização, tinha-se, anteriormente, um método, e nenhuma teoria; com a mudança de 

concepção sobre o processo de aprendizagem da língua escrita, passou-se a ter uma teoria, e 

nenhum método. 

De acordo com Frade (2007, p. 29), a partir dos anos 80, o conceito de alfabetização 

foi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua 
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escrita, particularmente com os trabalhos de Emilia Ferreiro; Ana Teberosky (1985). De 

acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de 

correspondências entre grafemas e fonemas11 (a decodificação e a codificação), mas se 

caracterizaria como um processo ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros 

contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o 

funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. 

Atualmente, quarto período, de acordo com Soares (2003 p. 7), em decorrência de 

mudanças sociais, a concepção de alfabetização foi se modificando e surgiu a necessidade de 

se conceituar essa nova forma de perceber o processo transformacional da alfabetização, 

criando-se o termo letramento, o qual tem relação com a necessidade de  compreender  o  

sistema alfabético de leitura e de escrita e saber usá-lo em situações reais de comunicação.  

Palavras novas aparecem quando novas idéias ou novos fenômenos surgem. Convive-

se com o fato de existirem pessoas que não sabem ler e escrever, pessoas analfabetas, desde o 

Brasil Colônia, e ao longo dos séculos, tem-se enfrentado o problema de alfabetizar, de 

ensinar as pessoas a ler e escrever; portanto: o fenômeno do estado ou condição de analfabeto 

era existente, e infelizmente ainda é, e por isso sempre houve um nome para ele: 

analfabetismo.  

Viu-se, com os estudos de Lagoa (1990, p. 16), que à medida que o analfabetismo vai 

sendo superado, que um número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever e à 

medida que, concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na 

escrita, cada vez mais grafocêntrica, um novo fenômeno se evidencia: não basta apenas 

aprender a ler e a escrever. Como sugere Soares (1998 p. 8), as pessoas  se  alfabetizam,  

aprendem  a  ler  e  a  escrever,  mas  não  necessariamente incorporam a prática da leitura e 

da escrita, não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 

envolver-se com as práticas sociais que as incluem: não  lêem  livros,  jornais,  revistas, não 

sabem redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem preencher um 

formulário, sentem dificuldade para encontrar informações num catálogo telefônico, num 

contrato de trabalho, numa conta de luz, numa bula de remédio.  

Esse novo fenômeno só ganha visibilidade depois que é minimamente resolvido o 

problema do analfabetismo, portanto, a população passa a ser alfabetizada. A partir disso, o 

desenvolvimento social, cultural, econômico e político traz novas, intensas e variadas práticas 

                                                           
11

 Os termos “grafemas” e “fonemas” correspondem, respectivamente, a “letra” e “som”, usados na linguagem 

corrente. A conceituação de fonema e grafema é apresentada mais à frente (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985) 
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de leitura e de escrita, fazendo emergirem novas necessidades (MORTATTI, 2006, p. 11). 

Aflora-se, assim, um novo fenômeno, o qual precisava ser nomeado, porque quando uma nova 

palavra surge na língua, é que um novo fenômeno surgiu e teve de ser nomeado. Por isso, e 

para nomear esse novo fenômeno, surgiu a palavra letramento. 

 

Só recentemente passamos a enfrentar essa nova realidade social em que não basta saber 
ler e escrever, é preciso também fazer uso do ler e do escrever, saber responder as 
exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente – daí o surgimento 
do termo letramento (SOARES, 1998, p. 20). 

 

A palavra letramento, introduzida muito recentemente na língua portuguesa, é uma 

tradução da palavra inglesa literacy, que significa a condição de ser letrado (SOARES 2002). 

A mesma autora (1998) aponta que letramento apareceu pela primeira vez em uma publicação 

nacional em 1986, na obra “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística” de Mary 

Kato, porém o termo não foi definido pela autora, apesar de ser utilizado inúmeras vezes no 

livro.  

