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Resumo: Este trabalho apresenta resultados parciais acerca de uma pesquisa realizada com 

profissionais da educação da rede pública municipal de Bagé-RS. Com base teórica nas ideias 

de Street (1984), o letramento acadêmico é um modelo que se encaixa no modelo ideológico 

sendo concebido, portanto, na prática social e não habitual neutra. Com relação à prática 

docente, Tardif (2002, p.54) ressalta que os saberes experienciais não são saberes como os 

demais, são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, ‘polidos’ e 

submetidos às certezas construídas na prática e na experiência. Nesse viés, a problemática 

busca analisar até que ponto um curso de extensão, que discute letramento acadêmico e 

prática pedagógica, trará como contribuições às práticas docentes. Por solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação, o referido curso de extensão foi proposto pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, mais especificamente, pelos pesquisadores do 

“Grupo de pesquisa em estudos integrados à educação: linguagens e letramentos”, composto 

por professores, acadêmicos e profissionais da educação. Para tanto, a partir de uma 

abordagem qualitativa, foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas a 40 

cursistas, professores da rede pública municipal. Para fins de análise, foram selecionadas falas 

de 4 professores (P1, P2, P3 e P4) cujas respostas foram consideradas mais significativas para 

dar conta do objetivo proposto. Os resultados parciais apontam que os profissionais da 

educação acreditam que o curso proporcionará novos aprendizados no sentido de melhorar e 

ampliar os conhecimentos. Também foi possível destacar o valor dado às “trocas de 

experiências” (P2). Ressalta-se, por outro lado, a possibilidade de que esses “profissionais 

sejam multiplicadores nos espaços profissionais (P1 e P3) em que atuam”, podendo, de 

acordo com P3, “trabalhar com propriedade em projetos a serem realizados em sala de aula”. 

Nesse sentido, reforça-se a importância de a universidade estar presente nos espaços de 

formação para que ocorra a interlocução entre os profissionais e acadêmicos, contemplando a 

práxis pedagógica e a qualificação profissional, buscando contribuir na construção da 

identidade docente. 
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Introdução 

  

 A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de refletividade critica e da construção permanente 

de uma identidade pessoal (NÓVOA, 1995), por isso, é tão importante investir na pessoa e dar 

um estatuto ao saber da experiência. 

De acordo com Tardif (2014) um professor  

não é somente um agente determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido 

forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados 

que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimento e um saber-fazer 

provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta 

(TARDIF, 2014, p. 230). 
 

 Na visão do autor a pedagogia aplicada pelos docentes deve acontecer através da 

práxis para que não ocorra a demasiada aplicação das teorias e a especialização que ignora os 

saberes das práticas de senso comum. 

Faz-se necessário que o docente busque formação continuada em serviço, pois dessa 

forma as reflexões que surgirem no contexto escolar vão apontar os caminhos que poderão ser 

percorridos nos processos de ensino e aprendizagem. 

O professor que busca de forma contínua aprimorar seus conhecimentos intenciona 

maneiras de conduzir seus alunos a “transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a” 

(FREIRE, 1996 p.76). Na busca contínua desse aperfeiçoamento é possível ao docente, 

identificar a necessidade de intervir nos saberes formalizados que recebeu em sua formação 

acadêmica para que suas ações se aproximem da realidade na qual trabalha sem que essa seja 

influenciada totalmente por questões técnicas e políticas do trabalho pedagógico.  

No entanto, de acordo com Imbernom: 

 O professor não deve refletir unicamente sobre sua prática, mas sua reflexão 

atravessa as paredes da instituição para analisar todo o tipo de interesses subjacentes 

à educação, à realidade social, com o objetivo concreto de obter a emancipação das 

pessoas (IMBERNOM, 2011, p.42). 

 

O que se observa é a constituição de um conhecimento profissional com características 

próprias e distintas de acordo com a carreira, ou seja, trajetória do profissional de ensino e o 

que faz com o saber docente que rotineiramente norteia suas práticas educativas. 

A presente pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994), utilizando um estudo de caso e, para realizar o presente estudo, teve-se como 

objetivo geral analisar até que ponto um curso de extensão, que discute letramento acadêmico 

e prática pedagógica, trará como contribuições às práticas docentes. 

