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O presente artigo é uma reflexão teórica sobre o processo de formação docente no ensino fundamental. Considerando
as diferentes avaliações governamentais no país e avaliações globais, comparando o aproveitamento escolar em
diferentes nações, o que se observa é que os resultados em educação estão intimamente ligados com a questão da
formação docente e que todo esse processo se inicia na educação básica. No contexto do ensino fundamental.
Trata-se de questão primordial a ser enfrentada, pois se acredita que a melhoria nos processos de ensino
aprendizagem pode ser otimizada com um trabalho focado na formação das competências essenciais desses
docentes que atuam nesse nível de ensino. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico exploratório. O trabalho
em questão levantou elementos teóricos relevantes que permitem uma melhor compreensão das possibilidades e
limites da formação docente hoje, compreendendo os seus propósitos, suas estratégias e seus programas. O artigo
não teve a pretensão de ser exaustivo, até porque trata-se de uma temática bastante complexa e com muitas
ramificações. O que se pretendeu no estudo foi sobretudo levantar os elementos teóricos, em meio tantos, que de
forma precisa ajudam no entendimento dessa problemática. Dito de outra forma, a proposta do texto vai na direção de
propor uma trilha de reflexão teórica que consiga da forma mais adequada situar o leitor nas questões essenciais da
formação docente neste nível de ensino. Em primeira análise a proposição desse texto é a construção de uma agenda
possível para a formação docente no ensino fundamental.
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RESUMO

O presente artigo é uma reflexão teórica sobre o processo de formação docente no ensino fundamental. Considerando
as diferentes avaliações governamentais no país e avaliações globais, comparando o aproveitamento escolar em
diferentes nações, o que se observa é que os resultados em educação estão intimamente ligados com a questão da
formação docente e que todo esse processo se inicia na educação básica. No contexto do ensino fundamental.
Trata-se de questão primordial a ser enfrentada, pois se acredita que a melhoria nos processos de ensino
aprendizagem pode ser otimizada com um trabalho focado na formação das competências essenciais desses
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docentes que atuam nesse nível de ensino. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico exploratório. O trabalho
em questão levantou elementos teóricos relevantes que permitem uma melhor compreensão das possibilidades e
limites da formação docente hoje, compreendendo os seus propósitos, suas estratégias e seus programas. O artigo
não teve a pretensão de ser exaustivo, até porque trata-se de uma temática bastante complexa e com muitas
ramificações. O que se pretendeu no estudo foi sobretudo levantar os elementos teóricos, em meio tantos, que de
forma precisa ajudam no entendimento dessa problemática. Dito de outra forma, a proposta do texto vai na direção de
propor uma trilha de reflexão teórica que consiga da forma mais adequada situar o leitor nas questões essenciais da
formação docente neste nível de ensino. Em primeira análise a proposição desse texto é a construção de uma agenda
possível para a formação docente no ensino fundamental.

INTRODUÇÃO

A reflexão sobre a formação docente no ensino fundamental pede inicialmente uma contextualização, de forma que o
tema possa ser entendido na sua amplitude. Um elemento fundamental a ser considerado é sobre o que se entende e
se quer no que tange aos processos educativos. A pergunta crucial deve ser que tipo de homem/mulher, desejamos
formar e para que tipo de sociedade Qual então será o conjunto de crenças, de princípios, de fundamentos, que vão
nortear essa prática. É o momento em que temos que nos deparar com a escolha de uma concepção teórica
norteadora que fundamente esse “fazer”. Em seguida, surge a tarefa de escolher o melhor caminho metodológico para
esse “fazer” e consequentemente as diferentes práticas que podem ser implementadas no processo de ensino
aprendizagem. Essa escolha metodológica deve ter uma sintonia com as concepções pedagógicas que anteriormente
escolhemos para nortear nossa prática.