É na segunda metade dos anos 1980 que essa palavra surge no discurso de 

especialistas das Ciências Lingüísticas e da Educação, como uma tradução da palavra da 

língua inglesa literacy. Sua tradução se faz na busca de ampliar o conceito de alfabetização, 

chamando a atenção não apenas para o domínio da tecnologia do ler e do escrever (codificar e 

decodificar), mas também para os usos dessas habilidades em práticas sociais em que escrever 

e ler são necessários. A professora Rosemeri Soares demostra ter conhecimento sobre o 

significado do termo letramento e, mais do que isso, sobre a importância que esse termo 

assume nas práticas escolares: 

 

A palavra letramento é a versão para o português da palavra inglesa literacy e cita 
Soares (1999 p. 17 – 18) “literacy é o estado ou condição que assume aquele que 
aprende a ler e escrever. Implícita nesse conceito está a idéia de que a escrita traz 
conseqüências sociais, culturais, políticas, cognitivas, lingüísticas, quer para o grupo 
social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la [...] 
(Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI SOARES, 2010). 

 

Nesse conceito está a idéia de que o domínio e o uso da língua escrita trazem 

conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o 

grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la e explícita 

está a certeza de que a colaboradora efetivamente conhece o significado de letramento. 

Em 1988, na obra “Adultos não alfabetizados - o avesso do avesso”, Leda Verdiani 

Tfouni define pela primeira vez a palavra letramento, que aparece associada ao termo 
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alfabetização, ainda que como maneira de diferenciá-lo. Posteriormente, em 1995, a mesma 

autora escreve “Letramento e alfabetização” e a aproximação entre os dois vocábulos 

aparecem no próprio título do livro.  

Depois disso, autores como Ângela Kleiman em obras como “Os significados do 

letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita”, datada de 1995, “A 

formação do Professor: Perspectivas da Lingüística Aplicada, de 2001, e “Preciso “ensinar” o 

letramento? Não basta ensinar a ler e escrever?”, escrita em 2006, e Magda Soares com os 

títulos “Letramento, um tema em três gêneros”, de 1998, “Alfabetização e letramento”, escrito 

em 2002,  “Letramento e Alfabetização: as muitas facetas”, publicado nos Anais da 26ª 

Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação  – 

ANPED – Grupo de Trabalho: Alfabetização, Leitura e escrita no ano de 2003, entre muitos 

outros, também passam a investigar e diferenciar esses conceitos, não como forma de 

anularem-se, mas justamente como maneira de indicotomizá-los.  

Conforme Soares (2003, p. 11), alfabetização se caracteriza pelo processo lingüístico 

constituído, considerando-se o sistema alfabético e ortográfico de relações convencionadas 

entre fonemas e grafemas, em que esses são codificados e decodificados. E letramento, para a 

mesma autora, constitui-se como a utilização efetiva dos códigos lingüísticos. É importante 

esclarecer que essa nova concepção não exclui a necessidade de se aprender a ler e escrever, 

apenas destaca que é preciso ir além da mera codificação e decodificação da linguagem 

escrita. 

É necessário reconhecer a possibilidade e a necessidade de promover a conciliação 

entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, integrando alfabetização e 

letramento, sem perder, porém, a especificidade de cada um desses processos, o que implica 

reconhecer as muitas facetas de um e outro e, conseqüentemente, a diversidade de métodos e 

procedimentos para ensino de um e de outro. Observa-se que a professora Lene da Silva 

Santos atende com eficiência as proposições a esse respeito: 

 

No processo de alfabetização e de letramento, utilizo o método silábico e considero 
que todas as letras têm um nome e também um som. Então procuro relacionar isso 
com os próprios nomes dos alunos. É um método que dá certo, porque geralmente 
em meados de julho os alunos já estão lendo, isso porque também sempre relaciono 
o que estou ensinando com o que faz sentido às crianças, considerando o contexto 
social em que elas estão inseridas, efetivando o processo de letramento (Relato 
autobiográfico da colaboradora LENE DA SILVA SANTOS, 2010). 

 

Não se trata, portanto, de ser alfabetizado, saber ler e escrever, ato adquirido 

“mecanicamente”. Mas, sim, de saber que a leitura e a escrita trazem conseqüências mais 
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abrangentes para quem a utiliza, como foi visto anteriormente. Fazer relações com as leituras 

já realizadas, avaliar criticamente a informação, ser aprendiz independente, aprender a 

aprender e buscar aprendizado sempre são passos muito importantes. Nas escolas onde podem 

ser realizados, para muitos alunos, os primeiros contatos com a leitura e a escrita, é preciso 

possibilitar a implantação de programas educacionais voltados para o letramento.  Constata-

se, assim, que a professora Lene também tem conhecimento do que significa alfabetizar e do 

que significa letrar.  