 

Prática pedagógica na formação docente 



 

O art. 62 da LDB traz e seus respectivos parágrafos vários esclarecimentos quanto à 

formação inicial continuada dos profissionais que atuam na educação. Dentre eles, o artigo 

assevera que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

coparticipação, deverão propiciar não só a formação inicial e continuada dos profissionais do 

magistério. Este mesmo artigo contextualiza, num parágrafo único, que a formação 

continuada para esses profissionais poderá ser nos seus locais de trabalho ou em instituições 

de educação básica e superior. 

Nesse viés, destaca-se o papel que as instituições de ensino superior têm não só no 

oferecimento de cursos que visem à formação inicial, mas também em proporcionar cursos 

que vislumbrem as formações continuadas.  

Com relação a isso, Nóvoa (1995) reforça que a formação de professores deve ser 

pensada como um todo, englobando as dimensões iniciais e continuada, em uma articulação 

constante entre universidades e instituições de educação básica. Para tanto, faz-se necessário 

considerar o interesse dessas instituições, sem deixar de lado o profissional que ali atua, bem 

como sua formação, uma vez que a mesma é um processo contínuo que deve ser articulado 

com ensino-pesquisa e ação-reflexão, conforme explica Cavalcanti (2003): 

No campo da reflexão sobre o que deve ser um professor no contexto social atual, de 

como deve ser sua formação para cumprir as tarefas sociais que lhe são exigidas, 

destacam-se: o processo de formação é de fato um processo de autoformação; a 

formação é um processo contínuo; a formação inicial e continuada tem como 

princípio a articulação ensino-pesquisa, ação-reflexão; o exercício da atividade 

profissional tem como base a reflexão critica do professor. Outro elemento que tem 

sido considerado importante na formação do professor é o da construção da 

identidade profissional e seu papel nessa formação (CAVALCANTI, 2003, p. 195). 

Compreende-se que a formação continuada de professores, mais especificamente, da 

educação básica, no âmbito da escrita científica pode constituir-se gradativamente, de modo 

reflexivo e crítico, na interação de diferentes gêneros discursivos como práticas sociais. Nesse 

sentido, o papel das instituições de ensino superior como espaço formador segue na direção de 

possibilitar ao docente em exercício, um papel ativo em atividades de leitura, compreensão, 

análise e produção de textos. 

A formação docente está amarrada tanto às teorias, quanto às práticas ampliadas no 

meio sociocultural em que a escola está inserida e que esta influência mútua constitui-se em 

condição fundamental nos estudos em torno dos fazeres docentes. É preciso compreender de 

que modo os aportes teóricos estão presentes na prática pedagógica dos docentes que se 

propõem à formação continuada já que “os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, 

aos saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados.” 

(PIMENTA e GHEDIN 2005, p.26).  



Nesta perspectiva Tardif (2000) reforça que os profissionais da educação devem se 

apoiar na formação ao enfatizar que: 

 os professores em sua prática devem se apoiar em conhecimentos especializados, e 

formalizados, na maioria das vezes, por intermédio das disciplinas científicas em 

sentido amplo, incluindo, evidentemente, as ciências naturais e aplicadas, mas 
também as ciências sociais e humanas, assim como as ciências da educação. 

(TARDIF, 2000, p.6) 

 

 Ainda mais importante é compreender como o docente aprende e quais são os 

conhecimentos necessários para sua aprendizagem. Desta forma, Tardif (2000) atesta que os 

saberes são plurais e formados pelos saberes da formação profissional, saberes disciplinares, 

saberes curriculares e saberes experienciais.  

Quanto à docência/pesquisa, tem-se difundido que o aspecto investigativo pode/deve 

transformar as práticas pedagógicas escolares. A investigação na formação continuada do 

professor implica no perfil de um profissional da educação das escolas de educação básica, 

exercitando um olhar investigativo sobre suas práticas, na perspectiva de compreender as 

teorias educacionais, criar ou adequar outras formas de mediar o processo de ensino-

aprendizagem, (des)construindo e (re)construindo suas concepções;  

A formação de professores, em especial, precisa dar-se conta, com mais energia, das 

estruturas epistemológicas e de poder que ajuda a construir (...). É preciso que se 
ressignifique o sentido da prática, articulando-a com o da pesquisa. (MORAES, 

PACHECO e EVANGELISTA (orgs.) 2003, pg. 78). 

 

É na prática pedagógica que o vínculo indissolúvel entre teoria e prática se fundem 

“(...) entre finalidade e ação, entre o saber e o fazer, entre concepção e execução, ou seja, 

entre o que o professor pensa e o que o professor faz.”  (VEIGA,1989, p. 21-22), A  ação do 

professor no contexto escolar, em atividades inventivas promovem reflexões e críticas  em 

torno das ações e metas propostas descobrem e inventam novos modos de aprender-ensinar e 

de transformar aspectos da realidade descrita na introdução dessa proposta.  