________________________________________

1 Artigo apresentado ao X Seminário de La Red Estrado.

2 Autor. Graduado em pedagogia pela Faculdade de Educação da Bahia. Mestre em Artes pela Universidade Federal
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Faculdade Area 1 e do Centro Universitário Uninter

3 Autor. Graduado em Administração pela Unicastelo. Doutor em Administração pela UDE-Uruguay e Gestor do Polo
Salvador Pituba, Centro Universitário Uninter

Neste sentido, o processo investigativo em questão buscou compreender teoricamente os caminhos da formação
docente, que conduzem a essa apropriação conceitual do que o educador acredita que é a educação, de como
construir esses objetivos do “que se quer” com esse educando tendo em vista a dimensão teleológica. Buscou ainda
entender como a formação pode orientar essa clareza sobre o tipo de sociedade que busca-se construir e
consequentemente a escolha da concepção e metodologia melhor adequadas para esse propósito. O estudo levantou
as possibilidades e limites dessa formação docente contextualizada na educação básica, passando naturalmente
pelas questões inerentes a esse nível de ensino, que são as questões da alfabetização e do letramento. Ao mesmo
tempo, o estudo trafegou pela possibilidade de entendimento dos enfoques pedagógicos, suas características e
aspectos intencionais dos seus respectivos agentes. A idéia subjacente é que quando situamos nossa prática
educativa dentro de um desses enfoques, isso implica em uma escolha intencional, com todo um conjunto de
consequências que daí são derivadas. O texto investiga então essa relação da formação docente com a escolha
desses enfoques. Finalmente o propósito do texto foi ainda refletir sobre as estratégias, programas e metodologias
usadas na educação básica, no contexto do ensino fundamental.

O estudo então se configura relevante na medida em que poderá trazer uma contribuição para a literatura que trata
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desses processos de formação docente. Muito já se produziu sobre o tema, mas o texto em questão escolhe um
trajeto teórico próprio e garante uma forma bem diferente de tratar da questão. Também acreditamos que as reflexões
aqui levantadas podem servir como subsidio aos profissionais que atuam na docência da educação básica,
especialmente no ensino fundamental, permitindo que esses profissionais, sobretudo os docentes, possam tematizar
suas práticas, garantindo assim fundamento naquilo que se constitui o seu “fazer” pedagógico. Por último esse texto já
é importante simplesmente pelo fato de abrir ou dar continuidade ao debate sobre o tema, dentro dos termos
levantados na reflexão proposta.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, onde se buscou construir uma trilha teórica
para a compreensão das questões relacionadas a formação docente. Foram consultados diferentes tipos de
documentos monográficos, como livros, artigos, monografias, dissertações, teses doutorais e toda essa busca se deu
também em bancos de dados que reúnem obras e referencias em educação. Pesquisa bibliográfica, de acordo com
Moresi (2003), “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais,
redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro
tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado pode ser fonte primária ou
secundária” Segundo Baffi (2002, p.2), trata-se da pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, idéias,
ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (Demo, 2000, p. 20).
Esse tipo de pesquisa é orientada no sentido de re-construir teorias, quadros de referência, condições explicativas da
realidade, polêmicas e discussões pertinentes. A pesquisa teórica não implica imediata intervenção na realidade, mas
nem por isso deixa de ser importante, pois seu papel é decisivo na criação de condições para a intervenção. "O
conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, desempenho lógico, argumentação
diversificada, capacidade explicativa"

CENÁRIOS ONDE A EDUCAÇÃO SE INSERE

Nos tópicos que seguem, serão tratados dois grandes blocos temáticos na tentativa de sugerir o que seria uma
agenda possível de formação docente, que é a compreensão do que é a educação e os seus diferentes enfoques
pedagógicos e um segundo bloco que são os grandes temas para essa agenda de formação, passando pela
concepção pedagógica, concepção metodológica, a escolha de métodos de ensino propriamente ditos, a tematização
das práticas pedagógicas, o estudo da aquisição de competências, as competências dentro do primeiro ciclo, os
processos de alfabetização e letramento, os processos de aquisição de leitura e escrita e a compreensão das rotinas,
modalidades organizativas e diferentes tipologias textuais. Finalmente o entendimento de quem são as crianças na
educação básica e de que forma elas pensam e se comportam nessa faixa etária. Antes porém é prioritário entender
que a educação se insere em um grande cenário que é o próprio processo de mundo globalizado e as repercussões
desse fenômeno politico, econômico, geográfico, social e cultural, nas pessoas e nas organizações.

