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Resumo: As contribuições da extensão, como uma das dimensões da docência universitária, 

ao lado do ensino e da pesquisa, para a formação inicial e continuada de professores 

alfabetização é o tema deste trabalho. Discute-se esse tema a partir da experiência do projeto 

de extensão A parceria escola e universidade na alfabetização das crianças e na formação 

inicial dos alfabetizadores, coordenado pelas autoras, no qual se enfatiza a parceria  entre 

escola e universidade, ambas como espaços e tempos da formação de professores. Esse 

projeto prioriza, desse modo, a inserção dos licenciandos do curso de Pedagogia em classes de 

alfabetização no contexto de escolas públicas, o que possibilita a eles a interlocução com 

professores regentes experientes, da qual resultam vivências cotidianas tanto no 

acompanhamento das práticas de ensino como no planejamento, execução e avaliação de 

ações didático-pedagógicas voltadas à alfabetização. No desenvolvimento do projeto 

participaram professores alfabetizadores de escolas públicas parceiras, licenciandos do curso 

de Pedagogia, professores da universidade e alunos das classes de alfabetização, estes últimos 

público-alvo dessa ação extensionista. Reconhece-se, assim, a escola como lócus da formação 

docente inicial e continuada e os seus professores como coformadores dos licenciandos nos 

processos de reflexão e renovação das práticas educativas.  Baseados em instrumentos 

construídos pelos autores e aplicados com os professores e licenciandos que participaram do 

projeto entre 2017 e 2018, analisam-se as contribuições do projeto: impactos, desafios, 

saberes e práticas construídos no diálogo entre esses diferentes sujeitos em diferentes 

momentos de sua formação. Os resultados da análise desses instrumentos de pesquisa, à luz 

do referencial teórico, revelam o potencial formativo dessa experiência de parceria, na qual 

todos os envolvidos são afetados, pelo compartilhamento de saberes forjados no cotidiano da 

escola pública, no exercício da prática com as crianças em processo de alfabetização. Nesse 

sentido, o projeto apresenta como possibilidades para licenciandos e professores: a construção 

de ações planejadas voltadas à alfabetização das crianças no contexto da diversidade, própria 

da escola pública atual; a escola se constitui como espaço de fala e escuta; abertura dos 

professores para pensar o seu planejamento na elaboração e  acolhimento de novas práticas; e 

a autonomia docente na construção de suas práticas de ensino considerando as demandas 

próprias das classes de alfabetização.  
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As contribuições da extensão, como uma das dimensões da docência universitária, ao 

lado do ensino e da pesquisa, para a formação inicial e continuada de professores 

alfabetizadores é o tema deste trabalho. Abordamos esse tema a partir da nossa experiência na 

coordenação do projeto de extensão A parceria escola e universidade na alfabetização das 

crianças e na formação inicial dos alfabetizadores, no qual buscamos a concretização da 

parceria entre escola e universidade, entendendo-as como espaços e tempos da formação de 

professores em sua multiplicidade de saberes. O foco do projeto na alfabetização também se 

deve as nossas experiências e estudos no grupo de pesquisa Fórum de Ensino da Escrita 

(GRAFE), no qual vimos reunindo professores da universidade, da educação básica e 

estudantes das licenciaturas em torno do ensino da escrita, cujas práticas valorizam a 

dimensão interlocutiva e criadora da linguagem na escola básica e na formação de 

professores.  