Da perspectiva do professor reflexivo ao intelectual crítico-reflexivo; da 

epistemologia da prática à práxis - os professores constroem os conhecimentos a partir 

da análise crítica das práticas e da ressignificação das teorias a partir dos 

conhecimentos da prática (práxis); do professor pesquisador à realização da pesquisa 

no espaço escolar [...] com a colaboração de pesquisadores da universidade; da 

formação inicial e dos programas de formação contínua [...] ao desenvolvimento 
profissional; da formação contínua que investe na profissionalização individual ao 

reforço da escola e do coletivo no desenvolvimento profissional dos professores. 

(PIMENTA, GHEDIN, 2005, p. 43-44) 

 

Portanto, a constituição do docente se faz pela reflexão, pois de acordo com Nóvoa 

(1995), a formação  

Não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim 

através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir a pessoa e 

dar um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1995, p.21). 



 

Dessa forma, os profissionais precisam se sentir corresponsáveis em eventos que 

favoreçam sua aprendizagem. Para tanto, é preciso refletir que tipo de concepções o professor 

tem acerca do que abarca o processo de aprender para, então, pensar sobre os tipos de 

letramentos (autônomo ou ideológico) a partir de suas escolhas. 

 

Letramento autônomo e letramento ideológico  

 

Os letramentos são abordados para a presente análise a partir dos Novos Estudos dos 

Letramentos (GEE, 2001; LEA e STREET, 2006; FISCHER, 2011)  uma vez que representam 

um conjunto de práticas sociais que envolvem  ler e escrever, valorizar, sentir e utilizar 

ferramentas pedagógicas, a fim de despertar identidades importantes (FISCHER, GUSE e 

VICENTINI, 2016) em determinado contexto social. Nesse sentido, os letramentos 

acadêmicos se relacionam diretamente com a formação do professor da educação básica uma 

vez que interagem com práticas científicas, que incluem linguagens específicas no âmbito do 

ensino e da aprendizagem na educação básica. 

 Os Novos Estudos dos Letramentos se encaixam no modelo ideológico de letramento 

(STREET, 1984), em oposição ao modelo autônomo de letramento. O modelo autônomo de 

letramento é concebido como um conjunto de técnicas a serem aprendidas. Essas técnicas 

estão relacionadas ao domínio da escrita e da leitura. É uma prática observada ainda nos 

espaços escolares, pois se trata de atividades descontextualizadas quer em atividades de 

leitura, quer em atividades de produção de textos escritos, de forma padronizada, priorizando 

os conteúdos sem relação com os contextos de produção de linguagem.  

Nos estudos sobre esses modelos, Dionísio (2007), acrescenta que o modelo autônomo 

compreende que o letramento é apenas um conjunto de capacidades para usar o texto escrito, 

encontrando a base teórica em princípios cognitivos. A escrita teria uma lógica em si 

independentemente do contexto de produção, ou seja, pressupõe um caminho único de 

desenvolvimento das habilidades e aprendizagem do sistema da língua.   

O modelo de letramento ideológico, de acordo com Street (1984), considera a língua 

como uma atividade em que se organiza o mundo e se constroem representações sociais e 

cognitivas. Associa as práticas de letramento à cultura e à estrutura de poder da sociedade, 

considerando seus resultados pela assimilação, sempre diferenciada de significados e de 

práticas culturalmente compartilhadas.  

Lea e Street (2006) defendem o letramento como uma prática social ideológica porque 

dá atenção a significados culturais e também à dimensão de poder conferida a processos de 



oralidade, leitura e escrita.  Ao defender o modelo ideológico do letramento, reconhece uma 

multiplicidade de letramentos e considera os contextos múltiplos das práticas associadas a 

relações de poder e de ideologia. O modelo ideológico se justifica, pois práticas de letramento 

são aspectos não apenas da cultura, mas também das estruturas de poder. Para o autor esse 

modelo é apontado como a concepção mais reveladora das reais possibilidades das práticas e 

eventos de letramento pois implica o reconhecimento de fatores que condicionam pelo fato de 

estar ligado às estruturas culturais e dominantes do meio em que ocorre, ou seja, dependente 

do jogo de forças nas relações sociais e considera os contextos de uso. 

