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EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

~~Resumo:
Diante das dificuldades que se apresentam na atuação do professor alfabetizador e ao alfabetizando, o artigo que aqui
se apresenta tem como proposta promover uma reflexão acerca dos desafios que se impõem a estes profissionais da
educação no que toca ao surgimento de novos saberes, conhecimentos, técnicas e métodos de ensino demandados
pelo avanço das transformações que se expõem com o progresso da tecnologia, com a facilidade ao acesso das
informações, afetando e promovendo novos contextos de ensino e de aprendizagem. Esta leitura aponta para a
necessidade de um investimento contínuo em formação, que passa pela formação inicial e deve estender-se ao longo
da carreira sem prejuízo de expor a necessidade da valorização urgente da profissão em termos gerais.
Palavras-chave: Alfabetização, Alfabetizadores, Ensino e aprendizagem.

Abstract:
In view of the difficulties presented by the work of the literacy teacher and the students, this article presents the
proposal to promote a reflection about the challenges that these educational professionals have to face in relation to
the emergence of new knowledge, techniques and teaching methods demanded by the advancement of the
transformations those are exposed with the progress of technology, with the ease to access information, affecting and
inducing new contexts of teaching and learning. This reading points to the need for a continuous investment in training,
which goes through university course and should be extended throughout the career without prejudice to exposing the
need for the urgent valuation of the profession in general terms.
Key words: Literacy, Literacy teachers Teaching and learning.

~~Introdução:
Alguns dos critérios que se usam para definir ou avaliar um professor e conferir-lhe o estatuto de “bom professor”
passam pela presunção de que este seja a pessoa que conhece o que vai ensinar e a forma que irá fazê-lo. É,
portanto, aquele que consegue empregar os procedimentos didáticos apropriados a cada situação de aprendizagem e
que obtém resultados positivos e efetivos. Conforme o conceito de Gatti (2010, p. 1360), “não há consistência em uma
profissionalização sem a constituição de uma base sólida de conhecimentos e formas de ação”. Garcia (2010) também
afirma que o conhecimento daquilo que se vai ensinar, por si só, não significa um indicante satisfatório da qualidade
do ensino, já que existem outros tipos de conhecimentos necessários e que são fundamentais: a noção do contexto
(onde se ensina), o conhecimento dos alunos (a quem se ensina), o conhecimento de si mesmo e, finalmente, do
modo, a forma como se ensina.
Entretanto, para além destas competências essenciais, quando se trata, especialmente, de alfabetização e de
crianças que pertencem à uma faixa etária entre os seis e os oito anos de idade, espera-se que o professor também
apresente empatia, simpatia e paciência, de modo a cativar e estabelecer uma espécie de vínculo com a criança,
afinal, os primeiros professores tornam-se referência no que toca à vida. As crianças carecem de exemplos a serem
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seguidos para que, posteriormente, tornem-se cidadãos de bem, responsáveis pela sua quota parte de contribuição no
desenvolvimento da sociedade. É sabido que os primeiros modelos na primeira infância são os pais, seguido pelos
professores e por amigos descobertos no espaço escolar.
Além de ser um educador que trabalha com a gestão da aprendizagem, esta figura também se apresenta como um
orientador e pode influenciar e motivar as crianças em suas condutas em sala de aula, como também, fora do
ambiente escolar. Contudo, o que se pretende demonstrar aqui é que a formação do alfabetizador torna-se cada vez
mais complexa à medida em que a sociedade também se complexifica, tornando-se, a função, cada vez mais
desafiadora.
Exigências e desafios atribuídos aos professores de hoje

Encaramos o próximo século como um tempo em que, por toda a parte, indivíduos e poderes públicos considerarão a
busca do conhecimento, não apenas como meio para alcançar um fim, mas como fim em si mesmo. Todos vão ser
encorajados a aproveitar as ocasiões de aprender que se lhes oferecerem ao longo da vida e terão possibilidade de o
fazer. O que significa que se espera muito dos professores, que se lhes irá exigir muito, pois depende deles, em
grande parte, a concretização desta aspiração. A contribuição dos professores é crucial para preparar os jovens, não
só para encarar o futuro com confiança, mas para construi-lo eles mesmos de maneira determinada e responsável,
Delors (2006, p.152).

