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O estudo que ora se apresenta focaliza a produção e introdução da disciplina 
Alfabetização no currículo da formação de professores nos cursos de Pedagogia, a 
partir da década de 1990, no estudo do caso da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro analisando, na introdução da disciplina Alfabetização, a mudança 
paradigmática que a marca – a assunção de uma concepção de alfabetização 
assentada nos postulados construtivistas. Argumenta–se que a elaboração do 
currículo se dá inserida na cultura como processo político amplo que precisa ser 
analisado. Além disso, a introdução de uma disciplina se estrutura a partir de um 
complexo processo que multifacetado, não incide apenas na valorização ou não de 
certos conhecimentos, mas incide também de perspectivas identitárias. Num 
contexto de incertezas e questionamentos sobre as escolhas que pautam a 
alfabetização, também se arguiu sobre a identidade docente. Quem é o professor–
alfabetizador? Que identidade docente se projeta nesse contexto de mudanças? 
Visa–se assim, na análise de uma trajetória histórica de elaboração cultural do 
currículo, inquirir sobre as relações entre currículo e identidade docente. Na esteira 
das análises empreendidas, que discutem o currículo e relação com identidade 
docente, o que se vivencia na elaboração curricular da UERJ não é um caso isolado, 
mas expressa um contexto de reformulação e efervescência no cenário educacional 
brasileiro. Assim, como foi sendo engendrada a valorização e introdução, na 
formação de professores, de uma dada concepção de alfabetização? Num contexto 
em que os cursos se estruturam a partir da definição de uma identidade docente, 
que identidade se projeta para o alfabetizador? 
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Os questionamentos em torno da temática da alfabetização não são novos e se 
renovam a cada momento em que são divulgados resultados dos alunos brasileiros 
no que tange a aprendizagem da leitura e escrita.[3] 

            Os debates em torno de propostas para a alfabetização, a querela dos 
métodos e a formação de professores que possam atuar nas classes de 
alfabetização são intensos e apresentam propostas diversas, com base na análise 
dos diversos fatores que envolvem o processo de aprendizagem da língua escrita. 
Nesse contexto de debates, o que se coloca em pauta e torna-se questão central é 
a perspectiva teórico-metodológica que orienta o trabalho cotidiano de 
alfabetização desenvolvido nas escolas de redes pública e particular de ensino. 

            Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na área (Franco e Bonamino, 2005; 
Coscarelli, Franco e Bonamino, 2002) objetivando avaliar de forma progressiva 
como tem sido encaminhado o processo de alfabetização no Brasil, analisando o 
desenvolvimento desse processo e inquirindo sobre s diferenças impressas nos 
parâmetros político-pedagógicos que o constroem.  Um dos pontos que tem sido 



discutido é a mudança paradigmática que tem marcado a ação alfabetizadora nas 
últimas décadas do século XX. 

            Marcas que se fundem com a busca de uma educação democrática que tem 
ressignificado o papel do sujeito no processo educacional: de receptor de 
informações recebidas do professor a um sujeito ativo, participante e comprometido 
com seu desenvolvimento; uma série de reconfigurações conceituais pautam a 
organização do trabalho pedagógico na aprendizagem inicial da leitura e escrita, 
trazendo implicações também para o posicionamento dos docentes que assumem 
essa tarefa. 

            A construção de um novo olhar para a alfabetização coincide com a 
emergência de estudos que ressaltam a construção do conhecimento por parte das 
crianças (Ferreiro, 1985). Trata-se de mudanças que significativamente tem 
marcado o cotidiano da educação brasileira: Soares e Maciel (2000) em estudo 
sobre o estado do conhecimento sobre alfabetização analisam a produção de teses 
e dissertações sobre o tema e assinalam que nos últimos 15 anos há uma 
significativa mudança paradigmática que orientam os estudos, com a atenção 
voltada para a análise de uma concepção de alfabetização assentada no que Soares 
(2004) chama de uma visão holística de aprendizagem da língua, ou seja, como se 
configurou o construtivismo no Brasil. 

            Soares (2002) analisa a trajetória da assunção da perspectiva 
construtivista no Brasil, ressaltando que se antes a alfabetização estava assentada 
numa perspectiva tecnicista que supra valorizava métodos de alfabetização, a 
adesão ao construtivismo foi permitindo o desenvolvimento de uma teoria da 
alfabetização o que não se fez acompanhar pelo desenvolvimento de estratégias 
metodológicas, criando antagonismos entre métodos de alfabetização X 
construtivismo A autora enfatiza o quanto isso cria uma situação de incertezas e 
dúvidas para os professores alfabetizadores. 