Letramento, portanto, não pode ser compreendido como uma “tecnologia neutra, como 

no reducionismo do modelo autônomo, mas uma prática social ideológica que envolve 

aspectos fundamentais da epistemologia, do poder e da política (STREET, 1995, p. 9)”. As 

práticas de letramento, então, são constitutivas da identidade e da personalidade; são situadas 

no contexto do poder e da ideologia e não como uma habilidade neutra, técnica.  

 

Caminhos metodológicos 

 

A presente pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994), através um estudo de caso. O instrumento utilizado foi um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, aplicado ao grupo de professores, somando uma totalidade de 42 

profissionais, que realizavam um curso de extensão denominado “Letramento científico: das 

normas aos aspectos discursivos” cujo objetivo era capacitar os profissionais da educação no  

processo de escrita científica. Para fins de análise foram selecionadas respostas de 4 (quatro) 

sujeitos denominados para o presente estudo como P1,P2,P3,P4.  

 

Análise e discussão dos dados 

 

A pesquisa realizada com profissionais da educação da rede pública municipal de 

Bagé-RS, a partir de um curso de extensão, trouxe um perfil em que a maior parte dos 

cursistas possui formação na área de Pedagogia, havendo, também, formação em áreas 

distintas como Direito, Contabilidade e Letras.  

O tempo de atuação profissional desses docentes é em média entre oito anos a vinte 

anos, destacando alguns profissionais com mais de trinta anos de carreira. Os supervisores 

foram os profissionais que tiveram maior número em participação, seguido de professores, 

orientadores e direção de escola. 



 Ao serem questionados sobre as possíveis trocas que podem originar um curso de 

extensão, destaca-se a fala de (P2) ao referir-se sobre essa experiência. Para este sujeito é de 

grande valia que haja a multiplicação de saberes nos espaços em que atua, uma vez que “os 

saberes aprendidos na prática são mais valorizados” (TARDIF, 2014, p. 52). 

O saber docente está associado ao letramento acadêmico na medida em que, 

encaixando-se no modelo ideológico, integra além do saber curricular e profissional àqueles 

oriundos da experiência e, portanto, da prática social já que é herdado da trajetória de vida e 

da presença de uma cultura particular. 

 Tardif (2014) aponta que o saber do professor não é um saber único, pelo contrário, 

o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com sua experiência de vida e com sua história profissional, com 

suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na 

escola, etc. (TARDIF, 2014 p.11) 
 

Importante ainda destacar que muitos docentes, apesar das formações que recebem, 

baseiam-se em costumes e tradições interiorizadas e assimiladas e que muitas das teorias 

abordadas nos espaços de formação, não apresentam nenhuma eficácia se não estiverem de 

acordo com as realidades vividas em determinado ambiente escolar. 

Diante desses aspectos, entende-se que o docente dará maior atenção aos saberes que 

realmente possuem aplicabilidade em sala de aula como destacado na fala dos participantes 

quando citam “trabalhar com propriedade em projetos a serem realizados em sala de aula” 

(P1, P2). A interação que deve existir entre teoria-prática é de grande importância na 

formação do professor, pois essa interação possibilitará que haja uma melhor interpretação 

dos conceitos, ou seja, a aula teórica junto com a aula prática facilitará (FAZENDA, 1991) 

um melhor entendimento dos conteúdos aplicados na sala de aula. 

Assim, um professor “mergulhado na ação, em sala de aula, não pensa como afirma o 

modelo positivista do pensamento, como um cientista, um engenheiro ou um lógico” 

(TARDIF, 2014, p. 272) implica, por outro lado, na construção de uma trajetória profissional 

inserida em contexto sócio-histórico-político em que o docente questiona sobre sua identidade 

e sua gradativa e contínua formação, que não deverá ser apenas exigência da escola, mas um 

procedimento que possa garantir reflexão crítica e participação compromissada com a 

educação.  

Quando questionados sobre ter escrito ou participado de produção científica e suas 

possíveis dificuldades, destaca-se a fala de P2 ao dizer: “Já escrevi. Senti dificuldade quanto 

ao tema para enquadrá-lo como ideia central e falta de conhecimento do conteúdo face ao 

aprendizado recebido”. P4 diz que ainda não escreveu trabalho científico, no entanto, assume 



que já elaborou projeto na escola em que atua e produziu “resumos, resenhas, além dos 

registros habituais no dia a dia da escola”. 