Giovannetti (2003) afirma “[...] que o que há de mais característico no mundo de hoje é o desaparecimento da
permanência. Tudo se volatiliza. Tudo é descartável”. É neste cenário global contemporâneo, onde as transformações
ocorrem com um caráter célere e passageiro, nas mais diversas esferas de vida, no mundo do trabalho, da
informática, na medicina, nos meios de comunicação, que se mostra evidente que o perfil profissional do professor
esteve e está coagido a alterar-se ou atualizar-se constantemente para atender às novas demandas impostas por este
processo de transformação, mudanças e transformações estas que ocorrem também na área da educação. Enfim, ser
ou tornar-se professor, nos dias atuais, parece ser algo ainda mais complexo e desafiante que há alguns anos. Não
são apenas as mudanças atrás referidas que contribuem para o exercício da profissão docente de modo que esta
tenha que afirmar-se em função de novos parâmetros, já que as maiores ambições educativas das escolas, quer
quanto aos novos públicos que acolhe, quer quanto aos objetivos que afirma prosseguir, são outros fatores a
considerar na esfera do processo de reconfiguração do trabalho docente nas escolas contemporâneas. Hoje, como
refere Ariana Cosme (2009), que a indisciplina e o desinteresse dos alunos, a instabilidade profissional e as más
condições de trabalho, a pressão em apresentar resultados e até mesmo a falta de reconhecimento por parte da
sociedade conferem desmotivação no trabalho docente e levam o professor a confrontar-se com um conjunto de
reveses que fogem ao seu domínio e capacidade de intervenção.

Que competências profissionais
Que competências profissionais são exigidas aos professores nas escolas contemporâneas
Isabel Alarcão assevera que a noção de competência envolve um conjunto de conhecimentos, incluindo fatos,
métodos, princípios e conceitos, como também da capacidade de saber o que e como fazer, a experiência adquirida
ao aprender com sucesso e erros, as capacidades sociais, contatos e ainda um leque de valores que incluem a
disposição para agir, a crença no próprio trabalho, empenho e a aceitação das responsabilidades, tudo isso
acrescidos de energia mental e física (ALARCÃO, 2003).
Delors (2006, pp. 158-159) salienta que “quanto maiores forem as dificuldades que o aluno tiver de ultrapassar —
pobreza, meio social difícil, doenças físicas — mais se exige do professor. Para ser eficaz terá de recorrer a
competências pedagógicas muito diversas e a qualidades humanas como a autoridade, empatia, paciência e
humildade”. Ou seja, em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde esta realidade ilustrada por Delors (2006) é
evidente, existe um elenco de exigências e competências muito extenso, nos mais amplos domínios, de caráter
pessoal, profissional e psicológico, a saber:
• Dominar o currículo e as didáticas específicas, conforme a idade/série do aluno (LIBNEO, 1994);
• Lidar com situações-problema;
• Lidar com dificuldades de aprendizagem;
• Saber avaliar os alunos (GATTI, 2003);
• Saber avaliar o próprio trabalho e os resultados advindos deste (SCHÖN,2000);
• Conhecer e adaptar as metodologias de ensino de acordo com a série e o perfil da sala (LIBNEO,1994);
• Gerir a sala, os conteúdos e o tempo das aulas;
• Fazer adequadamente transposição didática;
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• Lidar com a indisciplina, (AQUINO, 1998);
• Promover o interesse e a participação do aluno (DELORS, 2006);
• Identificar os mais variados tipos de problemas, nos alunos, em sala de aula, desde as dificuldades de
aprendizagem, problemas de ordem emocional, social, psicológica, bullying, abusos, entre outros, (idem);
• Garantir a aprendizagem dos alunos, (MEC, 2001);
• Fomentar a tolerância e autoconfiança dos/nos alunos (DELORS,2006);
• “Formar o caráter e o espírito das novas gerações” (DELORS, 2006, p.153);
• Transmitir o gosto pelo estudo, Idem (p.157);
• Fazer da escola um lugar mais atraente, Idem (p.154)
• Saber fazer uso da autoridade que lhes compete, (NOVAIS, 2004);

Como se constata, a profissão docente deixou de ser pensada, apenas, em função da transmissão de informações e
de procedimentos, ainda que, e como refere Nóvoa (2005) quando evoca o processo de transbordamento de funções
da escola, tenda a atribuir funções aos professores que são excessivas e que poderão concorrer para a sua
desqualificação como profissionais.
Tal como afirma Oliveira (2004, p.33)

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem de desempenhar papéis que estão para
além de sua formação. Muitas vezes esses profissionais são obrigados a desempenhar as funções de agente público,
assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. Tais exigências contribuem para um sentimento de
desprofissionalização, de perda de identidade profissional, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais
importante.