            Mamede (2001, 2003) apresenta estudos sobre as reconfigurações que tem 
se dado nas redes públicas e na formação de professores que atuam na 
alfabetização. Observa que: 

"Com o aprofundamento teórico na perspectiva construtivista, vem sendo 
redefinida a figura do aluno (agora considerado sujeito ativo diante do saber) e, por 
conseguinte, a do professor (com novo papel na relação ensino-aprendizagem). 
Muito se tem falado sobre a importância do docente conhecer o processo de 
construção do conhecimento dos alunos e de sua necessária mudança de postura 
pedagógica no sentido de alcançar coerência com tais fundamentos teóricos. 
Também passaram a ser demandadas profundas reestruturações na forma e no 
conteúdo das políticas de formação do professor (que não por acaso tendem a 
substituir o conceito usual de "treinamento" por "capacitação"). "(Mamede, 2003:1) 

  

            Sendo assim, ainda que com múltiplos focos, a formação de professores é 
elencada como uma das questões centrais, ação prioritária para a mudança na 
concepção de alfabetização que orienta a prática cotidiana, buscando de novos 
caminhos que se consubstancia na adoção de uma perspectiva construtivista. 

            O debate sobre a mudança paradigmática que atravessa a alfabetização 
desliza para a análise da formação/atuação docente frente a essas mudanças. As 
dificuldades enfrentadas no cotidiano para garantir a efetivação de um novo 
encaminhamento para a prática pedagógica são postas também como dificuldades 



enfrentadas pelos docentes em compreender as propostas e a elas aderirem. A 
formação do alfabetizador tem sido alvo de inúmeras ações[4] que os permita 
enfrentarem a mudança, contudo percebe-se que esta é uma temática regida pelo 
signo da incerteza. Soares (2004), em artigo que analisa as alterações que as 
perspectivas construtivistas trazem para a alfabetização, afirma que passamos hoje 
por um momento de reinvenção da alfabetização, uma vez que por vezes que esta 
foi acompanhada de falsas inferências e equívocos que põe sob suspeita a própria 
contribuição da perspectiva construtivista. 

            Diante desse cenário de mudanças, de desejo de conquistas efetivas e 
análise do processo vivido, a retomada da construção de um discurso sobre a 
alfabetização traz uma perspectiva de análise para a compreensão da história da 
formação de professores e para as dimensões envolvidas na produção curricular, 
dando aportes significativos para o entendimento da constituição de uma dinâmica 
de trabalho educacional que incide tanto nas escolas de educação básica como 
também em propostas de formação de professores. 

            Sendo assim, a análise da construção e introdução da disciplina 
Alfabetização no currículo da formação de professores nos cursos de Pedagogia, a 
partir da década de 1990, tem como premissa que a elaboração do currículo se dá 
inserido na cultura como processo político amplo que precisa ser analisado. Além 
disso, a introdução de uma disciplina se estrutura a partir de um complexo 
processo que multifacetado, não incide apenas na valorização ou não de certos 
conhecimentos, mas incide também de perspectivas identitárias. Num contexto de 
incertezas e questionamentos sobre as escolhas que pautam a alfabetização, 
também se argüiu sobre a identidade docente. Quem é o professor -alfabetizador? 
Que identidade docente se projeta nesse contexto de mudanças? A pesquisa ao 
enveredar pela análise de uma trajetória histórica de elaboração cultural do 
currículo, inquire sobre as relações entre currículo e identidade docente. 

Pesquisas anteriores (Frangella 2002; 2006) sobre a produção curricular na 
formação de professores mostram a relevância de estudos que tomem a história do 
currículo como foco, analisando as lutas políticas que permitem que ele se erija 
como tal. Em estudo em que analiso o processo de construção da proposta 
curricular do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro na década de 1990, argumento que o processo em 
questão se desenvolveu a partir do questionamento da ordenação até então 
vigente, que se baseava numa lógica disciplinar organizada com base na projeção 
do perfil profissional do egresso a partir das ações que se esperava que ele 
realizasse, encarando-as como atuações específicas. A tentativa de reorganização 
propõe uma totalização, não mais centrada na atuação, mas tendo em vista uma 
identidade profissional que, com uma base comum, permitiria a superação da 
fragmentação do trabalho educativo. Assim, a identidade como essência ligaria, 
criaria uma solidariedade entre os sujeitos envolvidos no fazer pedagógico; ainda 
que desempenhassem tarefas diferentes, haveria características comuns. Essa 
mudança paradigmática é o centro da problematização que sustenta este estudo: 
ao embasar a perspectiva formativa na elaboração de uma identidade, os objetivos 
e parâmetros da formação se deslocam da ação a ser realizada ao sujeito em si, 
implicando formas de subjetivação e identificação.  

 O currículo analisado se organiza a partir da premissa de que o objetivo do curso é 
a formação de professores, com forte compromisso político, tendo em vista a 
constituição de uma ação política democrática. Para compreender a questão da 
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formação do alfabetizador é necessário pensá-la no âmbito da criação da 
"habilitação" em Educação Infantil.   