A globalização não surgiu nas últimas décadas e já é praticamente consenso que a globalização se iniciou a muito
tempo atrás e movimentos como as grandes navegações, companhia das índias ocidentais, formação da Europa pós
feudalismo, já seriam iniciativas de globalização. Embora não mencione essa origem longínqua, ABILIO (2013) citando
SEN (2001), aborda sobre as origens e benefícios do processo de globalização.

Nessa mesma linha de pensamento temos Amartya Sen (2001), que diz que a
globalização não é nova e nem necessariamente ocidental, nem tampouco é uma
maldição, posto que durante milhões de anos tenha contribuído para o progresso do
mundo através das viagens, do comércio, de imigração, das muitas influências culturais e
da disseminação do conhecimento e saber incluindo a ciência e a tecnologia.

Mas seguramente nenhuma iniciativa anterior se compara com esse momento de globalização que vivemos hoje,
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caracterizado entre tantos fatores, pela formação de megamercados, evolução dos aglomerados urbanos, surgimento
das redes sociais, processamento ultra veloz da informação e o desenvolvimento acelerado de diferentes tecnologias
e o surgimento de uma mídia cada vez mais abrangente, paradoxalmente aglutinadora e pulverizada e com
capacidade de implicar de forma significativa na formação de referências. Essa conjugação de fatores possibilitou ao
ser humano e as organizações um transito frenético de informações, referencias, vivencias, possibilitando o que
denominamos uma relativização de fronteiras onde as geografias, os acessos, foram mais facilitados quando não,
abolidos. Neste novo contexto todos podem potencialmente, se estão inseridos, conectados ou estão ficarão à
margem do processo. Mas as oportunidades se ampliam para algumas pessoas e para algumas empresas que
conseguem se ligar a esse novo momento, que conseguem dominar essas tecnologias e ferramentas novas, que
conseguem se educar para uma nova forma de “apreender”, de abarcar, de entender rápido o que está acontecendo e
tirar vantagem dessa possibilidade de leitura rápida de cenários.

Não se trata então de um tema dentro da agenda de formação, mas o que se observa é que esse cenário precisa ser
entendido, compreendido, pois a educação e consequentemente a formação docente não são ilhas desertas. Elas
sofrem sim as interferências desse processo de mudança. O estudo dessa questão é relevante e antecede o que se
pode denominar de uma agenda de formação docente. Esse conjunto de fatores que cria esse ambiente de novas
oportunidades pede obviamente uma capacidade de aproveitar esse “novo”, que é na realidade um ambiente de
competitividade e a maneira de conseguir crescer nesse cenário competitivo é justamente conquistando diferencial
competitivo. Essa diferença se conquista através da aquisição de competências , que são os conhecimentos,
habilidades e atitudes. Esses elementos nos ajudam a fazer frente a esse conjunto de exigências globais. Observe
que existe nesse esquema conceitual uma série de espaços não preenchidos e que precisam ser criticamente
refletidos. Exemplifico com uma questão: competividade quer dizer o que para nós e como isso pode ser trabalhado
em educação O que é ser competitivo e o que está se buscando além do que poderia ser uma vantagem pessoal da
pessoa ou da organização que tira proveito desse movimento de globalização Sendo assim, como as crianças podem
ser formadas para esse novo momento. São esses os espaços dentro do esquema proposto a que nos referimos.
Outros espaços estão nas entrelinhas desse esquema e podem ser explorados e ampliados.

Sendo assim, como pensar uma agenda de formação sem levar em conta esse cenário de mundo globalizado, com
tantas inovações tecnológicas, com tantas demandas novas e sobretudo, com tantas demandas que são
continuamente alimentadas pelo próprio processo. Não considerando esse esquema, corremos o risco de pensar uma
formação descontextualizada. Equivaleria dizer que alfabetizamos uma criança hoje sabendo que um mundo global já
se comunica com ela e que está com encontro mercado com esse mundo, para então receber um conjunto demandas,
que ela terá que conseguir entender e interagir com esses diferentes agentes globais. É possível que muitas dessas
demandas já estejam sendo direcionadas para ela, mas o processo de ensino e aprendizagem em que está envolvida
essa criança, não lhe permite a decifração, a interação, a “abarcação” de sentidos e compreensão de significações.
Um processo de alfabetização deve caminhar junto com o letramento, que permite a utilização da escrita e da leitura
no contexto das práticas sociais. E não se pode deixar de mencionar que essas práticas sociais estão imersas nesse
imenso oceano da globalização.