O projeto, gestado por nós como docentes e pesquisadoras na universidade, priorizaa 

inserção dos licenciandas
3
 do curso de Pedagogia nos anos iniciais do ensino fundamental no 

contexto de escolas públicas parceiras, mobilizando-as em relação às especificidades da 

docência nessa etapa da Educação Básica. Isso porque possibilita a sua interlocução com 

professores regentes experientes, da qual resultam vivências cotidianas tanto no 

acompanhamento das práticas de ensino, como no planejamento, execução e avaliação de 

ações didático-pedagógicas voltadas à alfabetização. Do seu desenvolvimento participaram 

professores alfabetizadores de três escolas públicas parceiras, licenciandas do curso de 

Pedagogia, professores da universidade e alunos das classes de alfabetização, estes últimos 

público-alvo majoritário dessa ação extensionista. Reconhecemos, desse modo, a escola 

pública como lócus da formação inicial e continuada e os seus professores como 

protagonistas, coformadores das licenciandas nos processos de reflexão e renovação das 

práticas educativas. 

Neste trabalho, baseadas em instrumentos de pesquisa construídos por nós e aplicados 

com os professores e licenciandas que participaram do projeto no segundo semestre de 2017 e 

primeiro de 2018, apresentamos as contribuições do projeto, que revelam o potencial 

formativo dessa experiência de parceria, na qual todos os envolvidos são afetados pelo 

compartilhamento de saberes forjados no cotidiano da escola pública, no exercício da prática 

com as crianças no processo de alfabetização;seus impactos, desafios, saberes e práticas 

construídos no diálogo entre esses diferentes sujeitos em diversos momentos de sua formação. 
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O projeto de extensão reflete um momento importante de debates sobre a formação de 

professores no âmbito da Faculdade de Educação da UFRJ, que vem empreendendo esforços 

na construção de um complexo de formação docente, tendo como fundamento um 

tempo/espaço de formação na interlocução escola básica e universidade. A reforma do curso 

de Pedagogia, que vem sendo realizada, é um dos exemplos dos resultados desses debates. 

Nesse sentido, a extensão, agora parte obrigatória dos currículos de formação de professores, 

passa ter um papel importante na construção das parcerias, a partir das necessidades do 

trabalho pedagógico nas escolas públicas.  

Ao buscar as parcerias, entendemos que a universidade não é o único espaço da 

formação de professores, e que é no diálogo com as escolas públicas que se poderão criar 

espaços de construção conjunta de saberes e práticas de alfabetização. 

 

A parceria escola universidade como alternativa na formação de professores 

 

Ao abraçar a extensão como possibilidade de construção de parcerias entre escolas e 

universidade no percurso da formação docente, acreditamos nos seus impactos positivos, tanto 

para as licenciandas como para os professores regentes das escolas parceiras e para as 

crianças em seu processo de alfabetização. Consideramos ser prioritário que as licenciandas 

estejam em contato com a escola pública ao longo de todo o curso de Pedagogia, na 

ampliação do tempo e da qualidade de sua inserção nas classes de alfabetização, e que a 

presença das licenciandas também pode mobilizar os professores regentes na reflexão sobre 

suas próprias práticas e (re)construção de seus saberes, impactando também a aprendizagem 

das crianças na alfabetização. 

Entendemos como Foerste (2005) que a construção de parcerias envolve uma mudança 

da cultura institucional no âmbito da formação docente, na produção de alternativas que 

atendam às demandas dos profissionais da escola básica tendo como referência as suas 

necessidades concretas, o que requer, por seu turno, a colaboração dos profissionais do ensino 

básico. No entanto, isso nem sempre acontece, o que aponta as parcerias como caminhos a 

serem trilhados nos processos formativos, em especial no âmbito da universidade. 

Ao retomar estudos sobre formação de professores no Brasil, Foerste (2005) anuncia 

as principais críticas feitas aos processos formativos, a saber:  

 

a) indissociabilidade entre teoria e prática; b) formação específica e 

formação pedagógica; c) falta de programas voltados à formação 

continuada no trabalho; d) ausência de políticas interinstitucionais de 



 

valorização e profissionalização do professor; e) distanciamento da 

universidade em relação à escola básica. (p. 27) 

 

Quanto a essas críticas, e desafios, nosso projeto busca, no diálogo com os diferentes 

sujeitos envolvidos, o planejamento, desenvolvimento e avaliação de propostas didáticas para 

alfabetização a partir das dificuldades, necessidades vivenciadas no cotidiano das escolas 

públicas, na troca de experiências e interlocução entre as licenciandas, professores das escolas 

parceiras e docentes da universidade. Esperamos assim contribuir para diminuir esse 

distanciamento de que trata o autor, aproximando teoria e prática na formação ao valorizar o 

professor da escola básica como coformador de novos professores, tendo em vista sua 

formação pedagógica no lócus de trabalho.  