Para tanto, o desenho curricular tinha como ponto de articulação e para o qual se 
voltavam os objetivos de formação o delineamento de uma identidade docente. 
Sendo assim, o que se destacava nesse currículo e que era mostrado como marca 
diferencial: a formação desse profissional, superando a fragmentação imposta pelas 
habilitações que formavam os técnicos em educação. Visava-se à formação do 
educador completo, sendo esta bem caracterizada na definição de posturas que 
deveriam ser assumidas por esses sujeitos como profissionais. Contudo, percebeu-
se o binarismo que o marcava: o forte compromisso político colidia com a fixação e 
definição da identidade, apresentando-a como fechamento, tornando-se 
contraditório com a própria perspectiva que a informa, uma vez que a ação política 
não é externa ao sujeito, nem se concentra em esferas estatais. A base marxista 
percebida no curso analisado vê a ação docente como política na sua dimensão de 
resistência e confronto, e a dimensão dialógica é minada pela tensão provocada a 
partir dos binarismos sob os quais ela se constrói. Estaria aí incorrendo na 
construção de estereótipos para a formação docente? Na essencialização do ser 
professor? 

Na definição dessa identidade docente defendida ao longo do curso percebe-se a 
centralidade que adquire as discussões articuladas no eixo infância e linguagem. No 
curso básico havia apenas uma disciplina que tratava especificamente da Educação 
infantil, mas além das disciplinas que abordavam o desenvolvimento da criança, há 
a introdução de disciplinas que abordam a construção da linguagem e remetem 
diretamente ao processo vivenciado na infância, desde as primeiras elaborações à 
alfabetização, que é assumida no currículo como questão fundamental. 

            Ao privilegiar discussões sobre a alfabetização o currículo mais uma vez 
reafirma sua posição de comprometimento com as classes populares, tendo em 
vista que o debate se dá numa época de questionamento dos altos índices de 
repetência e ressignificação das práticas alfabetizadoras em busca da superação 
dessa situação, bem como da emergência de paradigmas teóricos que enfatizam a 
condição da criança de sujeito do processo de aprendizagem, construindo-o a partir 
de sua ação reflexiva.  

            Há a assunção da concepção de que como seres sociais imersos na 
linguagem, os sujeitos estão sempre interagindo. Assim, aprende-se a ler lendo, a 
escrever escrevendo, sem simulação, mas assumindo o papel de sujeito na/da/pela 
linguagem. A ênfase nas questões de linguagem, ampliando a noção da 
alfabetização como entrada no mundo da escrita e na apropriação do código 
lingüístico, é ampliada pela idéia da necessária formação de sujeitos leitores-
escritores. Para tanto, essas afirmações se sustentavam na premissa de que a 
linguagem escrita não é mera codificação da fala. Muda-se o foco privilegiando uma 
criança ativa, capaz, envolvida na construção da linguagem, uma tarefa que "se 
constitui de dimensões que vão muito além da representação gráfica por meio de 
letras, dimensões que não ganham espaço na escola como inscrever-se, ser sujeito 
que se produz e é produzido pela linguagem." (Frangella, 2001). 

A discussão sobre a linguagem e a alfabetização traz também como categoria 
central a infância, ao tratar do desenvolvimento da linguagem, destacando os 
processos que se desenrolam nessa fase, enfatizando a formação do sujeito. Toda 
essa atenção traz uma preocupação com a criança como sujeito e marca o 
compromisso desse professor em formação, se alinha à defesa feita da militância 
do professor, especificando-a, comprometendo-a com a infância. Cria-se uma 
estrutura na qual a infância ganha visibilidade e se apresentam argumentos sólidos, 



teoricamente fundamentados ressaltando a importância da atuação qualificada 
junto a essa faixa etária. 

Nas entrevistas e no cruzamento com outros documentos percebe-se o 
protagonismo de alguns professores como articuladores dessa concepção e na 
formulação do currículo, onde a infância aparece como linha de articulação entre as 
disciplinas e que revelam essa centralidade - trata-se das disciplinas de Concepções 
de linguagem, Alfabetização I e II, Educação Infantil e os Tópicos especiais que sob 
essa denominação aglutinavam disciplinas eletivas que abordavam o tema. 

Embora se falasse que nós escolheríamos só no sétimo e oitavo que daria conta 
dessa habilitação, que não era para privilegiar nenhuma das habilitações eu acho 
que (...) os professores que deram as disciplinas relacionadas(a infância) fizeram 
isso acontecer eu acho , eu tenho para mim que eram muito mais sedutores , isso 
era muito forte (...)Aprendia-se mesmo com aquelas pessoas, então assim, é claro 
que isso conta, um monte de gente escolheu educação infantil  e isso foi um 
"problemaço" eu acho para a direção da faculdade.  Eu me lembro... era um curso 
muito consistente com relação à educação infantil...sem contar da disciplina na 
questão do desenvolvimento, a gente vai pensar no J. também sempre com olhar 
para a infância. Então eu acho que eles eram muito fortes nesse curso, eu acho que 
era muito fácil a pessoa tomar esse caminho. ( Fátima) 

Eu escolhi educação infantil por causa da S., isso é claro assim, porque (...) eu já 
estava lá na Pedagogia e ela dava duas disciplinas: Alfa 1 e Alfa 2, alfabetização. E 
lendo os textos sobre educação infantil que eu resolvi fazer essa escolha. (Rosana) 

  

A Educação infantil foi privilegiada. Havia um curso dedicado a ela, não só no 7º. E 
8º. Períodos, as disciplinas privilegiavam... Era um curso forte (professora T.) 