Isso aponta para a importância e para a necessidade dos processos formativos dos 

profissionais responsáveis pela aprendizagem inicial da língua escrita abrangerem esses 

aspectos, de maneira que os professores das séries iniciais do ensino fundamental sejam 

capazes de efetivamente alfabetizar e letrar seus alunos, para que esses consigam utilizar sua 

língua materna interagindo com seus pares e participando dos projetos da sociedade em que 

vivem. 

 

 

7.1.1 O ensino da língua escrita na perspectiva da alfabetização e do letramento  

 

 

Historicamente, segundo Batista (2004), o conceito de alfabetização se identificou ao 

ensino-aprendizado da tecnologia da escrita, quer dizer, do sistema alfabético de escrita, o 

que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de decodificar os sinais gráficos, 

transformando-os em sons, e, na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, 

transformando-os em sinais gráficos. 

Progressivamente, como sugere o mesmo autor, o termo passou a designar o processo 

não apenas de ensinar e aprender as habilidades de codificação e decodificação, mas também 

o domínio dos conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas práticas sociais de 

leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge outra adjetivação para o termo – 

alfabetização funcional – criada com a finalidade de incorporar as habilidades de uso da 

leitura e da escrita em situações sociais e, posteriormente, a palavra letramento, como se viu. 

Baseado nas considerações de Barcelos; Antunes (2010), com o surgimento dos 

termos letramento e alfabetização funcional, muitos pesquisadores passaram a preferir 

distinguir alfabetização e letramento. Passaram a utilizar o termo alfabetização em seu sentido 

restrito, para designar o aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do 

funcionamento do sistema de escrita. Passaram, correspondentemente, a reservar os termos 
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letramento ou, em alguns casos, alfabetização funcional para designar os usos (e as 

competências de uso) da língua escrita. Outros pesquisadores tendem a preferir utilizar apenas 

o termo alfabetização para significar tanto o domínio do sistema de escrita quanto os usos da 

língua escrita em práticas sociais. Nesse caso, quando sentem a necessidade de estabelecer 

distinções, tendem a utilizar as expressões aprendizado do sistema de escrita e aprendizado da 

linguagem escrita. 

De acordo com o material intitulado Pró-letramento12: Programa de Formação 

Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e 

linguagem (2007 p. 11): 

 

Letramento é pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, 
bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais, é o 
estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 
conseqüência de ter-se apropriado da língua escrita e de ter-se inserido num mundo 
organizado diferentemente: a cultura escrita. Como são muito variados os usos 
sociais da escrita e as competências a eles associadas (de ler um bilhete simples a 
escrever um romance), é freqüente levar em consideração níveis de letramento (dos 
mais elementares aos mais complexos). Tendo em vista as diferentes funções (para 
se distrair, para se informar e se posicionar, por exemplo) e as formas pelas quais as 
pessoas têm acesso à língua escrita – com ampla autonomia, com ajuda do professor 
ou da professora, ou mesmo por meio de alguém que escreve, por exemplo, cartas 
ditadas por analfabetos (BRASIL, 2007, p. 11). 

 

O material define letramento como “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a 

ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais”. A 

partir disso, resgata-se Ferreiro; Teberosky (1985) quando elas argumentam que a língua é um 

sistema que se estrutura no uso e para o uso, escrito e falado, sempre contextualizado. No 

entanto, a condição básica para o uso escrito da língua, que é a apropriação do sistema 

                                                           
12

 O Pró-Letramento é um programa de formação continuada oferecido pelo Ministério da Educação, que visa à 
melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e matemática. O programa é realizado pelo MEC, em 
parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com adesão dos estados e 
municípios. É destinado aos professores das séries iniciais do ensino fundamental de escolas públicas. A carga 
horária total do curso de tutores do Pró-Letramento é de 180 horas, sendo 60 horas à distância e 120 horas 
presenciais. No curso são abordados os seguintes temas: capacidades lingüísticas da alfabetização e avaliação; 
alfabetização e letramento: questões sobre avaliação; a organização do tempo pedagógico e o planejamento de 
ensino; organização e uso da biblioteca escolar e das salas de leitura; o lúdico na sala de aula: projetos e jogos; o 
livro didático em sala de aula: algumas reflexões; e modos de falar e modos de escrever. Após o término do 
curso, os tutores serão responsáveis pela formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental das 
escolas públicas das cidades selecionadas. Esse programa conta fortemente com a assessoria da Secretaria de 
Educação Básica, a qual zela pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica é o 
caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. São dois os principais documentos 
norteadores da educação básica: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 e o Plano Nacional de Educação – PNE –, Lei nº 10.172/2001, regidos, naturalmente, pela 
Constituição da República Federativa do Brasil.  
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alfabético, envolve, da parte dos alunos, aprendizados muito específicos, independentes do 