O projeto permite a inserção das licenciandas em atividades de pesquisa e reflexão 

sobre as vivências no cotidiano das classes de alfabetização, aproximando-as da realidade na 

qual irão atuar, não na perspectiva da observação, mas de uma postura proativa na busca de 

práticas alternativas inovadoras no ensino da leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Assim, no desenvolvimento do projeto, as licenciandas, como protagonistas de 

sua formação, propõem atividades e projetos colaborativos voltados à alfabetização das 

crianças, após um caminho de aproximação do campo, mobilizando saberes já assimilados no 

curso de Pedagogia, ao mesmo tempo que constroem outros referenciais a partir dessa 

experiência. 

Como Nóvoa (1988, p.129) explicita “Formar não é ensinar às pessoas determinados 

conteúdos, mas sim trabalhar colectivamente em torno da resolução de problemas. A 

formação faz-se na ‘produção’, e não no ‘consumo’, do saber.". É a produção desses saberes 

que ora priorizamos. 

Compreendemos, portanto, que a formação do Pedagogo para atuar em classes de 

alfabetização exige bem mais que um contato teórico com o campo - também imprescindível - 

e um momento de estágio determinado, pois a experiência, da qual emergirão os sentidos para 

a sua formação, pressupõe um engajamento que convergirá para suas escolhas pessoais de 

aprofundamento teórico prático. O que demanda a oferta por parte da universidade de 

possibilidades outras. Ademais, a parceria subentende partilha, colaboração, negociação, 

integração. 

No entanto, a parceria mostra-se muitas vezes frágil pela falta de programas 

institucionais estáveis, nos quais a universidade, como instituição formadora e produtora de 

conhecimento educacional, e as secretarias de educação que garantam as condições 

indispensáveis para que de fato se dê uma colaboração entre os professores do ensino básico e 

os da universidade na formação inicial e continuada. (FOERSTE, 2005).  



 

Assim, nos engajamos nessa empreitada, cientes dos nossos desafios e das 

dificuldades que poderíamos encontrar, embora nem todas possam ser previstas. 

Consideramos que o projeto tem potencial não só de afetar a formação das licenciandas, mas 

para contribuir no processo de alfabetização das crianças nas escolas parceiras. Nesse sentido, 

é oportuno destacar que a concepção de alfabetização que orienta nosso projeto leva em conta 

a necessidade de que o ensino do Sistema de Escrita Alfabética se dê no contexto de práticas 

sociais de seu uso, possibilitando o acesso efetivo ao universo da leitura e escrita, numa 

perspectiva de interação e dialogicidade. É fundamental que os indivíduos se formem para a 

autonomia no uso dessas habilidades, assim, buscamos nas propostas planejadas com as 

licenciandas e professoras regentes atender a essa expectativa de que a escola seja um espaço 

onde a leitura e escrita aconteçam a partir de atividades em que não se perca o sentido do ler e 

escrever.  

Práticas pedagógicas que valorizem a dimensão interlocutiva e criadora da linguagem, 

o protagonismo dos alunos em suas aprendizagens e a escuta atenta à voz e aos seus anseios, 

tendo como eixos norteadores aqueles relacionados à oralidade, leitura, escrita e análise 

linguística. Um espaço tempo criado para que os sujeitos escrevam sobre o que desejam, para 

que a escrita subjetiva e criativa acontece, marcados pela possibilidade de se aventurar na 

escrita espontânea de textos.  