ENTENDENDO A EDUCAÇÃO E SEUS ENFOQUES

Uma citação atribuída a George Bernard Shaw 1 , citada por Saviani (1980) , diz que “a única vez em que a minha
educação foi interrompida, foi quando entrei para a escola”. O suposto autor se junta a um coro de pessoas que não
acreditam na escola como instância relevante no todo que é experiência de educação. Para alguns educar vai muito
além e a escola nada mais seria do que uma instância privilegiada de sistematização do saber produzido e em alguns
casos “inculcação” desse saber. Neste sentido, vai daí a critica que Paulo Freire faz a escola quando se refere ao
processo de educação bancaria, onde um emaranhado de informações seria como que depositado na cabeça do
aluno sem que isso produza saber novo, sem que isso evidencie de forma critica o trabalho feito com esse
conhecimento recebido. No fundo um conhecimento que não produz transformação. Educar no sentido mais profundo
seria formar para a vida e em primeira análise formar o homem/mulher para a consciência social, para o exercício da
cidadania. Como entender então uma educação escolar dissociada da vida, que não prepara o novo ser para interagir
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o cotidiano. Exemplificando, como entender o estudo da língua inglesa se não servir para uma criança interagir com
um marinheiro americano em visita a cidade que precisa chegar a algum lugar, como entender a matemática que não
habilita a criança para uma simples compra em um mercado ou fazer uma operação em um caixa eletrônico em uma
agencia bancaria, ou mesmo, como entender a apropriação do sistema de escrita desvinculada de seu uso no
contexto das práticas sociais.

Então se um passo importante é compreender primeiro o sentido pleno do que chamamos educação, um outro
aspecto relevante é ver como essa educação se dá nos diferentes enfoques pedagógicos. Observando de forma
sinótica esses diferentes enfoque pedagógicos, nota-se claramente quatro grandes grupos onde estão inseridas as
práticas pedagógicas em geral e onde obviamente vão estar situadas as propostas de formação docente. Em geral, se
observam enfoques pedagógicos que se situam entre o tradicional, liberal, pedagogia crítico social dos conteúdos e
enfoque dialético popular. Os dois primeiros estariam situados dentro da perspectiva da não ruptura, que significaria
dizer que as pessoas atingidas por práticas situadas dentro desses contextos, em nada contribuiriam para a mudança
na dinâmica social e que não se registrariam mudanças significativas no status quo. Para um melhor entendimento,
vamos imaginar uma criança que participou de uma experiência escolar do tipo tradicional. Seus avós, seus pais,
todos passaram por aquela experiência e agora também essa determinada criança, mas o que ocorrerá sobretudo é a
continuação de espaços sociais privilegiados.

Sendo mais direto ainda, são os casos que sabemos, onde em determinada escola tradicional estudou o avô que foi
um médico respeitado na comunidade, que ali colocou seu filho que decidiu também seguir a mesma carreira e dar
continuidade a obra do pai e que herdará junto o prestigio e reconhecimento social. Que gozará portanto dos
benefícios da circulação limitada do capital entre os iguais. De tal forma que a criança que inicia agora sua formação
vai seguir o mesmo caminho e assim, em um sistema capitalista de “castas sociais” tudo continua socialmente
inalterado. São esses os enfoques de não ruptura a que nos referimos, no caso, os enfoque tradicionais e liberais.
Escolher estar dentro desse sistema de não ruptura é uma primeira escolha do educador e dos agentes que fazem
educação e a prática consequente no que se refere a definição de currículo e pratica propriamente dita em sala de
aula, está relacionada com essa escolha.