contexto de uso, relativos aos componentes do sistema fonológico da língua e às suas inter-

relações (BRASIL, 2007, p. 11). Explicando e exemplificando, as relações entre consoantes e 

vogais, na fala e na escrita, permanecem as mesmas, independentemente do gênero textual em 

que aparecem e da esfera social em que circule; numa piada ou nos autos de um processo 

jurídico, as consoantes e vogais são as mesmas e se inter-relacionam segundo as mesmas 

regras. 

Ainda conforme o material intitulado Pró-letramento: Programa de Formação 

Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e 

linguagem (2007 p. 11): 

 

O estágio atual dos questionamentos e dilemas no campo da educação nos impõe a 
necessidade de firmar posições consistentes, evitando polarizações e reducionismos 
nas práticas de alfabetização. Algumas questões relacionadas aos métodos de 
alfabetização podem tornar mais acessíveis essas ponderações. A opção pelos 
princípios do método silábico, por exemplo, contempla alguns aspectos importantes 
para a apropriação do código escrito, mas supõe uma progressão fixa e previamente 
definida e reduz o alcance dos conhecimentos lingüísticos, quando desconsidera as 
funções sociais da escrita. Da mesma forma, os métodos de base fônica, embora 
focalizando um ponto fundamental para a compreensão do sistema alfabético, que é 
a relação entre fonema e grafema, restringem a concepção de alfabetização, quando 
valorizam exclusivamente o eixo da codificação e decodificação pela decomposição 
de elementos que se centram em fonemas e sinais gráficos. Por sua vez, os métodos 
analíticos orientam a apropriação do código escrito pelo caminho do todo para as 
partes (de palavras, sentenças ou textos para a decomposição das sílabas em 
grafemas/fonemas). Apesar de procurarem situar a relação grafema/fonema em 
unidades de sentido, como palavras, sentenças e textos, os métodos analíticos 
tendem a se valer de frases e textos artificialmente curtos e repetitivos, para 
favorecer a estratégia de memorização, considerada fundamental (BRASIL, 2007, p. 
11). 

 

Essas três tendências podem ser consideradas perseverantes e coexistentes no atual 

estado das práticas escolares em alfabetização e da produção de livros e materiais didáticos 

em geral. Conforme o material do programa Pró-letramento (2007, p. 12), as práticas 

fundamentadas no ideário construtivista, ao longo das últimas décadas, trazem como ponto 

positivo a introdução ou o resgate de importantes dimensões da aprendizagem significativa e 

das interações, bem como dos usos sociais da escrita e da leitura, articulados a uma concepção 

mais ampla de letramento.  

Mas, em contrapartida, como apresenta Frade (2007, p 38) algumas compreensões 

equivocadas dessas teorias têm acarretado outras formas de reducionismo. Isso se verifica 

quando essas práticas negam os aspectos psicomotores ou grafomotores, desprezando seu 

impacto no processo inicial de alfabetização e descuidando de instrumentos e equipamentos 
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imprescindíveis a quem se inicia nas práticas da escrita e da leitura. Essa postura prejudica 

sobretudo as crianças que vivem em condições sociais desfavorecidas e que, por isso, só têm 

oportunidade de contato mais amplo com livros, revistas, cadernos, lápis e outros 

instrumentos e tecnologias quando ingressam na escola. 

Outra questão, que aponta o mesmo material (2007, p. 12), diz respeito à oposição do 

construtivismo ao ensino meramente transmissivo, que limita o aluno a apenas memorizar e 

reproduzir conceitos e regras. 

