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RESUMO – A escola é o locus por excelência onde é transmitido e construído o conhecimento e a prática humana. 
Partindo do pressuposto básico que a construção do conhecimento é um processo lento e bastante complexo, 
almejando cada vez mais professores capacitados, aptos a encarar os desafios impostos pela sociedade e capazes de 
cumprir o seu papel alfabetizador e formador de cidadãos. O objetivo desse artigo é analisar a formação do 
professor alfabetizador e o processo educacional em que estão inseridos. Metodologicamente foi realizada uma 
aprofundada pesquisa bibliográfica relacionada ao tema. Concluímos com uma análise, ressaltando a importância de 
uma práxis pedagógica, voltada à importância da escola orientar seu trabalho com o objetivo de preservar e 
impulsionar a dinâmica do desenvolvimento e da aprendizagem, preservando a autonomia do aluno e favorecendo o 
contato sistemático com os conteúdos, temas e atividades que melhor garantirão seu processo e integração como 
estudante e cidadão. 
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I – INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho tem como objetivo repensar a formação dos professores 

alfabetizadores, enfatizando os saberes necessários para a prática docente.  A escolha desse 

objeto deve-se ao fato de estarmos vinculado à educação e pela curiosidade que tivemos após 

termos realizado um projeto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo 

Neve, onde analisamos a qualidade de ensino da mesma, e nos sentimos sensibilizados com a 

carência de uma professora em busca de um método eficaz de alfabetização que atendesse as 

necessidades da heterogeneidade de sua classe.  

 

Para tanto, iniciamos com a conceituação de formação por Tardif (2002): 



 2

O processo de formação do ser humano é tão rico, complexo e variado 
quanto o próprio ser humano. O ser humano é, a um só tempo, um 
manipulador de fenômenos objetivos, sociais e humanos; é um negociador 
que discute com seus semelhantes; é um ser que pauta seus comportamentos 
por normas e que descobre, no ambiente em que vive, desde o nascimento, 
modelos de comportamento que tende a reproduzir; é também um ser que 
expressa sua subjetividade e que orienta sua vida de acordo com uma 
dimensão afetiva e emocional. Em suma, o processo de formação do ser 
humano reflete exatamente todas as possibilidades e todas as matizes dos 
seres que somos (2002, p. 174). 

 

Entretanto, podemos entender que o ser humano, desde o seu nascimento, tende a 

reproduzir comportamentos e normas que irão dirigir a sua vida e expressar sua subjetividade,  

refletindo, portanto, e os seres que somos. Segundo Nóvoa: 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 
de técnicas), mas, sim através de um trabalho de refletividade crítica sobre as 
práticas de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 
tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 
(1997, p. 25). 

 

Segundo Nóvoa (1997), deve fazer parte da formação docente: a) o desenvolvimento 

pessoal; b) o profissional; c) o organizacional. A formação de professores necessita de uma 

compreensão teórica adequada que forneça ao professor, instrumentos de reflexão para uma 

análise coerente das possíveis situações profissionais com que possa vir a confrontar-se, 

permitindo-lhe atuar de forma fundamentada crítica e reflexiva. (JESUS, 2002) 

 
No entanto, é importante não deixar de considerar que, de acordo com o pensamento 

prático do professor é uma complexa competência de caráter holístico. E um processo que deve 

ser encarado como um todo, não se restringindo a soma das partes que podem ser diferenciadas 

analiticamente. (NÓVOA, 1997, p. 113). 
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Por isso, a formação do professores precisa ser repensada, levando em consideração 

as novas situações de ensino-aprendizagem deste século, considerando-se que deve ocorrer ao 

longo de sua carreira profissional e não apenas na sua formação inicial. 

 
No que se refere a questão do professor alfabetizador, essa situação adquire um 

contexto específico, visto que, serão eles os responsáveis por mediar o conhecimento da leitura 

e da escrita para os alunos, sejam crianças, adolescentes ou adultos. 

 
Objetivando situar a alfabetização, será traçado um breve histórico. Segundo estudos 

realizados a escrita é um fato social, é uma convenção e não sobreviveria se fosse restrito 

apenas a um pequeno grupo de pessoas, ao longo processo de invenção da escrita incluiu 

também a invenção das regras de alfabetização.  

Na Antigüidade os alunos alfabetizavam-se aprendendo a ler algo já escrito e depois 

copiando, já na idade média, acontecia menos nas escolas e mais na vida privada. Com o 

Renascimento (Séculos XV e XVI), e, sobretudo com o aparecimento da imprensa na Europa, a 

preocupação com os leitores aumentou, conduzindo a um interesse pela alfabetização, 

motivando o aparecimento das cartilhas.A alfabetização hoje, apesar das interferências recentes 

no seu  procedimento,  a prática mais comum em nossas escolas ainda se apóia na cartilha 

tradicional.  