 

O que dizem professores e licenciandas sobre sua experiência formativa  

 

A partir de dois instrumentos de pesquisa distintos, partimos para análise das 

contribuições do projeto no diálogo entre os diversos sujeitos, em diferentes momentos de sua 

formação. O primeiro instrumento foram os portfólios de oito licenciandas, construídos ao 

longo do projeto, com apoio de seus diários de campo e planejamento e avaliação de práticas. 

Já, em relação aos três professores alfabetizadores da escola, embora tivéssemos seus relatos 

orais obtidos em reuniões realizadas durante o ano, decidimos utilizar neste texto para análise 

as respostas dadas por eles a duas questões propostas por nós, a saber: 1.Pensando a formação 

de professores alfabetizadores: considerando sua experiência, conhecimento na área e 

participação do projeto parcerias como co-formador, o que você destaca como fundamental 

nesse processo de formação? 2. Destaque pontos positivos do projeto para sua prática docente.  

A leitura e análise desses materiais à luz do referencial teórico (NÓVOA, 1999, 

FREIRE, 1996, SCHÖN, 2000, FOERSTE, 2005), apontaram a parceria como uma 

importante ação formativa para licenciandas e professores, sobre a qual se destacam quatro 

grandes eixos: a) a construção de ações planejadas voltadas à alfabetização das crianças no 



 

contexto da diversidade, própria da escola pública atual; b) a constituição da escola como 

espaço de fala e escuta; c) a abertura dos professores para pensar o seu planejamento na 

elaboração e acolhimento de novas práticas; e d) a autonomia docente na construção de suas 

práticas de ensino considerando as demandas próprias das classes de alfabetização. A partir 

daqui, passaremos a analisar cada um desses eixos. 

 

a) A construção de ações planejadas voltadas à alfabetização das crianças no 

contexto da diversidade, própria da escola pública atual 

 

Um ponto que destacamos no projeto, foi a importância do planejamento de propostas 

didáticas de acordo com o perfil da turma de crianças que cada licencianda estava 

acompanhando. Discutimos muito sobre a contextualização (CASTRO, AMORIM & 

CERDAS, 2017) e o uso de materiais didáticos. Trouxemos a discussão sobre a importância 

de a criança manipular livros como um objeto cultural e não apenas os fragmentos de textos e 

palavras sobre as quais irá desenvolver atividades fonológicas. Algumas falas abaixo revelam 

o quanto essa questão se fez presente no cotidiano do projeto e encontra confluência na 

opinião dos professores alfabetizadores como a que lemos abaixo
4
: 

O estudante pode vivenciar momentos próprios da prática de uma sala de aula real, 

com seus percalços, dificuldades e estratégias para alfabetizar. Enfim, experimentar a teoria 

na prática. (Profa. Regina) 

Assim como defende Nóvoa (1999), concordamos que é vital na formação inicial de 

professores esse contato com a prática tão logo o estudante adentre à universidade.  

Esse projeto foi capaz de despertar em mim um prazer em elaborar propostas práticas 

significativas para os alunos, podendo contribuir para sua alfabetização. (Licencianda 

Mariana) 

A fala de Mariana dentro do contexto de sua ação no projeto é bastante reveladora, 

uma vez que ela elaborou muitos jogos e atividades diversificadas dentro de temáticas que 

mobilizavam sua classe. A licencianda apostou no lúdico para contribuir com a escrita criativa 

da classe e, ao final, pode refletir que as crianças iniciaram um processo mais prazeroso de 

escrita por meio de estratégias que favoreciam a livre criação. 

Foi possível verificar o que Schön (2000) aponta sobre o ensino não como uma 

simples aplicação técnica de um conhecimento, pois não encontraremos resposta nos livros 

para várias questões com as quais nos deparamos na prática. Será na construção diária e 

coletiva da nossa práxis que poderemos encontrar melhores respostas e melhores caminhos. A 
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esse acúmulo de formas e metodologias, sempre perigosas se não refletidas, podemos chamar 

de experiência. 