Pode-se dizer que a Educação Infantil se constrói na habilidosa articulação e 
negociação encabeçada pela professora S. ao estabelecer uma rede onde os 
saberes dispersos, num contexto amplo e interdisciplinar, se organizam a partir da 
categoria infância. 

É a preocupação com a criança pequena, nas conexões possíveis no entendimento 
do desenvolvimento da criança que agregava vários professores, de diferentes 
áreas em torno do tema, dando consistência à proposta de ênfase no currículo que 
se dedica à Educação Infantil. 

O que percebe-se é uma virada na discussão que  passa da ênfase metodológica à 
análise do processo de desenvolvimento. O entendimento do pedagógico aqui, com 
as temáticas que são privilegiadas, se afasta de uma compreensão didatizante e 
conteúdista; mais que ensinar a criança, privilegia-se seu desenvolvimento, com a 
qual a docência qualificada se compromete. 

Essa concepção, assentada na perspectiva de um trabalho crítico a partir da 
reflexão constante, trazia a idéia de que a reflexão sobre o trabalho alicerçado em 
bases teóricas e práticas consistentes, desse rumo às mudanças desejadas, o que 
se dá com base em conhecimentos científicos. 

Na esteira das análises empreendidas, que discutem o currículo e relação com 
identidade docente, o que se vivencia na elaboração curricular da UERJ não é um 
caso isolado, mas expressa um contexto de reformulação e efervescência no 



cenário educacional brasileiro. Assim, foi sendo engendrada a valorização e 
introdução, na formação de professores, de uma concepção construtivista de 
alfabetização. Num contexto em que os cursos se estruturam a partir da definição 
de uma identidade docente, que identidade se projeta para o alfabetizador?  

Ao retomar a trajetória das formulações para a alfabetização que se tornam 
hegemônicas, na análise dos textos curriculares como arena de luta política que se 
consubstancia nas formulações de propostas que são constituídas em atos de 
poder,  visando alcançar hegemonia e a estabilização de sentidos em disputas, o 
que dá visibilidade a  própria condição política desse processo, como explica Laclau 
(1998, p.108): 

Podemos, por certo, liberar algumas possibilidades sociais, mas só ao preço de 
reprimir outras. A relação entre poder e liberdade é de renegociações permanentes 
e de deslocamento de suas fronteiras comuns, ainda que os termos da equação 
permaneçam imóveis. A mais democrática das sociedades será a expressão das 
relações de poder, não uma total e gradual eliminação de poder. 

 Assim, as proposições feitas e discutidas encaminham possibilidades de práticas 
curriculares que desenham o mapa de poderes/relações/saberes produzidos nos 
embates pela e na formação de professores. Nesse sentido, enfatiza-se ainda mais 
a problemática da elaboração curricular como central no entendimento das 
complexas relações entre poder/saber/subjetividades, entendendo-o como prática 
discursiva, de significação.  

Pensar o currículo como produtor de identidade significa também pensar o que se 
projeta como sujeito a ser formado. No contexto atual, acredito que discutir 
identidade se dá no diálogo com alteridades, na busca pelo reconhecimento de uma 
outridade (Skliar, 2002) que não signifique a busca pelo mesmo, mas a 
possibilidade da formação de um sujeito sensível que possa se colocar no lugar do 
outro, que amplie sua visão de forma a compreender as diferenças sem querer 
aniquilá-las, mas reconhecê-las como limite de discussão e exigência de 
enfrentamento e produção. 

Considerações Finais 

A introdução da disciplina Alfabetização nos cursos de formação de professores traz 
marcas não só para a caracterização do curso como também para o delineamento 
de uma identidade docente. A centralidade da formulação dessa identidade se faz 
evidente na definição de elementos que caracterizam o professor, delineando um 
perfil profissional, o que remete à projeção de uma identidade. A investigação se 
concentra na análise de como esse processo propicia a construção de identidades, 
estabelecendo limites e possibilidades de atuação na formação desses sujeitos. 
Orienta o caminho a ser percorrido e, nas presenças e ausências perceptíveis em 
sua produção-formulação, cria elementos de identificação. O estudo visa analisar o 
processo de elaboração de uma política curricular e como nele vão se articulando 
elementos que buscam organizar, gestar e gerir identidades específicas. 

