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1. Roda, roda, roda: Meu povo preste atenção na roda que eu te fiz 

As discussões que proponho trazer para a roda a partir desse texto emergem do 

desenvolvimento de minha pesquisa de doutorado que tem como objetivo analisar os 

saberes dos professores formadores universitários na área de alfabetização. 

Considero que a melhor forma de iniciar este artigo/roda2 é trazendo, já no 

primeiro ato, os sujeitos que estão de diferentes formas imbricados no contexto 

educacional, e não há ligação mais intensa na educação do que o elo professor e aluno, 

principalmente a relação professor alfabetizador e o aluno.  

Nessa escrita, apresentarei algumas reflexões sobre as políticas públicas 

contemporâneas de formação de professores e o ensino da leitura e da escrita, 

focalizando o diálogo entre a universidade e a escola pública, compondo minha voz com 

pesquisadores do campo da formação docente e da alfabetização. 

As questões principais analisadas ao longo deste artigo/diálogo estarão 

organizadas a partir de três eixos: primeiramente será apresentado o elo política pública, 

formação continuada de professores alfabetizadores e o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), articuladamente; posteriormente 

contextualizaremos a formação do professor alfabetizador e a complexidade do 

ensinoaprendizagem da leitura e da escrita; e, num terceiro momento, trarei algumas 

questões que culminarão com a proposição de uma política responsável e uma docência 

de responsividade no campo da linguagem e a defesa por uma perspectiva discursiva de 

alfabetização. 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
integrante do. Integrante do Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação 
(CNPq/CAPES). Bolsista OBEDUC.orofinolucio@gmail.com. 
2  Como se trata de um artigo para as “Rodas de Conversas Bakhtinianas”, considero esta escrita como um 
artigo/roda, com meus colegas professores alfabetizadores e pesquisadores bakhtinianos, e também por 
defender que apenas a partir de um ‘nós’, articulando a tríade relacional macro, meso e micro, 
respectivamente, universidade, Rede/escola pública básica e docentes/discentes, no coletivo, poderemos 
construir o caminho de uma educação pública, a partir de seu sentido público (publicus, poblicus) como o 
que é de direito de todo o povo. 



2. Entre rodas: As políticas contemporâneas de formação do docente 

alfabetizador  

 

O desafio nacional de formar leitores e escritores permanece na 

contemporaneidade, mas, em um contexto particular, nos últimos dez anos, 

universidade e escola pública unem-se para construir processos de formação docente e 

ensino inicial da leitura e da escrita, como vivenciamos recentemente com a 

Constituição da Rede Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(RNFC/2003) e do Programa de Formação Continuada Pró-letramento (2005). 

Esse contexto permite-me dizer que, embora houvesse algumas políticas de 

formação para o professor alfabetizador, como o Programa de Professores 

Alfabetizadores (PROFA), Parâmetros Curriculares em Ação-Alfabetização (PCN em 

Ação Alfabetização), a partir desse período, a formação do professor alfabetizador vem 

efetivando-se continuamente e consolidando a necessidade da criação de uma política 

pública de formação do docente alfabetizador, que considere a complexidade do 

processo de alfabetização e os fatores intraescolares e extraescolares que influenciam o 

processo e as condições relativas à estrutura material das escolas, ao salário e à 

formação inicial e continuada, além da carreira específica desse profissional. 

Esse mesmo período “inaugura” a relação entre a pesquisa universitária e o 

trabalho docente, reconhecendo a formação como uma ação relacional entre sujeitos 

cujas práticas são portadoras de saberes (TARDIF, 2007).  Professores formadores do 

ensino superior e professores do ensino básico, destacando-se o professor alfabetizador, 

possuem saberes desenvolvidos em sua prática cotidiana. 

Partindo da assertiva de que o professor alfabetizador é um docente profissional 

e que em seu cotidiano constrói saberes plurais, oriundos da formação profissional e de 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais (op cit,2007), interrogamo-nos sobre o 

lugar do professor alfabetizador na formação e que sentido(s) possui(em) essa(s) 

formação(ões), em que o PNAIC se insere. 

Os programas contemporâneos de formação seguem as características de um 

modelo “em cascata”, no qual um primeiro grupo de profissionais é “capacitado” e 

transforma-se em “capacitador” de um novo grupo que, por sua vez, capacita um grupo 

seguinte.” (GATTI & BARRETO, 2009). Assim novos atores, denominados 



tutores/orientadores de aprendizagem, mas que são, na verdade, os formadores 

intermediários (LUCIO,2010) que possuem seus lócus de trabalho nas instâncias 

estaduais e municipais de educação, passam a fazer parte do cenário da formação 

continuada.  