 

O problema é que, em nome dessa crítica, algumas interpretações equivocadas do 
construtivismo têm recusado a apresentação de informações relevantes ao avanço 
dos alunos, como se todos os conhecimentos pertinentes à apropriação da língua 
escrita pudessem ser construídos pelos próprios alunos, sem a contribuição e a 
orientação de um adulto mais experiente. Mais um problema resultante de 
interpretações errôneas do construtivismo tem sido a defesa unilateral de interesses e 
hipóteses das crianças, o que acaba limitando a ação pedagógica ao nível dos 
conhecimentos prévios dos alunos (BRASIL, 2007, p. 12).  

 

Baseado no programa Pró-letramento (2007, p. 12), essa limitação gera fracassos, 

porque compromete a proposição e a avaliação de capacidades progressivas e acaba sendo 

usada, pela própria ação pedagógica, como justificativa para o que não deu certo. Do mesmo 

modo que as opções por métodos e práticas, algumas orientações inadequadas fundadas no 

conceito de letramento podem produzir distorções. Há propostas pedagógicas e livros 

didáticos que valorizam de forma parcial importantes conquistas como o prazer pelo ato de 

escrever e a inserção nas práticas sociais da leitura e da escrita, mas não garantem o acesso da 

criança ao sistema alfabético e às convenções da escrita, deixando em segundo plano a 

imprescindível exploração sistemática do código e das relações entre grafemas e fonemas 

(BRASIL, 2007, p. 12). 

Como conseqüência, dissociam, equivocadamente, o processo de letramento do 

processo de alfabetização, como se um dispensasse ou substituísse o outro. Entende-se assim 

alfabetização como o processo específico e indispensável de apropriação do sistema de 

escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilita ao aluno ler e 

escrever com autonomia. E, entende-se letramento como o processo de inserção e participação 

na cultura escrita. Trata-se de um processo que tem início quando a criança começa a 

conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade (placas, rótulos, embalagens 

comerciais, revistas, etc.) e se prolonga por toda a vida, com a crescente possibilidade de 

participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de contratos, 

de livros científicos, de obras literárias, por exemplo). Esta proposta considera que 
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alfabetização e letramento são processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas 

complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. 

O mesmo material (2007, p. 12) considera que não se trata de escolher entre 

alfabetizar ou letrar; trata-se de alfabetizar letrando. Também não se trata de pensar os dois 

processos como seqüenciais. Vindo um depois do outro, como se o letramento fosse uma 

espécie de preparação para a alfabetização, ou, então, como se a alfabetização fosse condição 

indispensável para o início do processo de letramento. 

O desafio que se coloca para os primeiros anos da Educação Fundamental, portanto, 

conforme o Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem (2007, p. 13), é o de conciliar esses dois 

processos, assegurando aos alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e 

condições possibilitadoras do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita: 

 

Considerando-se que os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, em que a 
língua escrita está presente de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, 
inevitavelmente eles terão contato com textos escritos e formularão hipóteses sobre 
sua utilidade, seu funcionamento, sua configuração. Excluir essa vivência da sala de 
aula, por um lado, pode ter o efeito de reduzir e artificializar o objeto de 
aprendizagem que é a escrita, possibilitando que os alunos desenvolvam concepções 
inadequadas e disposições negativas a respeito desse objeto. Por outro lado, deixar 
de explorar a relação extra-escolar dos alunos com a escrita significa perder 
oportunidades de conhecer e desenvolver experiências culturais ricas e importantes 
para a integração social e o exercício da cidadania (BRASIL, 2007, p. 13).  

 

Assim, para o Programa, entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva 

é aquela que contempla, de maneira articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento e 

explora e valoriza o meio em que o aluno está inserido, utilizando-se desse meio como 

instrumento significativo de ensino. 

Barcelos; Antunes (2010) acreditam que é passível de verificação que, ao longo do 

tempo, a preocupação com o social vai se associando a uma preocupação pedagógica. Pois a 

alfabetização, hoje, supõe: o respeito aos padrões culturais de vida e de aprendizagem da 

população envolvida, a possibilidade de essa população expressar sua cultura, o acesso ao 

conhecimento de outros padrões culturais e formas de vida que permitam uma leitura crítica 

da sua própria realidade, o exercício de uma educação participativa em que a população possa 

interagir na formulação dos projetos a ela destinados.  