O que é exigível aos professores numa escola que terá que se afirmar como instituição congruente com a dinâmica e
os valores de uma sociedade que se considera democrática Que competências deverá assumir
É Perrenoud (2000) que menciona um conjunto de dez novas competências que contempla como emergentes nos
cenários de hoje e que decorrem de mudanças resultantes da dinâmica do mundo atual, naquilo que é necessário
desenvolver mediante a demanda que atualmente são impostas aos professores. São elas:
1- Organizar e dirigir situações de aprendizagem.
2- Administrar a progressão de aprendizagens.
3- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.
4- Envolver os alunos nas suas aprendizagens e no seu trabalho.
5- Trabalhar em equipe.
6- Participar na administração da escola.
7- Informar e envolver os pais.
8- Utilizar novas tecnologias.
9- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.
10- Administrar a sua própria formação contínua.

Ante um universo pedagógico e educacional em transformação, Cosme (2009, p. 38) considera, através de tais
competências, que “se visa apreender o sentido e a natureza da profissão docente”, no mundo em que vivemos, não
deixando de observar que as quatro primeiras famílias de competências, bem como a oitava e a nona, referem-se,
efetivamente, ao trabalho dos professores na sala de aula, enquanto as restantes têm a ver com a participação na
vida das escolas, a relação com as famílias, a colaboração com os colegas e a definição do seu percurso profissional.
São competências que remetem para o exercício de uma profissão complexa, que envolve formação, experimentação,
reflexão e partilha sobre as práticas.
Não cabe, portanto, neste trabalho manter uma discussão aprofundada acerca destas competências, mas tão
somente reconhecer como a profissão docente se tem vindo a reconfigurar e a transformar numa profissão cada vez
mais exigente, o que coexiste, demasiadas vezes, com iniciativas que contribuem paradoxalmente para o desprestígio
da mesma e à sua desqualificação.
E no contexto da alfabetização: quais competências
Quando se pretende refletir sobre as circunstâncias de vida profissional dos professores iniciantes em contextos
escolares relacionados com a alfabetização dos alunos nos primeiros anos de escolaridade, é obrigatório
contextualizar a reflexão sobre competências profissionais.
Será este o objetivo deste tópico, identificar o tipo de exigências que se coloca a um professor num tal contexto.
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Para além de todas as inúmeras exigências e competências que lhe são atribuídas ou impostas, algumas das quais
acabamos de explicitar, o trabalho de alfabetização implica o reconhecimento de mais algumas que importa asseverar,
desde já.
Para que os alunos possam ter assegurado seu direito de aprender a ler e escrever, é preciso que todo professor que
alfabetiza crianças, jovens e adultos desenvolva as competências profissionais abaixo relacionadas. Portanto, o
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores tem como expectativas de aprendizagem que seus
participantes se tornem progressivamente capazes de:
• Encarar os alunos como pessoas que precisam ter sucesso em suas aprendizagens para se desenvolverem
pessoalmente e para terem uma imagem positiva de si mesmos, orientando-se por esse pressuposto.
• Desenvolver um trabalho de alfabetização adequado às necessidades de aprendizagem dos alunos, acreditando que
todos são capazes de aprender.
• Reconhecer-se como modelo de referência para os alunos: como leitor, como usuário da escrita e como parceiro
durante as atividades.
• Utilizar o conhecimento disponível sobre os processos de aprendizagem dos quais depende a alfabetização para
planejar as atividades de leitura e escrita.
• Observar o desempenho dos alunos durante as atividades, bem como as suas interações nas situações de parceria,
para fazer intervenções pedagógicas adequadas.
• Planejar atividades de alfabetização desafiadoras, considerando o nível de conhecimento real dos alunos.
• Formar agrupamentos produtivos de alunos, considerando seus conhecimentos e suas características pessoais.
Minas Gerais
• Selecionar diferentes tipos de texto apropriados para o trabalho.
• Utilizar instrumentos funcionais de registro do desempenho e da evolução dos alunos, de planejamento e de
documentação do trabalho pedagógico.
• Responsabilizar-se pelos resultados obtidos em relação às aprendizagens dos alunos. (MEC, 2001, p. 9 e 10).