   Em julho de 2012, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Segundo a Portaria n.º 867, de 4 de julho 

de 2012 do MEC, o PNAIC tem, como principal finalidade, alfabetizar as crianças até, 

no máximo, os oito anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano do ensino fundamental 

(EF) (Brasil, 2012). A ação responsável relativa à urgência de políticas dirigidas à 

alfabetização infantil, diante da realidade nacional, faz-nos depreender o PNAIC como 

uma política responsável, que proporia uma compreensão responsiva que conecta fala e 

escuta, ou seja, que pressupõe o diálogo (PONZIO, 2010). E, para compreender a 

responsabilidade dessa política responsável, novamente interrogo: quando haverá 

dialogia entre os verdadeiros atores e autores da escola e do processo de alfabetização, 

ou seja, professores alfabetizadores e crianças?  

 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa nos desvela, por meio de 

um de seus eixos estruturantes (materiais didáticos e pedagógicos) - composto por 

conjuntos de materiais específicos para alfabetização-, a apresentação de uma ampla e 

diversa reflexão teórica sobre a alfabetização e os caminhos para utilização em sala de 

aula dos jogos pedagógicos, acervos do Programa Biblioteca em sua Casa (PNBE) e do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), são necessárias, assim como, uma 

reflexão sobre o trabalho com o sistema de escrita, que é o alicerce do programa em 

nossa perspectiva. Também traz fundamentações e reflexões sobre os conceitos de 

alfabetização e letramento, currículo, rotina, planejamento, ludicidade, literatura, 

biblioteca escolar e o ensino da língua portuguesa na alfabetização. 

 O Pacto também “espelha” que a criação RNFC deu continuidade ao grande 

desafio de dar conta do analfabetismo, em larga escala, e, respectivamente, estende as 

questões históricas da formação docente no país para o cerne da questão que é uma 

política educacional de formação construída no e a partir de um “nós”, articulando a 

tríade relacional macro, meso e micro (NÓVOA, 1992) respectivamente, instâncias 

governamentais, universidade, Rede/escola pública básica e docentes/ discentes, 

coletivamente. Uma formação em Rede que impacte todas as redes estaduais e 



municipais de educação, pois entrelaça fios de uma política responsável, e as vozes e os 

saberes docentes de professores alfabetizadores e formadores. 

 

3. O rodador: A formação do professor alfabetizador e a complexidade do 

ensinoaprendizagem da leitura e da escrita 

 

Como se pode constatar, o PNAIC retoma uma discussão que necessita ser 

resolvida no Brasil: a da formação de professores e da alfabetização que queremos para 

as nossas crianças. 

O PNAIC, por meio da Lei 12.208 de 25 de abril de 2013, no Artigo 3, inciso 

IV, introduz  “ no currículo das instituições de ensino superior, disciplinas específicas 

de alfabetização”, o que  demonstra a necessidade de que o professor de leitura e escrita 

conheça o objeto da aprendizagem, que é a língua escrita, com todos os elementos que 

compõem a sua estrutura, para que haja êxito na realização da sua mediação no processo 

de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita.  

A especificidade de disciplinas de alfabetização, na formação inicial docente, 

faz-me vislumbrar, em um futuro próximo, uma formação específica para o docente 

alfabetizador, em uma perspectiva de formação que envolva docentes em formação 

inicial e continuada, realizando um amálgama entre tantos programas que visam à 

formação docente, como o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e o 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), e as 

formações da RNFC, com seus diversos programas Pró-letramento, PNAIC etc. 

Sendo assim, teremos um aprofundamento no campo da alfabetização e 

trataremos dos reais desafios da compreensão do processo de alfabetização que são: a 

relação cultural, histórica e sociocognitiva com um sistema de escrita alfabética, que 

envolve complexas relações (não) sistematizadas com o sistema de escrita, que tem a 

mediação de instrumentos e sujeitos. Esse sistema envolve um processo discursivo de 

significação, uma vez que se realiza por meio de enunciados, produzidos por diferentes 

sujeitos históricos, e envolve um processo individual e coletivo (social) de diversas 

facetas e detalhes sobre o uso do sistema alfabético de base ortográfica. 



Aprofundando nossa compreensão sobre o processo de alfabetização, 

entenderemos que a linguagem é um modo de constituição das subjetividades e uma 

forma de expressão e  representação do mundo, e estaremos cientes de que “interditar 

formas linguísticas é interditar sujeitos” (GERALDI,2010). Formar alunos leitores e 

escritores é compreender que a linguagem dos alunos é o único meio pelo qual podem 

desenvolver sua própria voz e construir suas palavras-próprias, o que implica conhecer 

a cultura das classes populares brasileiras. 

O grande desafio do tempo presente é conhecer os usos da leitura e da escrita das 

camadas que estão nas escolas públicas brasileiras para além dos muros da escola e das 

avaliações e, assim, efetivar o ensino da leitura e da escrita, garantindo um direito que 

historicamente foi negado: a alfabetização no sentido freireano, a da linguagem como 

caminho de invenção da cidadania, que virá acompanhada da democratização de 

práticas de uso da escrita pelas classes populares. 