O alfabetizador deve ter em mente que se o aluno pertence a um grupo social 

específico (família, comunidade, etc) do qual depende de maneira absoluta. E, para isso, é 

preciso estar junto da população, conhecer suas necessidades, motivações e aspirações no que 



116 

 

toca ao processo educativo. A professora Rosemeri Soares apresenta proposições que 

confirmam que ela efetivamente considera o grupo social ao qual o aluno pertence: 

 

Não existe uma receita de alfabetização, um único método certo e eficaz, porque a 
cada dia eu trabalho com situações diferentes, por isso é preciso sempre repensar a 
minha prática.  Eu procuro conhecer o aluno, entendê-lo, então, eu trabalho a partir 
de um planejamento, estipulando objetivos e metas a serem alcançadas. Atualmente 
tenho uma turma de primeiro ano. Uma maneira de começar a introdução da escrita 
é através do nome da criança, do ambiente familiar e escolar, sempre utilizando 
símbolos que tenham significado, pois tudo que é significativo na vida do aluno é 
interessante A alfabetização no campo acontece de forma interessante, pois o 
educador percebe que tem papel fundamental, é visto como alguém importante para 
a criança, tem apoio e suporte da família quando é necessário e a família participa 
efetivamente da vida escolar do aluno. Mas, na alfabetização das crianças nas 
escolas do campo também existem problemas. Há alunos com problemas familiares, 
cognitivos, físicos, como em qualquer outra escola. Há ainda, muitos alunos que não 
têm acesso a jornais, revistas e internet. O professor, então, precisa propor atividades 
que envolvam as crianças a esses meio letrados, porque a criança que mora no 
campo não é ignorante e quando lhe é dada a chance do conhecimento, ela 
reconhece e aceita. Há situações em que o professor deve pensar em como agir e 
como fazer, para isso vale lembrar o que foi dito anteriormente, que o professor deve 
conhecer o contexto social e familiar da criança, deve também ser um constante 
pesquisador e refletir sobre a sua prática para modificar possíveis situações que 
precisam ser mudadas (Relato autobiográfico da colaboradora ROSEMERI 
SOARES, 2010). 

 

A professora Rosemeri, pelo relato autobiográfico, demonstra que costuma refletir e 

repensar a sua prática enquanto alfabetizadora em escola do campo. Além disso, ela preocupa-

se em conhecer o contexto ao qual a criança pertence e utilizar-se de artifícios que façam 

sentido a ela (esse cenário não é tão diferente do que Rosemeri pertenceu quando criança em 

processo de alfabetização). A professora reconhece o importante papel que assume enquanto 

alfabetizadora em uma escola do campo e reforça a exercício de repensar a sua prática e 

modificar determinadas ações quando se faz preciso. A professora Lene também faz essas 

considerações ao afirmar que: 

 

Os alunos pertencem a um determinado contexto que não deve ser desconsiderado 
por mim enquanto alfabetizadora. Por isso procuro apresentar exemplos que 
correspondam à realidade de cada uma das crianças que está ali em processo de 
alfabetização (Relato autobiográfico da colaboradora LENE DA SILVA SANTOS, 
2010).  

 

A partir dos relatos, contata-se que as colaboradoras dessa pesquisa sabem que a 

escola representa um novo mundo para a criança e que o professor não pode romper os laços 

primários que a ligam ao seu grupo social. Por isso, consideram esse aspecto em suas práticas 

docentes. A alfabetização e o processo de letramento não podem ser fatores de conflito entre 

os dois mundos (familiar e escolar), que a criança deve integrar harmoniosamente. Caso isso 
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não ocorra, não só a alfabetização mais todo o processo subseqüente estará seriamente 

comprometido.  

 



 

8 CONCLUSÃO 

 

 

Não haveria outra forma de se começar esse fechamento a não ser salientando que o 

“difícil é parar no meio do caminho quando se vislumbra ainda muito a caminhar” 

(TONIOLO, 2010, p. 98). A partir das leituras realizadas no decorrer do processo de 

construção desse trabalho foi possível perceber o quanto ainda há para se aprender e o quanto 

essa necessidade se faz latente.  