No caso dos dois últimos enfoques, pedagogia crítico social dos conteúdos e enfoque dialético popular, são
considerados enfoques de ruptura, pois em ambos a sua visão de sociedade, de currículo, de prática escolar concreta,
caminham para uma contribuição de mudança social. Embora considerando que na PCSC essa mudança tenha como
substrato a “visão gramciniana” [2] , onde a mudança na dinâmica social vem pela participação na divisão do bolo
social, que se dá pela apropriação dos códigos usados pelo dominador que se coloca em um lugar de hegemonia.
Estariam nesses casos as escolas publicas que caminham na visão de que é possível a mudança quando preparamos
o aluno para o acesso ao conhecimento sistematizado, que será essencial na disputa de espaços de poder.
Matemática, português, física, entre outras áreas do conhecimento, precisam ser aprendidas e bem, pois assim alunos
dessas escolas públicas poderão se desenvolver e disputar espaços sociais, disputar mercado de trabalho, lugares de
cidadania com alunos de escolas tradicionais, que aprenderam bem todo esse conjunto de conhecimentos e os
utilizam bem para os seus projetos que envolve a continuidade de um projeto de dominação. No enfoque dialético
popular prevalece mais a “visão althusseriana” [3] de que essa ruptura acontece sim pela luta, pela confrontação, se
assim se fizer necessário. Apenas para exemplificar, estariam situadas ai as escolas de fundo de quintal, escolas dos
sem terra, dos quilombolas, entre outras práticas. Equivaleria então afirmar que uma escolha que antecede a
formação docente, mas que já faz parte dela em certo sentido, é a definição de que lado se pretende estar, no que
tange a enfoques de ruptura ou de não ruptura. Na prática não verbalizamos sobre isso, mas essa escolha é feita na
maioria das vezes implicitamente e repercute na nossa prática cotidiana e tem reflexos na própria transformação da
sociedade através da educação.

A FORMAÇÃO DOCENTE

Dois aspectos relevantes devem ser inicialmente levantados quando tratamos da formação docente. O primeiro se
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refere as limitações nos processos de formação de educadores nas instituições de ensino superior. Nas últimas
décadas o número de faculdades de formação de pedagogia cresceu de forma desordenada. Não seria em tese o
maior problema, pois o que temos é uma demanda gigantesca em todo o país e de uma forma ou outra esse
contingente poderia ser aproveitado nas diferentes agencias de educação, entendendo não só a escola, mas a
infinidade de programas de educação, como programas de alfabetização e letramento, projetos de regularização de
fluxo. pedagogia hospitalar, pedagogia empresarial e projetos de educação continuada, entre outros. A questão mais
grave não é a quantidade, mas a qualidade desses egressos. O segundo aspecto se refere a educação permanente,
ou seja, o professor não estanca sua formação quando sai da universidade. Esse processo precisa continuar. Quando
esse docente escolhe atuar no ambiente escolar, cabe então a essa escola tornar-se um espaço de formação, de
ampliação desses saberes antes estudados, de aplicação desses conhecimentos em situações práticas. É
fundamental a constante tematização da prática.

Nas escolas, quase todas tem um sistema de encontro semanal de planejamento, com um tempo que pode e deve ser
usado na reflexão, no estudo. De forma complementar esse tempo pode ser enriquecido com o estudo pessoal,
usando para isso um roteiro apropriado. Hoje com os avanços nas redes de formação pela internet, esse processo
ficou cada mais acessível. Em uma tendência que complementa as redes de educação a distância, começam a surgir
os mooc’s, que seriam os “massive open online courses”, onde podemos aprender quase tudo, de forma simples,
acessível e com produtos de excelente qualidade didática. Para um docente que deseje complementar sua formação,
esse tipo de curso funciona como uma alternativa perfeita a ser considerada.

Sendo assim, garantidos esses espaços de formação, o próximo passo é escolher que aspectos precisam ser
trabalhados, aprofundados. Inicialmente se faz necessário o estudo da concepção. O professor tem que se apropriar
das diferente visões de educação e assim sustentar teoricamente essa prática que vai implicar na definição do
currículo, na definição de uma metodologia e de métodos específicos. Esse processo de educação contínua caminha
junto com a revisão periódica ou aprofundamento do projeto político pedagógico.