A concepção discursiva (SMOLKA, 2008), em cujo bojo estão perguntas quanto à 

função social da escrita, à elaboração cognitiva no sentido de construção conceitual, à 

dialogicidade, isto é, aprender a ler e a escrever lendo e escrevendo, tendo em vista o 

‘como?’, o ‘por quê?’ e o ‘para quê?’.Sobretudo, este último questionamento nos 

coloca, hoje, a necessidade de ressignificarmos o sentido da palavra alfabetização, e 

junto com Paulo Freire em sua Pedagogia da Esperança refletirmos : 

que me parece finalmente impossível, hoje como ontem, é pensar, mais do que pensar, é 
ter uma prática de educação popular em que, prévia e concomitantemente, não se tenham 
levado e não se levem a sério problemas como: que conteúdos ensinar, a favor de que 
ensiná-los, a favor de quem, contra que, contra quem. Quem escolhe os conteúdos e como 
são ensinados. Que é ensinar? Que é aprender? Como se dão as relações entre ensinar e 
aprender? Que é o saber de experiência feito? Podemos descartá-la como impreciso, 
desarticulado? Como superá-la? Que é o professor? Qual seu papel? E o aluno, que é? E o 
seu papel? Não ser igual ao aluno significa dever ser o professor autoritário? É possível 
ser democrático e dialógico sem deixar de ser professor, diferente do aluno? Significa o 
diálogo um bate-papo inconseqüente cuja atmosfera ideal seria a do “deixa como está 
para ver como fica”? Pode haver uma séria tentativa de escrita e leitura da palavra sem a 
leitura do mundo? Significa a crítica necessária à educação bancária que o educador que a 
faz não tem o que ensinar e não deve fazê-lo? Será possível um professor que não ensina? 
Que é a codificação, qual o seu papel no quadro de uma teoria do conhecimento? Como 
entender, mas sobretudo viver, a relação prática-teoria sem que a frase vire frase feita? 
Como superar a tentação basista, voluntarista, e como superar também a tentação 
intelectualista, verbalista, blablablante? Como trabalhar a relação linguagem-
cidadania? (Freire,1992p.69,grifos da autora) 

 



A concepção discursiva (SMOLKA, 2008), nos faz concretizar a práxis 

linguagem e cidadania, pois em seu alicerce bojo estão perguntas quanto à função social 

da escrita, à elaboração cognitiva no sentido de construção conceitual, à dialogicidade, 

isto é, aprender a ler e a escrever lendo e escrevendo, tendo em vista o ‘como?’, o ‘por 

quê?’ e o ‘para quê?’.  

 

4. A roda da vida: Por uma política responsável e uma docência responsiva e uma 

concepção discursiva de alfabetização 

 

A palavra marcante no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é a 

palavra DIREITO, pautando-me de uma perspectiva da compreensão responsiva ativa, 

para a ato responsivo responsável do sujeito do não-álibi, no dizer bakhtiniano. 

Engessa-me pensar apenas em direitos de aprendizagem. 

Que as palavras presente no PNAIC, que focalizam a temática da alfabetização, 

realmente anunciem e concretizem, por meio de uma política educacional responsável, 

“O Estatuto da Alfabetização Brasileira”. Dessa forma, que fiquem decretados direitos 

que ainda precisam ser escritos, de olharmos a criança como sujeito ativo, produzida 

pela ação singular, que “[…] se dá sempre na ação, no ato, ou seja, como o que me é 

dado para realizar […]” (Bakhtin, 2010) e o direito à “ensinagem”, pois uma escola 

pública de qualidade, com leitores e escritores com palavras próprias, precisa assegurar 

o direito à formação e à valorização da docência profissional do professor alfabetizador. 
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Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz 
Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz 
Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim 

Quando almoço, não janto e quando canto é assim 
Agora vou divertir, agora vou começar 

Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar 
Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar 

Quem tem dinheiro no mundo quanto mais tem, quer ganhar 
E a gente que não tem nada fica pior do que está 
Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração 
Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão 

Agora vou divertir, agora vou prosseguir 
Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair 

Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir 
Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu 

Quero ver quem que separa o pó do rico do meu 
Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver 

Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer 
Agora vou divertir agora vou prosseguir 

Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair 
Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir 

Seu moço, tenha cuidado com sua exploração 
Se não lhe dou de presente a sua cova no chão 

Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir 
Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui 

Agora vou divertir, agora vou terminar 
Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar 

Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar 
Agora vou terminar, agora vou discorrer 

Quem sabe tudo e diz logo fica sem nada a dizer 
Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir 
Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair 

 
Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz- finalizar 