Sabe-se, conforme Toniolo (2010, p. 98), que “para além de viver, é preciso viver 

intensamente, transformando cada momento vivido em experiência de aprendizagem, de 

superação”. É exatamente esse movimento de superação que constitui a história de cada um 

como eternos aprendizes. Por isso, quando se pensa na formação de professores, é preciso 

compreendê-la como um processo que nunca se completa, devido à incompletude dos seres 

humanos que são eternamente aprendentes.  

Não há pesquisador pronto, não há receitas para pesquisar. Há um processo de 

formação contínua do pesquisador, que implica à discussão das questões que os envolvidos no 

processo vão colocando, das opções que são assumidas, das dificuldades do campo, das 

surpresas. O pesquisador, então, vai se constituindo nesse processo de diálogo com seus 

entrevistados e suas fontes diversas, processo que se pauta tanto na formação anterior que 

carrega, como na troca de experiências com outros pesquisadores. Pode-se afirmar que o 

pesquisador, nesse caso, também carrega em sua formação e em sua prática a memória dos 

estudos que se desenvolveram.  

De acordo com Bellochio; Terrazan; Tomazetti (2004), as atuais políticas públicas da 

educação, ao postularem reformas, orientam-se por princípios e objetivos, situados dentro de 

paradigmas que ressaltam o professor profissional, o professor prático reflexivo, que, 

conforme Tardif; Gauthier; Lessard (2001) decorrem de compreensões que articulam a tarefa 

profissional do professor com e na docência e buscam entendê-la como atividade profissional 

que se apóia em saberes específicos e que exige que o professor delibere sobre suas práticas, 

compartilhando e melhorando sua formação de ser e estar na profissão. 

Nessa perspectiva, compreende-se que as dimensões da profissão docente podem ser 

explicitadas do ponto de vista da formação do professor e do ponto de vista de sua atuação 

profissional. Não se pode mais pensar na formação docente deslocada de espaços reais onde 

se efetivam as trocas entre ensinar e aprender, sejam esses espaços da escola ou outros 
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espaços educativos. Além disso, sabe-se que a formação influencia à articulação do eu pessoal 

com o profissional do professor e sua relação com o ensino, com a aprendizagem e com o 

conhecimento. 

Acredita-se que o processo de formação contínua do pesquisador já valeria a 

realização desse estudo. Todavia, acredita-se mais ainda que os resultados obtidos não 

atingiram só o âmbito do pesquisador, e sim alcançaram as colaboradoras que gentilmente 

contaram as suas histórias de vida pessoal e profissional de maneira tão rica, tão 

comprometida, demonstrando paixão pela profissão professora, que é possível perecer, através 

das narrativas, o quanto contribuíram, o quanto aprenderam, o quanto influenciaram e 

continuam influenciando as comunidade em que atuam, não só diretamente os alunos, mas os 

familiares e todo o entorno escolar.  

As pesquisas que se utilizam da história de vida têm se delineado uma opção de 

atuação que tem oferecido retornos relevantes no que se refere ao trabalho com professores. 

Crê-se que, ao optar-se por trabalhar com as memórias das professoras, há aproximação, de 

uma forma mais aberta que propicia um certo compartilhar de experiências. Isso certamente 

enriquece pesquisador e colaborador e, segundo Abrahão (2008, p. 30), “reflete-se e é reflexo, 

igualmente, na (da) construção do ser professor de cada educador”. 

Através dos relatos autobiográficos das duas colaboradoras dessa investigação, Lene 

da Silva Santos e Rosemeri Soares, chegou-se a quatro categorias de análise: lembranças de 

escola, formação de professores, concepções de escola do campo e concepções de 

alfabetização e de letramento. Isso prova que a pesquisa tomou uma dimensão maior do que a 

imaginada em um primeiro momento, quando se estipulou o propósito inicial de identificar o 

conceito de letramento a partir das concepções de duas professoras alfabetizadoras.  

Abrahão (2008, p. 26) acredita que trabalhar, metodologicamente, as categorias 

selecionadas a partir das narrativas fornecidas pelas colaboradoras tanto como análise vertical 

(da história de vida de um único educador em seu contexto), como horizontal (do conjunto 

das histórias de vida das duas colaboradoras, analisadas transversalmente), tecendo elementos 

que se dão a perceber no rico material que as constituem, proporciona, além do conhecimento 

específico no que tange a cada uma das referidas educadoras, melhor entendimento a respeito 

do pensamento educacional e de complexas relações verificadas na história da educação, 

nesse estudo, em especial, dos trabalhos com histórias de vida, das pesquisas referentes à 

formação docente, das investigações feitas sobre educação do campo, em diferentes períodos, 

e a respeito das concepções de letramento, que comprovadamente verificou-se que ambas as 
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colaboradoras possuem e, mais do que isso, que norteiam as suas práticas docente enquanto 

alfabetizadoras. 