Como se pode observar, nem sempre as formações são as únicas formas de 

compreensão da leitura e escrita e, sim, a prática cotidiana e a constante atualização em 

relação a formas e normas dos gêneros textuais. 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir na pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1995, p.25). 

 

Desta forma, é possível identificar que as experiências no cotidiano docente se tornam 

novas oportunidades para refletir sobre sua prática e atuação como docentes. 

Sobre as possíveis contribuições que o curso pode dar, destaca-se a fala de P3 ao dizer 

que o curso contribuirá para o exercício da sua atuação docente e que os conhecimentos 

adquiridos poderão auxiliar nas orientações dos trabalhos de conclusão de curso de seus 

alunos já que ministra aula numa escola técnica e os alunos precisam ao final do curso 

produzir este gênero textual. Na sequência, diz que, com isso, poderá trabalhar “com 

propriedade os projetos em sala de aula”. P1 relata que não tem ainda experiência na 

docência, mas acredita que o curso poderá lhe “proporcionar novos aprendizados que serão de 

grande valor” para seu futuro profissional. Das vozes desses profissionais emergem a 

compreensão de que um curso de extensão pode se constituir em espaços reflexivos não só 

para o conhecimento, mas também, para o exercício da docência. No entanto, como nos 

coloca Pimenta (2000) 

não basta produzir conhecimento, mas é preciso produzir as condições de produção 

de conhecimento. Ou seja, conhecer significa estar consciente do poder do 

conhecimento para a produção da vida material, social e existencial da humanidade 
(PIMENTA, 2000, p.22). 

É importante para os profissionais que ao final do curso se sintam aptos em relação ao 

trabalho e à produção de conhecimento e que, portanto, sejam proporcionadas condições para 

que se efetivem práticas de letramento não como uma habilidade neutra, técnica, mas como 

uma prática social ideológica que envolve os aspectos fundamentais da epistemologia, do 

poder e da política (STREET, 1995). 

As práticas de leitura e de escrita realizadas pelos docentes cursistas, sujeitos do 

presente estudo, foram propostas a partir do modelo ideológico uma vez que implicou o 

reconhecimento de que os gêneros textuais propostos estão situados no contexto específico 

que envolveu não somente habilidades neutras ou técnicas, mas foram considerados os usos e 

as interações específicas que fazem parte da escrita científica que envolve a formação do 

docente em exercício. 

 



Considerações finais 

 

Considerando que objetivo geral analisar até que ponto um curso de extensão, que 

discute letramento acadêmico e prática pedagógica, trará como contribuições às práticas 

docentes, é possível perceber que os resultados desta pesquisa revelam a importância de 

cursos de formação continuada. Reforça-se que o papel das instituições de ensino superior 

precisa se constituir num espaço formador para possibilitar ao docente em exercício, um papel 

ativo em atividades de leitura, compreensão, análise e produção de textos. É a partir da 

formação continuada que os docentes ampliam conhecimentos e letramentos, além dos 

aprendidos na graduação. 

Destaca-se que o curso possibilitou as condições para que os cursistas tivessem a 

oportunidade de vivenciar as práticas de escrita dos gêneros textuais tais como resumo, 

resenha, elaboração de projetos, procedimentos metodológicos, através das experiências 

oferecidas pelas práticas vivenciadas no curso. Também foi proporcionada a possibilidade de 

compartilhar as experiências vividas no curso com os colegas que ficaram na escola. Dessas 

experiências destacam-se os grupos de estudo que serviram como espaços transformadores a 

partir das reflexões o que se captura nas intervenções em produção teórica e metodológica e, 

ainda, das experiências disponibilizadas pelos formadores  na forma de oficinas práticas e 

cursos.   

A reflexão dos cursistas pela busca da formação continuada vislumbra restaurar o 

compromisso destes com os fazeres docentes. Para tanto, é preciso fazer com que este 

professor tenha a crença de que é sujeito de sua história e de suas escolhas, tendo em vista que 

a formação continuada pode se constituir como um processo, que depende das condições 

sociais, históricas e culturais em que o profissional está inserido.  

Portanto, confirma-se a importância de que, durante a formação, sejam proporcionados 

momentos em que os cursistas possam ser instigados à reflexão sobre suas práticas letradas. 

Por meio desse caminho, certamente, criam-se oportunidades para que eles se reconheçam 

como sujeitos do processo e corresponsáveis pela própria formação. Assim, cabe ao 

professor-formador instigar o pensamento crítico e reflexivo a respeito de questões 

investigativas que emergem nos espaços de formação.  
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