Ao argumentar que é necessário pensar nas articulações entre currículo e 
identidade, ponho sob suspeita a fixidez dos sentidos postos a formação de 
professores, alicerçando uma identidade essencializada, e defendo que o 
entendimento do currículo como cultura no campo da formação de professores é 
condição sine qua non para a busca de relações de alteridade no cotidiano escolar, 
uma vez que esse sujeito-aluno-professor em formação precisa ser entendido como 
sujeito portador/produtor de cultura e, quando formado a partir de uma visão 
essencializada do ser professor, pode ser levado ao entendimento da identidade 



cultural como única e homogeneizada, o que concorre para o apagamento da 
diferença, do diálogo e da negociação na escola, no currículo. Mais uma vez 
pergunto: um professor que tem sua história reduzida num contexto de unicidade 
pode fazer do seu fazer curricular um entre - lugar cultural? 
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Reconfigurando a alfabetização, projetando novos sujeitos: a criação da disciplina 
Alfabetização no currículo da formação de professores.1

Rita de Cássia Prazeres Frangella (UERJ)
 

2

Os questionamentos em torno da temática da alfabetização não são novos e se 

renovam cada momento em que são divulgados resultados dos alunos brasileiros no que 

tange a aprendizagem da leitura e escrita.

 

 

3

 A construção de um novo olhar para a alfabetização coincide com a emergência 

de estudos que ressaltam a construção do conhecimento por parte das crianças (Ferreiro, 

1985). Trata-se de mudanças que significativamente tem marcado o cotidiano da 

 

 Os debates em torno de propostas para a alfabetização, a querela dos métodos e a 

formação de professores que possam atuar nas classes de alfabetização são intensos e 

apresentam propostas diversas, com base na análise dos diversos fatores que envolvem 

o processo de aprendizagem da língua escrita. Nesse contexto de debates, o que se 

coloca em pauta e torna-se questão central é a perspectiva teórico-metodológica que 

orienta o trabalho cotidiano de alfabetização desenvolvido nas escolas de redes pública 

e particular de ensino. 

 Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na área (Franco e Bonamino, 2005; 

Coscarelli, Franco e Bonamino, 2002) objetivando avaliar de forma progressiva como 

tem sido encaminhado o processo de alfabetização no Brasil, analisando o 

desenvolvimento desse processo e inquirindo sobre s diferenças impressas nos 

parâmetros político-pedagógicos que o constroem.  Um dos pontos que tem sido 

discutido é a mudança paradigmática que tem marcado a ação alfabetizadora nas últimas 

décadas do século XX. 

 Marcas que se fundem com a busca de uma educação democrática que tem 

ressignificado o papel do sujeito no processo educacional: de receptor de informações 

recebidas do professor a um sujeito ativo, participante e comprometido com seu 

desenvolvimento; uma série de reconfigurações conceituais pautam a organização do 

trabalho pedagógico na aprendizagem inicial da leitura e escrita, trazendo implicações 

também para o posicionamento dos docentes que assumem essa tarefa. 

                                                 
1 Texto produzido no âmbito da pesquisa Fazendo currículo, criando cultura: a criação da disciplina 
Alfabetização no currículo da formação de professores. (2007-2009) 
2 Doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora adjunta do Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – Cap/UERJ. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa 
`Currículo:Sujeitos, conhecimento e cultura`. 
3 Dados que podem ser consultados no site do INEP. Ver www.inep.gov.br 



educação brasileira: Soares e Maciel (2000) em estudo sobre o estado do conhecimento 

sobre alfabetização analisam a produção de teses e dissertações sobre o tema e 

assinalam que nos últimos 15 anos há uma significativa mudança paradigmática que 

orientam os estudos, com a atenção voltada para a análise de uma concepção de 

alfabetização assentada no que Soares (2004) chama de uma visão holística de 

aprendizagem da língua, ou seja, como se configurou o construtivismo no Brasil. 

 Soares (2002) analisa a trajetória da assunção da perspectiva construtivista no 

Brasil, ressaltando que se antes a alfabetização estava assentada numa perspectiva 

tecnicista que supra valorizava métodos de alfabetização, a adesão ao construtivismo foi 

permitindo o desenvolvimento de uma teoria da alfabetização o que não se fez 

acompanhar pelo desenvolvimento de estratégias metodológicas, criando antagonismos 

entre métodos de alfabetização X construtivismo A autora enfatiza o quanto isso cria 

uma situação de incertezas e dúvidas para os professores alfabetizadores. 

 Mamede (2001, 2003) apresenta estudos sobre as reconfigurações que tem se 

dado nas redes públicas e na formação de professores que atuam na alfabetização. 

Observa que: 

Com o aprofundamento teórico na perspectiva construtivista, vem sendo 
redefinida a figura do aluno (agora considerado sujeito ativo diante do saber) 
e, por conseguinte, a do professor (com novo papel na relação ensino-
aprendizagem). Muito se tem falado sobre a importância do docente 
conhecer o processo de construção do conhecimento dos alunos e de sua 
necessária mudança de postura pedagógica no sentido de alcançar coerência 
com tais fundamentos teóricos. Também passaram a ser demandadas 
profundas reestruturações na forma e no conteúdo das políticas de formação 
do professor (que não por acaso tendem a substituir o conceito usual de 
“treinamento” por “capacitação”). (Mamede, 2003,p.1) 

 

 Sendo assim, ainda que com múltiplos focos, a formação de professores é 

elencada como uma das questões centrais, ação prioritária para a mudança na concepção 

de alfabetização que orienta a prática cotidiana, buscando de novos caminhos que se 

consubstancia na adoção de uma perspectiva construtivista. 