Tratam-se de objetivos que poderão ser entendidos como requisitos de um professor alfabetizador que um outro
documento emitido pela Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais (2004, p. 9) tende a clarificar afiançando
que:
O professor alfabetizador precisa conhecer:
a) quais são os pressupostos e as implicações político-pedagógicas dos processos de alfabetização e letramento;
b) quem são os alunos, quais são suas capacidades e como eles valorizam e compreendem a escrita e a própria
escolarização (aspectos socioculturais, cognitivos, atitudinais);
c) quais são os conteúdos e conhecimentos linguísticos que devem ser enfatizados no ciclo;
d) quais são as possibilidades metodológicas mais pertinentes aos objetivos do ensino (a didática da alfabetização);
e) quais são os instrumentos de avaliação mais adequados ao processo (diagnósticos e intervenções).

Como se constata, estamos perante competências que convocam um conjunto de saberes e de saberes fazer de tal
forma complexos, que no mesmo documento, proposto pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
(2003, p.9) se afirma que “esse complexo conjunto de procedimentos evidencia que não será o professor inexperiente
o mais indicado para a tarefa de alfabetizar”.
Em suma, tal como refere Chartier (2011, p. 65), “ensinar a ler aos principiantes ao longo do tempo tem sido
considerado como uma coisa simples. Por que se considera hoje que essa tarefa se tornou tão complicada, que o
nível de formação de professores nunca é suficiente”.
Talvez a resposta para esta indagação de Chartier resida naquilo que se tornou o conceito de alfabetização nos dias
atuais. Se antes, a alfabetização consistia em adquirir o domínio das técnicas de leitura, escrita e cálculo, o que a
tornaria mais simples e menos trabalhosa, hoje o conceito ampliou-se. O conceito de “alfabetização”, atualmente, está
intimamente ligado a outro, ao de “letramento”, o qual decorre do reconhecimento que não basta alfabetizar, ou dito de
forma mais rigorosa, ensinar a ler e a escrever não podem ser ações que fiquem circunscritas ao antigo conceito de
alfabetização, o que poderá significar que esta (a alfabetização) terá que se assumir, desde o início, como um
processo de letramento. Um processo tal que deverá resgatar a aprendizagem de escrita e de leitura de um trabalho
escolar sem significado cultural e pessoal para os alunos. Daí que Soares (2004, p.5) designa a abordagem por
“reinvenção da alfabetização”. Uma abordagem poderá ser melhor compreendida através do modo como o Ministério
da Educação do Brasil compreende as diferenças entre alfabetização e letramento. Assim, “alfabetizar corresponde à
capacidade de decodificar e ler autonomamente. É uma parte pequena, mas importante, de um processo muito maior
que é a aprendizagem da língua”, enquanto que “letramento diz respeito a um conjunto muito mais amplo de
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conhecimentos que permite participar do universo letrado” (MEC, 2001, p.209). Para participar do mundo de hoje é
preciso ler e escrever bem, é preciso saber escrever a língua das classes dominantes.
Seguindo a linha de pensamento que confere um novo conceito à alfabetização, mais amplo e mais complexo, Delors
(2006) afirma que o desenvolvimento das novas tecnologias é um desafio que os professores se têm que defrontar, o
qual acaba por ter implicações, igualmente, na expansão do conceito de alfabetização.
Segundo este autor,
Tendo em conta a quantidade enorme de informações que circulam atualmente nas redes de informação, ser capaz
de se orientar no meio dos saberes tornou-se um pré-requisito do próprio saber, e necessita daquilo que alguns
chamam nova alfabetização. Esta “alfabetização informática” é cada vez mais necessária para se chegar a uma
verdadeira compreensão do real (DELORS, 2006, p.192).

Pode-se, portanto, compreender que o conceito de alfabetização estará sempre a atualizar-se. Da mesma forma que
sofreu alterações significativas ao longo do tempo, também agora, é preciso estar consciente que esse processo é
contínuo à medida que avançam a tecnologia e tudo o dela advém, mas também com a transformações de caráter
relacionais e comportamentais e psicológicos que o mundo atual oferece e que inegavelmente se podem ignorar.