A fala de estudante Carla, abaixo, revela a percepção do quanto a atuação em uma 

classe aprimora o olhar do professor diante das demandas da sala.  

 

O projeto é de grande importância, pois através dele podemos perceber como o 

professor atua em uma turma mista, quais são as dificuldades e como o mesmo 

reage a diversas situações. Sendo assim já é possível, não prever, mais sim planejar 

dentro dessa realidade escolar. Possibilitando uma pesquisa baseada nessas 

situações cotidianas escolares, para proporcionar um processo de alfabetização 

significativo, em vez de algo puramente mecânico. (Licencianda Carla) 

 

A licencianda vê o planejamento da classe do ponto de vista de um professor que parte 

do contexto e especificidade da sua turma. Sua fala revela a possibilidade de termos uma 

prática mais intencional e menos intuitiva. “Quando o professor planeja, está em um 

movimento de reflexão sobre a sua ação. A forma de conduzir e desenvolver sua prática está 

alicerçada no que já passou, com vistas ao que virá, porém, é o tempo presente que concentra 

sua ação.” (AMORIM, 2018, p. 79) 

Atentar desde a formação inicial para essa questão, contribui para que esses futuros 

professores lutem para não caírem na  

 

secundarização dos professores, ora obrigados a aplicarem materiais curriculares 

pré-preparados, ora condicionados pelos meios tecnológicos ao seu dispor. O reforço 

de práticas pedagógicas inovadoras, construídas pelos professores a partir de uma 

reflexão sobre a experiência, parece ser a única saída possível. (NÓVOA, 1999, p. 

12) 

 

b) a constituição da escola como espaço de fala e escuta 

 

Embora esse eixo de análise revele uma afirmação, inferimos que se trata de uma 

dicotomia que aparece na fala e na prática educacional. Ao mesmo tempo que percebemos 

esse espaço escolar como um lugar de escuta e de fala, as licenciandas foram sensíveis em 

perceber elementos que estruturam o como se sentem os professores na escola, construindo 

suas concepções sobre a docência.  

 

Pude notar, também, que a docência é uma profissão muito solitária, e que a 

relação da professora com alguém da universidade pode propiciar discussões sobre 

a prática em sala de aula, fazendo, assim, uma troca entre os saberes da professora 
da escola básica e da discente universitária. No mais, acredito que sem esta 

oportunidade de participar do projeto a minha formação estaria com grandes 

falhas, que as disciplinas da universidade, mesmo as de estágio, não conseguiriam 

preencher. (Licencianda Sara) 

 



 

É uma fala tocante, que demonstra o quanto essa troca com a universidade se 

constituiu como um espaço de diálogo também da professora com nossa estudante. As falas 

recorrentes nesse sentido, apontam que esse projeto nunca se pretendeu corretor de falhas da 

escola, ou fiscal do trabalho do professor, mas sim tem desde sua criação a ideia de 

engajamento, de trabalho coletivo e dialógico, de partilha e colaboração como revela essa fala 

da estudante, que não saberia ser professora sem essa escola, assim como essa escola se 

humaniza com nossa presença por lá. 

Para Nóvoa (199, p. 6), 

 

A profissionalização dos professores está dependente da possibilidade de construir 

um saber pedagógico que não seja puramente instrumental. Por isso, é natural que os 

momentos-fortes de produção de um discurso científico em educação sejam, 

também, momentos-fortes de afirmação profissional dos professores.  

 

Reconhecer que foi com essa professora que Sara construiu um saber potencialmente 

importante para ser professora, é um momento de afirmação profissional dessa escola, que foi 

ouvida e reconhecida, docente como coformador. Também observamos que essa escuta está 

presente nas proposições dos estudantes em comunhão com os professores alfabetizadores, 

como lemos abaixo no depoimento de Fabiana ao explicar sobre seu planejamento:  

 

Este tema surgiu após observar a turma passando alguns papéis desenhados para o 

colega por baixo da carteira. Uma criança veio a mim perguntando como escrevia 

“eu gosto de você”. Conversei com a professora e no dia seguinte, desenvolvemos 

uma atividade chamada “Cartas para um amigo”. (Licencianda Fabiana).  