Complementando ainda essa agenda de formação, na maioria dos casos o próprio cotidiano da escola acaba por
oferecer elementos para essa trilha de aprendizagem. Para se ter uma noção de como isso funciona vamos considerar
que uma escola percebe que a comunidade poderia contribuir mais na formação dos alunos daquela determinada
unidade e então começa a dar passos no sentido de viabilizar essa colaboração de outros atores que estão no entorno
da escola, como restaurantes, academias de ginástica, postos de saúde, entre outros. Ao perceber essa necessidade
os docentes decidem que é preciso entender mais o que é a educação integral e de que maneira é possível estender
o tempo e o espaço de aprendizagem dos alunos. Esse estudo tematiza essa prática, fornece norte a essa busca. Se
as coisas não estão funcionando de forma democrática, que tal um aprofundamento da questão da gestão
democrática da educação. Se olharmos a problemática da disciplina na escola, porque não aprofundar o que os
teóricos pensaram sobre a questão da educação para o limite, para a harmonia nos ambientes escolares, para o
exercício da liberdade e respeito ao direito do outro. E assim, poderiam ser inúmeros exemplos de como se pode
montar essa agenda que considera essa prática cotidiana. Uma boa metodologia é usar o estudo de caso, onde
situações de alunos, famílias ou mesmo da relação em sala de aula ou dificuldades na implementação de um
determinado ponto do plano de ensino se transforma em uma problemática ser estudada, a ser tematizada.

Uma área delicada do ensino fundamental é seguramente o primeiro ciclo que compreende o primeiro, segundo e
terceiro ano. Sabendo desde já que, embora possamos dizer isso com diferentes nomenclaturas, cada ano tem papel
específico e um conjunto de competências que devem ser trabalhadas pelos alunos. Na prática o ano 1 estaria mais
voltado para a iniciação na aquisição dessas competências, sendo o ano 2 para a consolidação e o ano 3 para o
aprofundamento. Claro que vão ter competências que se iniciam, se consolidam e já se aprofundam no ano 1, mas
nem sempre é assim, pois vai depender da complexidade daquela determinada competência. Sendo assim, a
formação docente deve trabalhar de forma permanente, continua, exaustiva, a aquisição de competência dentro desse
ciclo, pois daí depende todo o processo de alfabetização e letramento. Esse entendimento pede estudo permanente
sim, pois trata-se de assunto bastante complexo. Para Selva (2013), "o sistema de ciclos é a compreensão de que os
processos de aprendizagem têm um tempo pedagógico. Ele trabalha melhor com a criança quando pensa num tempo
mais amplo", disse. Nesse caso, o processo de avaliação não é simples e exige do professor uma atenção maior. "A
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criança é avaliada continuamente. As aprendizagens não são homogêneas. Tanto faz uma superar as dificuldade e
dar saltos no conhecimento em um mês como outra criança, em um dia. Avaliar não é fácil e é muito importante que
seja processual".

Em sequencia outro campo de aprofundamento que se abre e que também tem direta relação com o ciclo, é processo
de alfabetização e letramento. Compreender esse processo é fundamental, pois embora pareça simples, não é tanto
assim. A dinâmica de alfabetização pede muita habilidade do docente para perceber como funciona esse processo de
aquisição da leitura e da escrita na mente de uma criança. Os estudos, que tiveram seu lugar nas últimas três décadas
vem permitindo uma compreensão ampla de como a criança desenvolve o seu processo pessoal de alfabetização,
passando pelos estágios de codificação e posteriormente a compreensão de que essa alfabetização é muito mais
notacional, onde a letra representa algo que tem forma, tamanho.

Os estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky [4] foram decisivos para ampliar essa compreensão. A psicogênese da
língua escrita, proposta pelas autoras, inovou ao trabalhar os diferentes níveis de escrita, onde as crianças podem ser
percebidas em diferentes etapas do processo de aquisição da escrita, sendo agrupadas em pré silábicos, silábicos e
silábicos-alfabéticos e alfabéticos. O aprofundamento vai além quando se investiga que mesmo os silábicos podem já
ter um nível de escrita com valor sonoro ou sem valor sonoro. A década de 80 vai ser marcante nesse processo, com
o surgimento da proposta construtivista, como alternativa a uma postura pendular que situava os processos de
alfabetização antes desse período, de um lado ou de outro. Nos referimos ao fato de que os métodos oscilavam entre
sintéticos e analíticos.