 O debate sobre a mudança paradigmática que atravessa a alfabetização desliza 

para a análise da formação/atuação docente frente a essas mudanças. As dificuldades 

enfrentadas no cotidiano para garantir a efetivação de um novo encaminhamento para a 

prática pedagógica são postas também como dificuldades enfrentadas pelos docentes em 

compreender as propostas e a elas aderirem. A formação do alfabetizador tem sido alvo 



de inúmeras ações4

Pesquisas anteriores (Frangella 2002; 2006) sobre a produção curricular na 

formação de professores mostram a relevância de estudos que tomem a história do 

currículo como foco, analisando as lutas políticas que permitem que ele se erija como 

tal. Em estudo em que analiso o processo de construção da proposta curricular do curso 

de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

na década de 1990, argumento que o processo em questão se desenvolveu a partir do 

 que os permita enfrentarem a mudança, contudo percebe-se que esta 

é uma temática regida pelo signo da incerteza. Soares (2004), em artigo que analisa as 

alterações que as perspectivas construtivistas trazem para a alfabetização, afirma que 

passamos hoje por um momento de reinvenção da alfabetização, uma vez que por vezes 

que esta foi acompanhada de falsas inferências e equívocos que põe sob suspeita a 

própria contribuição da perspectiva construtivista. 

 Diante desse cenário de mudanças, de desejo de conquistas efetivas e análise do 

processo vivido, a retomada da construção de um discurso sobre a alfabetização traz 

uma perspectiva de análise para a compreensão da história da formação de professores e 

para as dimensões envolvidas na produção curricular, dando aportes significativos para 

o entendimento da constituição de uma dinâmica de trabalho educacional que incide 

tanto nas escolas de educação básica como também em propostas de formação de 

professores. 

 Sendo assim, a análise da construção e introdução da disciplina Alfabetização no 

currículo da formação de professores nos cursos de Pedagogia, a partir da década de 

1990, tem como premissa que a elaboração do currículo se dá inserido na cultura como 

processo político amplo que precisa ser analisado. Além disso, a introdução de uma 

disciplina se estrutura a partir de um complexo processo que multifacetado, não incide 

apenas na valorização ou não de certos conhecimentos, mas incide também de 

perspectivas identitárias. Num contexto de incertezas e questionamentos sobre as 

escolhas que pautam a alfabetização, também se argüiu sobre a identidade docente. 

Quem é o professor –alfabetizador? Que identidade docente se projeta nesse contexto de 

mudanças? A pesquisa ao enveredar pela análise de uma trajetória histórica de 

elaboração cultural do currículo, inquire sobre as relações entre currículo e identidade 

docente. 

                                                 
4 Várias redes públicas têm como um dos sues eixos de trabalho o investimento na formação continuada 
do professor-alafabetizador, com o apoio, em muitos casos de Universidades.  Como exemplo podemos 
citar Ciclo Inicial de Alfabetização, programa na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 
organizado pelo Centro de Alfabetização. Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG. 



questionamento da ordenação até então vigente, que se baseava numa lógica disciplinar 

organizada com base na projeção do perfil profissional do egresso a partir das ações que 

se esperava que ele realizasse, encarando-as como atuações específicas. A tentativa de 

reorganização propõe uma totalização, não mais centrada na atuação, mas tendo em 

vista uma identidade profissional que, com uma base comum, permitiria a superação da 

fragmentação do trabalho educativo. Assim, a identidade como essência ligaria, criaria 

uma solidariedade entre os sujeitos envolvidos no fazer pedagógico; ainda que 

desempenhassem tarefas diferentes, haveria características comuns. Essa mudança 

paradigmática é o centro da problematização que sustenta este estudo: ao embasar a 

perspectiva formativa na elaboração de uma identidade, os objetivos e parâmetros da 

formação se deslocam da ação a ser realizada ao sujeito em si, implicando formas de 

subjetivação e identificação.  

 

Reconfigurando a alfabetização, projetando novos sujeitos: o delineamento de uma 

identidade do professor alfabetizador 

 O currículo analisado se organiza a partir da premissa de que o objetivo do 

curso é a formação de professores, com forte compromisso político, tendo em vista a 

constituição de uma ação política democrática. Para compreender a questão da formação 

do alfabetizador é necessário pensá-la no âmbito da criação da “habilitação” em 

Educação Infantil.   

Para tanto, o desenho curricular tinha como ponto de articulação e para o qual se 

voltavam os objetivos de formação o delineamento de uma identidade docente. Sendo 

assim, o que se destacava nesse currículo e que era mostrado como marca diferencial: a 

formação desse profissional, superando a fragmentação imposta pelas habilitações que 

formavam os técnicos em educação. Visava-se à formação do educador completo, sendo 

esta bem caracterizada na definição de posturas que deveriam ser assumidas por esses 

sujeitos como profissionais. Contudo, percebeu-se o binarismo que o marcava: o forte 

compromisso político colidia com a fixação e definição da identidade, apresentando-a 

como fechamento, tornando-se contraditório com a própria perspectiva que a informa, 

uma vez que a ação política não é externa ao sujeito, nem se concentra em esferas 

estatais. A base marxista percebida no curso analisado vê a ação docente como política 

na sua dimensão de resistência e confronto, e a dimensão dialógica é minada pela tensão 

provocada a partir dos binarismos sob os quais ela se constrói. Estaria aí incorrendo na 



construção de estereótipos para a formação docente? Na essencialização do ser 

professor? 