 

Uma situação que podemos julgar corriqueira, foi a origem de um trabalho de escrita 

que se revelou bastante significativo para classe. Temos dois importantes focos de análise 

nessa situação: a atenção da licencianda e a adesão da professora a uma prática sugerida por 

alguém que está em processo formativo inicial para a docência.  

No relato que lemos abaixo, da professora Regina, reforça-se o papel de escuta e apoio 

que as crianças da escola encontram nas licenciandas, corroborando nosso intuito de que o 

projeto possa também contribuir com a aprendizagem das crianças na alfabetização. 

 

Destaco ainda o quanto é importante para os alunos da turma da escola estar em 

contato com esses universitários. Sempre dispostos a auxiliá-los, interagir e 

principalmente propor atividades criativas. Talvez, os maiores beneficiados dessa 

experiência sejam de fato meus alunos. (Profa. Regina) 

 

A seguir destacamos mais dois relatos de licenciandas que consideramos 

emblemáticos no que tange à percepção delas em relação à importância de se reconhecer e se 



 

valorizar os tempos de cada crianças, aspecto talvez muito falado nas aulas do curso de 

Pedagogia, mas agora evidentes, reais e parte da vida delas no projeto: 

 

Com a participação no projeto compreendi que cada aluno tem o seu tempo de 
aprendizagem, tem seu próprio ritmo, assim como cada professor tem as suas 

estratégias de conduzir as aulas. (Licencianda Laís) 

Cada criança possui suas particularidades, as abordagens didáticas inovadoras, 

como ensinar matemática por meio de artes, nos permitiu incluir todas as crianças, 

mesmo em diferentes fases de aprendizagem da leitura e da escrita. (Licencianda 

Luíza). 

 

Os relatos falam de professores e alunos, falam das estudantes que refletem o que 

vivenciam e demonstram o quanto ensinar é singular e depende de escuta. “Quando o estudo 

de um tema proposto pelo professor é redirecionado pelo aluno, o interesse e desejo em 

aprender é multiplicado.” (AMORIM, 2018, p. 88). 

 

c) abertura dos professores para pensar o seu planejamento na elaboração e  

acolhimento de novas práticas 

 

Quando investimos em uma parceria entre a escola e a universidade, queríamos 

investir em uma estratégia de formação que se afastasse de duas ideias que consideramos 

equivocadas: 1) que o estudante precisa de uma série de pré-requisitos para entrar na escola, 

como se precisasse saber tudo teoriocamente antes de praticar, como se não fosse possível 

fazer as duas coisas juntas; e 2) que a universidade detém o conhecimento do que é certo. 

Atentas a isso, refletimos muito no que nos alerta Nóvoa (1999, p. 6):  

 
É verdade que existe, no espaço universitário, uma retórica de “inovação”, de 

“mudança”, de “professor reflexivo”, de “investigação-acção”, etc.; mas a 

Universidade é uma instituição conservadora, e acaba sempre por reproduzir 

dicotomias como teoria/prática, conhecimento/acção, etc. A ligação da Universidade 

ao terreno (curiosa metáfora!) leva a que os investigadores fiquem a saber o que os 

professores sabem, e não conduz a que os professores fiquem a saber melhor aquilo 

que já sabem.  