 

Contudo, cada vez mais professores estão dedicando a conduzir o processo de 

alfabetização de modo diferente, procurando equilibrar o processo de ensino com o de 

aprendizagem. Ao longo do tempo, o conceito de alfabetização mudou, para responder às 

necessidades da sociedade, muitos métodos e processos foram criados, modificados e 

adaptados tentando aperfeiçoar ao máximo o processo de ensino da escrita e leitura.  
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Enquanto necessidade a alfabetização é um ponto indiscutível, porém, a utilização do 

método e da cartilha no processo é um tema que gera polêmica por parte dos professores 

alfabetizadores.  

 “A Alfabetização tem sido uma questão bastante discutida pelos 
que se preocupam com a educação, já que há muitas décadas se 
observam as mesmas dificuldades de aprendizagem, as inúmeras 
reprovações e a evasão escolar. Atualmente, essa questão vem 
recebendo uma atenção especial da parte dos órgãos oficiais, os 
quais, entretanto, não têm obtido resultado expressivos em suas 
tentativas de solucionar os problemas citados”. (Ferreiro, 
1994:08)  

 

A alfabetização é o momento mais importante no processo de aprendizagem para 

formação escolar do aluno, garante seu novo espaço na sociedade. Partindo desta concepção, 

quando se fala em alfabetização deve-se analisar a vinculação da escola a alfabetização, ou 

seja, a escola não sendo a única responsável pelo conhecimento e saber que as crianças 

possuem, mas, tem o poder de ampliar e possibilitar a construção de novos conhecimentos. 

 
Partindo desse pressuposto a tarefa do alfabetizador vai além da capacidade de 

codificar e decodificar signos lingüísticos, o alfabetizador atual deve estar embasado numa 

concepção de Educação e numa teoria do conhecimento coerente com a realidade de sua 

clientela, pois só através dessa correlação é que será criada a possibilidade de que o aluno, 

mesmo da escola pública, obtenha acesso a condições mais dignas de vida. 
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II. REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NO BRASIL 

 

Desde 1930 o Brasil vem sofrendo profundas transformações político-econômicas e 

sociais e com a crise internacional da economia, a sociedade, que era pautada no modelo 

agrário rural, passa a ser urbano-industrial, configurando a aceleração do capitalismo 

industrial. O avanço do capitalismo gera a necessidade de que os operários tenham cada vez 

mais um mínimo de instrução (e qualificação) para operar máquinas.  

 
A formação de núcleos urbanos, por sua vez, reclama uma escolaridade mínima da 

população, quer para que esteja em condições de competir no mercado de trabalho, quer para 

que tenha condições de sobreviver na própria cidade, mais complexa do que a sobrevivência no 

campo quer pela possibilidade que a escolaridade mínima abre para o trabalho autônomo ou 

não nas atividades comerciais, próprias do desenvolvimento urbano. Esses fatores, dentre 

outros, impulsionarão o Estado brasileiro a organizar, de forma única e centralizada, a 

educação no País.  

 

No ano de 1932, são criados os Institutos de Educação, que ampliaram as 

finalidades da Escola Normal. Compreendiam, além da formação de professores primários, o 

próprio curso primário e pré-primário, destinado à prática dos alunos-mestres, o secundário e 

os cursos de extensão e aperfeiçoamento para professores já formados. Estes Institutos 

constituíram-se na elite das Escolas Normais. Freqüentados pela classe alta, uma vez que 

altamente seletivos, incorporaram novas experiências didático-metodológicas, sobretudo as 

decorrentes do movimento escolanovista, sem, no entanto, incorporarem as mudanças sociais 

que vinham ocorrendo no ensino primário em geral. 



 6

Nesta década, a sociedade brasileira de então encontrava-se em franco processo de 

urbanização industrial, com bolsões de capitalismo avançado. Tradicionalmente feminino, o 

trabalho da professora, antes visto como um 'concessão à emancipação feminina', vai 

paulatinamente sofrendo as pressões características da classe média assalariada. Já não é mais 

'luxo' a mulher trabalhar fora. O trabalho da professora carrega uma vantagem, que é permitir a 

conciliação com o trabalho de dona de casa. Esse fenômeno evidencia a deterioração do 

trabalho em geral num capitalismo selvagem de acumulação contínua - deterioração do 

trabalho do homem e da mulher. As raízes históricas do trabalho e da formação da professora 

explicam as dificuldades dessa profissional e a “perda da abnegação e da dedicação”, antes 

consideradas como fatores inerentes a um bom ensino.  