Na definição dessa identidade docente defendida ao longo do curso percebe-se a 

centralidade que adquire as discussões articuladas no eixo infância e linguagem. No 

curso básico havia apenas uma disciplina que tratava especificamente da Educação 

infantil, mas além das disciplinas que abordavam o desenvolvimento da criança, há a 

introdução de disciplinas que abordam a construção da linguagem e remetem 

diretamente ao processo vivenciado na infância, desde as primeiras elaborações à 

alfabetização, que é assumida no currículo como questão fundamental. 

 Ao privilegiar discussões sobre a alfabetização o currículo mais uma vez 

reafirma sua posição de comprometimento com as classes populares, tendo em vista que 

o debate se dá numa época de questionamento dos altos índices de repetência e 

ressignificação das práticas alfabetizadoras em busca da superação dessa situação, bem 

como da emergência de paradigmas teóricos que enfatizam a condição da criança de 

sujeito do processo de aprendizagem, construindo-o a partir de sua ação reflexiva.  

 Há a assunção da concepção de que como seres sociais imersos na linguagem, os 

sujeitos estão sempre interagindo. Assim, aprende-se a ler lendo, a escrever escrevendo, 

sem simulação, mas assumindo o papel de sujeito na/da/pela linguagem.  A ênfase nas 

questões de linguagem, ampliando a noção da alfabetização como entrada no mundo da 

escrita e na apropriação do código lingüístico, é ampliada pela idéia da necessária 

formação de sujeitos leitores-escritores. Para tanto, essas afirmações se sustentavam na 

premissa de que a linguagem escrita não é mera codificação da fala. Muda-se o foco 

privilegiando uma criança ativa, capaz, envolvida na construção da linguagem, uma 

tarefa que “se constitui de dimensões que vão muito além da representação gráfica por 

meio de letras, dimensões que não ganham espaço na escola como inscrever-se, ser 

sujeito que se produz e é produzido pela linguagem.” (Frangella, 2001). 

A discussão sobre a linguagem e a alfabetização traz também como categoria 

central a infância, ao tratar do desenvolvimento da linguagem, destacando os processos 

que se desenrolam nessa fase, enfatizando a formação do sujeito. Toda essa atenção traz 

uma preocupação com a criança como sujeito e marca o compromisso desse professor 

em formação, se alinha à defesa feita da militância do professor, especificando-a, 

comprometendo-a com a infância. Cria-se uma estrutura na qual a infância ganha 

visibilidade e se apresentam argumentos sólidos, teoricamente fundamentados 

ressaltando a importância da atuação qualificada junto a essa faixa etária. 



Nas entrevistas e no cruzamento com outros documentos percebe-se o 

protagonismo de alguns professores como articuladores dessa concepção e na 

formulação do currículo, onde a infância aparece como linha de articulação entre as 

disciplinas e que revelam essa centralidade – trata-se das disciplinas de Concepções de 

linguagem, Alfabetização I e II, Educação Infantil e os Tópicos especiais que sob essa 

denominação aglutinavam disciplinas eletivas que abordavam o tema. 

Embora se falasse que nós escolheríamos só no sétimo e oitavo que daria 
conta dessa habilitação, que não era para privilegiar nenhuma das 
habilitações eu acho que (...) os professores que deram as disciplinas 
relacionadas(a infância) fizeram isso acontecer eu acho , eu tenho para mim 
que eram muito mais sedutores , isso era muito forte (...)Aprendia-se mesmo 
com aquelas pessoas, então assim, é claro que isso conta, um monte de 
gente escolheu educação infantil  e isso foi um “problemaço” eu acho para 
a direção da faculdade.  Eu me lembro... era um curso muito consistente 
com relação à educação infantil...sem contar da disciplina na questão do 
desenvolvimento, a gente vai pensar no J. também sempre com olhar para a 
infância. Então eu acho que eles eram muito fortes nesse curso, eu acho que 
era muito fácil a pessoa tomar esse caminho. ( Fátima) 
 
Eu escolhi educação infantil por causa da S., isso é claro assim, porque (...) 
eu já estava lá na Pedagogia e ela dava duas disciplinas: Alfa 1 e Alfa 2, 
alfabetização. E lendo os textos sobre educação infantil que eu resolvi fazer 
essa escolha. (Rosana) 
 
A Educação infantil foi privilegiada. Havia um curso dedicado a ela, não só 
no 7º. E 8º. Períodos, as disciplinas privilegiavam... Era um curso forte 
(professora T.) 