 

O autor nos motivou a trilhar um caminho sem tantas expectativas e, mais ainda, nos 

comprometeu a dar ao professor alfabetizador o mérito de "saber que sabe" alfabetizar. A 

reflexão de uma licencianda, a seguir, corrobora com a compreensão desse eixo que 

destacamos na pesquisa, pois ela diz que a participação no projeto, 

 

[…] nos faz compreender essa prática educativa de forma que, ao refletir 

sobre a mesma, possamos discutir e agir para transformá-la. A aproximação 
através desta parceria também dá sentido as teorias desenvolvidas nos 

espaços acadêmicos, mostrando novos horizontes que nos possibilitam 



 

buscar novas práticas de ensino, que facilitam a aprendizagem do 

educando, a motivação docente nas instituições e a nossa convicção como 
pedagogos em formação. (Licencianda Fabiana). 

 

Ousamos dizer que, no segundo ano do projeto, estamos conseguindo atingir o que 

antes parecia distante, a liberdade de proposições entre estudantes e professores 

alfabetizadores, e o reconhecimento da escola como um lugar fundamental para desenvolver a 

docência. No relato de uma prática realizada por uma licencianda, a seguir, esse intercâmbio 

de saberes fica mais explícito: 

 

Os alunos brincaram com um caça-palavras com algumas palavras-chave da 

história. O envolvimento da turma com essa atividade proposta foi surpreendente. 
Por ser algo novo, que o professor ainda não havia trabalhado com a turma, a 

expectativa era de que os alunos levariam um tempo maior para compreenderem e 

finalizarem a atividade, mas contrariando a sua expectativa (do professor) a turma 

entendeu a proposta na primeira explicação, concluiu a atividade rapidamente, os 

alunos então apresentavam à extensionista e ao professor suas conquistas, 

orgulhosos, mostrando entusiasmos a cada palavra que encontravam. (Licencianda 

Karina). 

 

A inexperiência da licencianda levou-a a escolher uma atividade de caça-palavras para 

o primeiro ano ainda em processo de alfabetização, mas o professor permitiu que ela fizesse 

essa atividade, muito embora soubesse do limite de seus estudantes. Aqui vemos a união de 

duas visões que não são antagônicas, mas complementares. A autonomia da licencianda 

surpreende a professora com os resultados obtidos pelos alunos, revelando o potencial dessas 

práticas pouco usuais na sua sala. 

A esse respeito os professores fazem o seguinte relato: 

 

O principal ponto positivo é nos aproximar do saber acadêmico. É 

uma possibilidade de ampliar o conhecimento através daqueles que 

estão recebendo direto da fonte. (Profa. Regina). 

Os anos de prática pedagógica, no que faz referência ao processo 

ensino-aprendizagem, na maioria das vezes, colocam as nossas ações 

numa posição de embrutecimento. Tal embrutecimento acaba 

moldando a nossa visão ou as nossas considerações àquilo  que 

determinamos puramente essencial, implicando, possivelmente, em 

perdas de considerações a novos olhares ou novas possibilidades. A 

participação como parceiro no projeto tem aberto novos horizontes, 

flexibilizando práticas, antes engessadas, através de metodologias 

mais dinâmicas  e, por conseguinte, mais atrativas junto às novas 

exigências das clientelas que recebemos hoje como alunos. (Prof. 

Luiz) 

 

O reconhecimento da importância dessa comunhão formativa nos faz compreender que 

o papel da universidade é possibilitar que esse intercâmbio de saberes aconteça seja por meio 



 

das atividades de extensão e outras pensadas nessa direção. Nesse sentido, não podemos 

deixar de dialogar com Nóvoa, para quem,  

 
Não se trata de propor mais uma reorganização interna das universidades ou das 

licenciaturas, mas sim construir um “entre-lugar”, um lugar de ligação e de 

articulação entre a universidade, as escolas e as políticas públicas. É uma “casa 

comum” da formação e da profissão […]. O segredo deste “terceiro lugar” está 

numa fertilização mútua entre a universidade e as escolas, na construção de um lugar 

de diálogo que reforce a presença da universidade no espaço da profissão e a 
presença da profissão no espaço da formação. (NÓVOA, 2017, p. 116). 