Soares (2004) contribui para o entendimento dessa trajetoria dos processos de alfabetização e letramento.

Uma análise das mudanças conceituais e metodológicas ocorridas ao longo da história
do ensino da língua escrita no início da escolarização revela que, até os anos 80, o
objetivo maior era a alfabetização (tal como acima definida), isto é, enfatizava-se
fundamentalmente a aprendizagem do sistema convencional da escrita. Em torno desse
objetivo principal, métodos de alfabetização alternaram-se em um movimento pendular:
ora a opção pelo princípio da síntese, segundo o qual a alfabetização deve partir das
unidades menores da língua – dos fonemas, das sílabas – em direção às unidades
maiores – à palavra, à frase, ao texto (método fônico, método silábico); ora a opção pelo
princípio da análise, segundo o qual a alfabetização deve, ao contrário, partir das
unidades maiores e portadoras de sentido – a palavra, a frase, o texto, em direção às
unidades menores (método da palavração, método da sentenciação, método global). Em
ambas as opções, porém, a meta sempre foi a aprendizagem do sistema alfabético e
ortográfico da escrita; embora se possa identificar, na segunda opção, uma preocupação
também com o sentido veiculado pelo código, seja no nível do texto (método global), seja
no nível da palavra ou da sentença (método da palavração, método da sentenciação),
estes – textos, palavras, sentenças – são postos a serviço da aprendizagem do sistema
de escrita: palavras são intencionalmente selecionadas para servir à sua decomposição
em sílabas e fonemas, sentenças e textos são artificialmente construídos, com rígido
controle léxico e morfossintático, para servir à sua decomposição em palavras, sílabas,
fonemas.

Soares (2004), sobre o processo de alfabetização, acrescenta ainda que:

a criança alfabetiza-se, isto é, constrói seu conhecimento do sistema alfabético e
ortográfico da língua escrita, em situações de letramento, isto é, no contexto de e por
meio de interação com material escrito real, e não artificialmente construído, e de sua
participação em práticas sociais de leitura e de escrita; por outro lado, a criança
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desenvolve habilidades e comportamentos de uso competente da língua escrita nas
práticas sociais que a envolvem no contexto do, por meio do e em dependência do
processo de aquisição do sistema alfabético e ortográfico da escrita.

Soares (2004), apresenta ainda conceitos essenciais que permitem compreender a alfabetização e o letramento,
mostrando suas distinções e ao mesmo tempo a sua natureza de interdependência.

Letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da educação e das
ciências lingüísticas há pouco mais de duas décadas; seu surgimento pode ser
interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos
e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema
alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido,
tradicionalmente, pelo processo de alfabetização. Esses comportamentos e práticas
sociais de leitura e de escrita foram adquirindo visibilidade e importância à medida que a
vida social e as atividades profissionais foram-se tornando cada vez mais centradas na e
dependentes da língua escrita, revelando a insuficiência de apenas alfabetizar– no
sentido tradicional – a criança ou o adulto. Em um primeiro momento, essa visibilidade se
traduziu ou numa adjetivação da palavra alfabetização– alfabetização funcional tornou-se
expressão bastante difundida – ou em tentativas de ampliação do significado de
alfabetização, alfabetizar, por meio de afirmações como “alfabetização não é apenas
aprender a ler e a escrever”, “alfabetizar é muito mais que apenas ensinar a codificar e
decodificar”, e outras semelhantes.

Ainda dentro dessa agenda de formação docente, e não menos importante, é o estudo sobre a aquisição de
competência, tanto de alunos, como de docentes. Entender o que são e como se dá a aquisição de competências é
um passo decisivo. As competências reúnem três elementos básicos que são: conhecimento, habilidade e atitude. Os
três pontos precisam ser aprofundados, permitindo entender como se produz e como se sistematiza o conhecimento e
qual o lugar da escola nesse processo. Entender quais são as instâncias de aquisição dessa base de conhecimentos.
Entender que a habilidade tem relação com o saber fazer e que a transposição didática tem neste aspecto um papel
determinante. Finalmente estudar competência implica em estudar os aspectos atitudinais, entendendo ai os aspectos
emocionais que estão envolvidos em nossas ações e que interferem em nosso processo de aprendizagem. Perrenoud
[5] contribuiu de forma significativa para o entendimento do que seriam as competências dos professores e Bernardo
Toro [6] sugeriu uma forma muito própria de ver as competências essenciais do aluno.