Conclusão
Do ponto de vista do debate sobre os desafios profissionais com que, hoje, são confrontados os professores, importa
reconhecer que nos encontramos perante um nível de exigência bastante elevado. Se a esses desafios específicos
relacionados com o processo de alfabetização/ letramento das crianças, verifica-se que as tarefas docentes, de algum
modo, complexificam-se, tal como já foi defendido neste trabalho e que poderá ser reforçado, agora, com a transcrição
dos procedimentos e atitudes propostos num documento, advindo, mais uma vez do MEC brasileiro. Neste
documento, define-se, então, o seguinte conjunto de procedimentos relacionados com as competências específicas
dos alfabetizadores (MEC, 2001, p.10-11).
a) Análise de adequação das situações didáticas de alfabetização, a partir do conhecimento sobre os processos de
aprendizagem.
b) Análise da produção escrita dos alunos, identificando o que ela revela sobre o seu conhecimento linguístico sobre a
escrita.
c) Produção/uso de instrumentos de avaliação da aprendizagem do aluno no que se refere à alfabetização.
d) Identificação das variáveis que interferem favorável e desfavoravelmente na aprendizagem.
e) Planejamento de situações didáticas de alfabetização considerando o que se sabe sobre os processos de
aprendizagem e sobre o conhecimento dos alunos.
f) Uso do modelo metodológico de resolução de problemas na alfabetização.
g) Formação de agrupamentos produtivos para a aprendizagem de todos os alunos.
h) Seleção/uso de diferentes materiais apropriados para o trabalho pedagógico de alfabetização.
i) Gestão adequada da sala de aula, especialmente quando há níveis heterogêneos de conhecimento em relação ao
sistema de escrita.

Tratam-se de procedimentos que pressupõem a manifestação de um conjunto correspondente de atitudes que se
passa a enunciar no documento acima mencionado (MEC, p.11), como o respeito aos diferentes ritmos de
aprendizagem e a identificação da ajuda adequada para que o processo seja efetivado, conscientização de que, como
professor, deve ser também modelo de leitor, escritor e parceiro, ter consciência da necessidade de acolher as
diferentes expressões de conhecimentos por parte dos alunos, incentivar e valorizar a cooperação em sala de aula, ter
uma observação atenta à realização das atividades que envolvem a relação de uns para com os outros e a
disponibilidade para discutir e refletir sobre a prática de alfabetização desenvolvida.
É perante a reflexão que se foi construindo até este momento que se pergunta até que ponto não estamos perante
uma incompatibilidade quando um professor inexperiente é confrontado com um ambiente onde se exige experiência
profissional, sobretudo quando estamos perante uma tarefa que pode condicionar toda a vida escolar dos alunos.
Como é que um professor novato se comporta perante um tal nível de exigências e pressões Como é que este
professor desenvolve o seu trabalho com segurança e tranquilidade Até que ponto está preparado para enfrentar o
choque com a realidade docente, entre o ideal téorico e a prática Como pode ele superar estes desafios
Estas são algumas das indagações que se configuram como desafios aos professores alfabetizadores em início de
carreira, às quais se acrescentam todas as outras que têm a ver com a necessidade de saber como é que lidam com
os conflitos, participam na vida da escola, gerem o trabalho numa sala de aula, tomam decisões do foro curricular e
pedagógico ou avaliam os seus alunos. Entretanto, aos alfabetizadores já experientes, estes desafios apresentam-se
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diariamente, exigindo que busquem atualizar seus conhecimentos acerca das novas realidades que se expõem,
revendo suas práticas, de modo a acompanhar os novos paradigmas que se vão estabelecendo.
Dito isto, torna-se imprescindível que a formação inicial seja amplamente repensada para que o professor esteja
melhor preparado para enfrentar realidades em transformação. Não só a formação inicial deverá ser repensada como
deverá, entretanto, existir um investimento continuado em formação ao longo do exercício da profissão, sendo que
para isso, além de condições ideais, os professores necessitam de motivação para tal investimento desde disposição
física e psicológica como a de sentir-se e ser efetivamente valorizado perante a sociedade o que não envolve apenas
salários justos como melhores condições de trabalho, autonomia e respeito.
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