 

d) a autonomia docente na construção de suas práticas de ensino considerando as 

demandas próprias das classes de alfabetização 

 

Nos relatos das licenciandas percebemos a admiração e o entusiasmo com que falam 

dos professores alfabetizadores, das formas de ser de cada um, que jamais poderá ser copiada, 

mas é uma inspiração para o que cada um almeja atingir. Esse reconhecimento do trabalho de 

excelência muito se deve à autonomia com que esses professores desenvolvem sua prática e a 

abertura para novas vozes em suas práticas. Eles relatam: 

 

Sem sombra de dúvidas, o envio de extensionistas comprometidas com a troca de 

vivências, com a troca de experimentos, no que se refere ao processo ensino-

aprendizagem tem sido, entre outros, de grande relevância para o contínuo 

dinamismo da nossa  prática docente. (Prof. Luiz) 
Outro benefício, é ter contato com uma outra perspectiva da minha prática docente. 

Essa troca é extremamente produtiva. As sugestões dos alunos e suas interferências 

vem tanto do saber acadêmico, quanto da observação da rotina escolar. (Profa. 

Regina). 

 

Os professores escrevem exatamente o que as estudantes que acompanham suas 

turmas percebem, a tentativa de sempre se superar e mostrar a elas algo novo. Nas suas 

avaliações, esse esforço em promover novas práticas se deve à troca que realizam com as 

licenciandas. 

Traçamos um percurso que permitiu a todos os sujeitos um olhar para dentro, 

perceber-se como responsável por suas próprias práticas, na busca da autonomia em suas 

ações. Nesse sentido, “Quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de 

ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, do estado 

de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica.” (FREIRE, 1997, p.44). 

As licenciandas não tiveram nada prescrito para realizar na escola, sua tarefa era 

observar, estudar sua turma e agir de forma propositiva para contribuir com a alfabetização 

dos alunos. Essa liberdade, que num primeiro momento deixou muitas sem chão, permitiu que 

cada uma revelasse sua singularidade, mesmo em meio alguns tropeços e equívocos. Esses 



 

entendidos como parte de qualquer processo de aprendizagem na perspectiva da construção de 

saberes em seu percurso formativo inicial e continuado. Assim,  

Essa experiência de autoria contribuiu muito para o meu crescimento como futura 

alfabetizadora, pois proporciona uma troca de experiência entre as outras alunas do projeto 

e com o apoio das orientadoras. (Licencianda Luíza). 

 

Considerações finais 

 

Nessa nossa experiência, tivemos o projeto aprovado pela Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro, bem como a adesão das escolas parceiras e dos seus professores 

regentes de turmas de alfabetização. O contato e aceite do projeto pelas escolas foram 

facilitados pelo fato de que já vínhamos, como professoras das práticas de ensino, 

estabelecendo uma relação próxima às três escolas selecionadas, especialmente com seus 

professores.  

Apesar disso, não podemos deixar de registrar algumas questões se colocaram como 

dificultadores dessa parceria, em especial, a falta de bolsas para professores das escolas 

públicas e licenciandas para custeio com transporte, e de financiamento para o projeto. O 

apoio financeiro seria também um estímulo para que outros estudantes se engajassem no 

projeto, pois muitos, por suas condições econômicas e sociais, têm que trabalhar para 

sustentar sua vida universitária, o que dificulta a sua participação em atividades extraclasse.  

Sem desconsiderar essas condições, do ponto de vista de suas contribuições 

formativas, os relatos das licenciandas e professores nos permitem afirmar que esse projeto 

tem atingido nossas expectativas, pois os saberes da universidade e da escola encontram 

espaço de diálogo e reflexão, mesmo que ainda incipientes, mas potencialmente formativos. 

Ponderamos ainda que nossa visão de formadoras marcadas por uma trajetória como 

professoras alfabetizadoras da escola pública, nos coloca lentes mais sensíveis para escola e 

para o professor alfabetizador.  
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