Por último e não menos importante, caberia um aprofundamento nessa agenda sobre a relevância das rotinas
escolares, que acabam por contemplar em seu bojo a diversidade das modalidades organizativas, como são as
atividades permanentes, as sequencias didáticas, os jogos, entre outras. Pensar essas rotinas é um ponto importante
nessa agenda de formação. O enriquecimento dessa rotina se dá ainda pela variedade de tipologias textuais
exploradas, onde nessa variedade são consideradas as poesias, contos, trava línguas, parlendas e porque não, os
diferentes textos que circulam no cotidiano, como as contas de luz, os cartões de crédito, os encartes de mercado, os
rótulos dos alimentos e tantos outros. Conhecer também as especificidades dessas crianças nesta faixa etária, se
constitui uma tarefa essencial, pois o êxito no processo de ensino aprendizagem depende sim do entendimento como
cada criança reage, de acordo com o seu desenvolvimento como ser. As etapas do desenvolvimento infantil foram
estudadas por diferentes autores e assim nunca será demasiado conhecer posicionamentos variados sobre essa
questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito inicial do presente texto era levantar elementos para a compreensão das questões que cercam a
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problemática da formação docente, iniciando pela compreensão do cenário global onde a educação se insere,
passando pelas concepções de educação e enfoques pedagógicos e finalmente pontuando as possibilidades de uma
agenda precisa de formação docente. Pode-se observar que esse propósito foi atingido, embora não de forma
exaustiva. A proposição inicial que se perseguiu foi o levantamento de ideias que pudessem compor uma trilha teórica
mínima, mas muito precisa, para a construção de uma possível agenda de formação para o docente do ensino
fundamental. Um encaminhamento que fica em aberto é justamente o aprofundamento dos citados possíveis espaços
dentro desses enfoques teóricos levantados. Como o que se apresenta é um roteiro, ficam os tópicos sugeridos nas
entrelinhas para uma tarefa de aprofundamento. Uma conclusão que fica depois desse processo de reflexão, é que a
construção de uma agenda de formação docente é uma tarefa essencial para o desenvolvimento do professor e
consequentemente da escola como um todo.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Goerge Bernard Shaw foi um dramaturgo irlandês, nascido em 1856, em Dublin. Também contista, ensaísta,
romancista e jornalista. Ganhador do nobel de literatura em 1925, por suas contribuiçoes literárias.

2. “Visão gramsciniana” se refere ao pensamento do autor italiano Antonio Gramsci (1891-1937), filosofo, cientista
politico, político, comunista e antifacista.

3. “Visão “althusseriana” se refere ao pensamento do autor Louis Althusser (1918-1990), filósofo francês, de
origem argelina. O autor é detentor de uma produção fortemente marcada pela orientação marxista.

4. Emilia Ferreiro é uma pedagoga e psicóloga argentina, nascida em 1936. Doutora pela Universidade de
Genebra sob a orientação de Jean Piaget. Depois de seus estudos na Suiça, onde obteve seu PHD, volta a
Argentina e forma um grupo de pesquisa em alfabetização. e Ana Teberosky é uma educadora argentina
nascida em 1944. Doutora em psicologia, produziu juntamente com Emilia Ferreiro, a obra traduzida no Brasil
como “psicogênese da língua escrita”. Atualmente atua em universidade espanhola.

5. Philippe Perrenoud (1955), é um sociólogo suíço que se tornou referencia ao escrever sobre educação,
especialmente no que se refere a profissionalização docente. É doutor em sociologia e antropologia e professor
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade de Genebra.

6. Bernardo Toro é um educador colombiano e um renomado pensador da educação e da democracia na américa
latina. É o proponente de sete competências que crianças e jovens devem ter para que possam participar de
forma mais ativa no século XXI, o chamado “códigos da modernidade”
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