 

Pode-se dizer que a Educação Infantil se constrói na habilidosa articulação e 

negociação encabeçada pela professora S. ao estabelecer uma rede onde os saberes 

dispersos, num contexto amplo e interdisciplinar, se organizam a partir da categoria 

infância. 

É a preocupação com a criança pequena, nas conexões possíveis no 

entendimento do desenvolvimento da criança que agregava vários professores, de 

diferentes áreas em torno do tema, dando consistência à proposta de ênfase no currículo 

que se dedica à Educação Infantil. 

O que percebe-se é uma virada na discussão que  passa da ênfase metodológica à 

análise do processo de desenvolvimento. O entendimento do pedagógico aqui, com as 

temáticas que são privilegiadas, se afasta de uma compreensão didatizante e 

conteúdista; mais que ensinar a criança, privilegia-se seu desenvolvimento, com a qual a 

docência qualificada se compromete. 

 



Essa concepção, assentada na perspectiva de um trabalho crítico a partir da 

reflexão constante, trazia a idéia de que a reflexão sobre o trabalho alicerçado em bases 

teóricas e práticas consistentes, desse rumo às mudanças desejadas, o que se dá com 

base em conhecimentos científicos. 

Na esteira das análises empreendidas, que discutem o currículo e relação com 

identidade docente, o que se vivencia na elaboração curricular da UERJ não é um caso 

isolado, mas expressa um contexto de reformulação e efervescência no cenário 

educacional brasileiro. Assim, foi sendo engendrada a valorização e introdução, na 

formação de professores, de uma concepção construtivista de alfabetização. Num 

contexto em que os cursos se estruturam a partir da definição de uma identidade 

docente, que identidade se projeta para o alfabetizador?  

Ao retomar a trajetória das formulações para a alfabetização que se tornam 

hegemônicas, na análise dos textos curriculares como arena de luta política que se 

consubstancia nas formulações de propostas que são constituídas em atos de poder,  

visando alcançar hegemonia e a estabilização de sentidos em disputas, o que dá 

visibilidade a  própria condição política desse processo, como explica Laclau (1998, 

p.108): 

Podemos, por certo, liberar algumas possibilidades sociais, mas só ao preço 
de reprimir outras. A relação entre poder e liberdade é de renegociações 
permanentes e de deslocamento de suas fronteiras comuns, ainda que os 
termos da equação permaneçam imóveis. A mais democrática das sociedades 
será a expressão das relações de poder, não uma total e gradual eliminação 
de poder. 
 

 Assim, as proposições feitas e discutidas encaminham possibilidades de práticas 

curriculares que desenham o mapa de poderes/relações/saberes produzidos nos embates 

pela e na formação de professores. Nesse sentido, enfatiza-se ainda mais a problemática 

da elaboração curricular como central no entendimento das complexas relações entre 

poder/saber/subjetividades, entendendo-o como prática discursiva, de significação.  

 

Considerações Finais 

Pensar o currículo como produtor de identidade significa também pensar o que 

se projeta como sujeito a ser formado. No contexto atual, acredito que discutir 

identidade se dá no diálogo com alteridades, na busca pelo reconhecimento de uma 

outridade (Skliar, 2002) que não signifique a busca pelo mesmo, mas a possibilidade da 

formação de um sujeito sensível que possa se colocar no lugar do outro, que amplie sua 



visão de forma a compreender as diferenças sem querer aniquilá-las, mas reconhecê-las 

como limite de discussão e exigência de enfrentamento e produção. 

A introdução da disciplina Alfabetização nos cursos de formação de professores 

traz marcas não só para a caracterização do curso como também para o delineamento de 

uma identidade docente. A centralidade da formulação dessa identidade se faz evidente 

na definição de elementos que caracterizam o professor, delineando um perfil 

profissional, o que remete à projeção de uma identidade. A investigação se concentra na 

análise de como esse processo propicia a construção de identidades, estabelecendo 

limites e possibilidades de atuação na formação desses sujeitos. Orienta o caminho a ser 

percorrido e, nas presenças e ausências perceptíveis em sua produção-formulação, cria 

elementos de identificação. O estudo visa analisar o processo de elaboração de uma 

política curricular e como nele vão se articulando elementos que buscam organizar, 

gestar e gerir identidades específicas. 

Ao argumentar que é necessário pensar nas articulações entre currículo e 

identidade, ponho sob suspeita a fixidez dos sentidos postos a formação de professores, 

alicerçando uma identidade essencializada, e defendo que o entendimento do currículo 

como cultura no campo da formação de professores é condição sine qua non para a 

busca de relações de alteridade no cotidiano escolar, uma vez que esse sujeito-aluno-

professor em formação precisa ser entendido como sujeito portador/produtor de cultura 

e, quando formado a partir de uma visão essencializada do ser professor, pode ser 

levado ao entendimento da identidade cultural como única e homogeneizada, o que 

concorre para o apagamento da diferença, do diálogo e da negociação na escola, no 

currículo. Mais uma vez pergunto: um professor que tem sua história reduzida num 

contexto de unicidade pode fazer do seu fazer curricular um entre - lugar cultural? 
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