Sabe-se que é preciso pensar em uma educação que venha a atender as necessidades 

básicas do educando e que tenha relação tanto com o seu meio imediato quanto com o mundo. 

E para isso, mais importante que decodificar símbolos, é preciso compreender a 

funcionalidade da língua escrita, pois é assim que o cidadão torna-se mais atuante, 

participativo e autônomo, de forma significativa na sociedade na qual está inserido. 

Constatou-se, pelos relatos autobiográficos, que as duas colaboradoras vão ao encontro dessa 

prerrogativa. 

Averiguou-se ainda, a partir das narrativas, que mesmo inserida dentro das leis, das 

reformas, dos decretos e dos movimentos educacionais, a educação do campo no Brasil ou a 

proposta educacional para o homem do campo, ao contrário do que se esperava, não têm 

mantido o homem no seu habitat de origem, nem têm eliminado o alto índice de 

analfabetismo na zona rural brasileira e, muito menos, ajudado esse homem a transformar a 

sua realidade, acompanhando o desenvolvimento tecnológico do país. Mesmo quando a 

população rural era expressiva, isto é, superior à população urbana, não se teve notícias de um 

plano educacional apropriado para ela, pelo menos dentro dos moldes que se possa pensar um 

processo educacional, valorizando o educando, seu contexto histórico-político-social, suas 

características e sua cultura. 

Dentro da história educacional brasileira, percebeu-se que o homem do campo recebeu 

a mesma educação que o homem da cidade. Segundo Arroyo (1999),” um bom processo 

educacional deve considerar o meio em que o educando vive”. Como essa particularidade não 

foi considerada, acredita-se que a educação do campo foi prejudicada, por isso talvez essa seja 

uma possível justificativa do não rendimento do educando rural. Nessa atitude, direta ou 

indiretamente, está inserida a idéia do reprodutivismo, como foi visto. Classificar a escola 

como reprodutivista significa afirmar que, ao contrário de ser um lugar de transformação da 

realidade, a escola, onde o processo educacional se desenvolve, assume o papel de 

mantenedora das desigualdades sociais, logicamente não cumprindo com a sua função.  

Sendo assim, pode-se dizer que o plano educacional urbano transplantado para a zona 

rural brasileira pecou em seu aspecto pedagógico profundo, deixando de lado as 

características do educando, que são fundamentais na realização de qualquer processo 

educacional, pois mesmo que não se considere o meio como determinante, não se pode negar 

a sua influência. Portanto, a história da educação do campo no Brasil sempre esteve vinculada 

à educação da zona urbana. 
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Felizmente, observou-se, com as histórias, que as escolas onde as colaboradoras atuam 

como alfabetizadoras se propõem a envolver os educadores e os educandos com as 

experiências cotidianas vividas, com valores e com a realidade a que pertencem, 

considerando-se não uma educação para os sujeitos do campo e sim, efetivamente, uma 

educação com os sujeitos do campo. Verificou-se também que nos últimos anos houve um 

aumento significativo no interesse tanto dos governantes quanto dos pesquisadores em 

discutir e em encontrar soluções para os problemas que atingem o âmbito da educação nas 

escolas do campo. Isso prova que existe a intenção e a vontade de se  (re)criar, (re)inventar, 

(re)descobrir formas de (re)educar e de (re)educar-se, em que convicções deixem de ser 

apenas discursos e se tornem práticas efetivas, buscando diminuir a distância que separa os 

princípios das atitudes nas práticas educativas e no dia-a-dia de nossas vidas. 
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Anexo B – Termo de consentimento livre e esclarecido - Lene da Silva Santos 

 



136 

 

 

 

  



137 

 

Anexo C – Termo de consentimento livre e esclarecido - Rosemeri Soares 
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Anexo D – Relato Autobiográfico Escrito - Lene da Silva Santos  
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Anexo E – Relato Autobiográfico Escrito - Rosemeri Soares  
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