 
Observando-se que partir da década de 70 a Lei n° 5.692/71 incorpora a formação 

de professores do 2° grau. Portanto, desaparecem as denominações Escola Normal e Instituto 

de Educação e institui-se a Habilitação ao Magistério. Incluída na Reforma do 2° Grau como 

um todo, a formação de professores far-se-á após o aluno ter cursado as disciplinas do Núcleo 

Comum (Formação Geral). Via de regra, em um ano, após o que, optando pela Habilitação ao 

Magistério, o aluno cursará as disciplinas profissionalizantes em mais dois ou três anos. 

 

Já de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, o perfil do Profissional do Ensino não muda porque 

estamos entrando num novo milênio, mas pelo imperativo das inovações em todas as áreas do 

saber, do fazer, do ser e da tecnologia. Somos impelidos também pela força da nova LDB 

9394/96 que propõem uma revolução no Ensino Básico, desde a Educação Infantil, passando 

pelo Ensino Fundamental e culminando no que chamam de Novo Ensino Médio. O Brasil 
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começa a definir e estruturar a Educação em 1930 com o movimento denominado "Escola 

Nova", trazendo em seu bojo, propostas inovadoras para a época como a laicidade do ensino, a 

coeducação dos sexos, a escola pública para todos e a revolução pedagógica de centrar o 

ensino no aluno, e não mais nos programas e/ ou professor, como na "Escola Tradicional" - o 

que vem ratificado na nova e 4a. LDB 9394/96. 

 

2.1 OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR.  

A formação de professores é algo, que se estabelece num processo continuo. Que 

começa nas escolas de formação inicial, que continua nos primeiros anos de exercício 

profissional. Os primeiros anos do professor são absolutamente decisivos para o futuro de cada 

um dos professores e para a sua integração harmoniosa na profissão – continuam ao longo de 

toda a vida profissional, através de práticas de formação continuada. Mas a lógica da formação 

continuada deve ser centrada nas escolas e deve estar centrada numa organização dos próprios 

professores.  

 

Analisando o parágrafo anterior que deve notar o processo de formação dos 

educadores, a fundamentação teórica é um meio essencial ao conhecimento e a transformação 

da realidade garantido uma ação pedagógica do futuro professor mais corrente e eficaz. Assim, 

a teoria fornece alimentos para a transformação da pratica com o objetivo de qualificar o 

processo garantido que ele desenvolva uma ação eficiente . 

 
Segundo Delval (1997, p. 28-29), a formação de professores vem se opondo a 

racionalidade técnica até então vigente. Considera-se, cada vez mais, o professor como um 
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intelectual em processo contínuo de formação. Estes processos contínuo de formação 

desencadeia uma constante reflexão sobre suas práticas e experiências cotidianas, o que 

ressignifica os saberes docentes e, por conseguinte, a identidade do professor, caracterizando-

se como uma tendência contemporânea na formação de professores. 

 

Segundo Nóvoa, (1997) é difícil dizer sou professor, na atualidade, é mais 

complexo do que foi no passado, porque a profissão docente sempre foi de grande 

complexidade. Hoje, os professores têm que lidar não só com alguns saberes, como era no 

passado, mas também com a tecnologia e com a complexidade social, o que não existia no 

passado. Hoje em dia é, certamente, mais complexo e mais difícil ser professor do que era há 

50 anos, do que era há 60 anos ou há 70 anos. Esta complexidade acentua-se, ainda, pelo fato 

de a própria sociedade ter, por vezes, dificuldade em saber para que ela quer a escola.  

 

A escola foi um fator de produção de uma cidadania nacional, foi um fator de 

promoção social durante muito tempo e agora deixou de ser. E a própria sociedade tem, por 

vezes, dificuldade em ter uma clareza, uma coerência sobre quais devem ser os seus objetivos. 

E essa incerteza, muitas vezes, transforma o professor num profissional que vive numa situação 

amargurada, difícil e complicada. Complexidade esta, maior do que no passado. Mas isso 

acontece, também, por essa incerteza de fins e de objetivos que existe hoje em dia na 

sociedade.  

 
Entretanto, o professor não é, hoje em dia, um mero transmissor de conhecimento, 

mas também não é apenas uma pessoa que trabalha no interior de uma sala de aula. O professor 

é um organizador de aprendizagens via os novos meios informáticos, das novas realidades 

virtuais. 
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Nesta perspectiva da construção do conhecimento o papel do professor não pode ser 

nem de um “expositor”, nem de um “facilitador”, mas sim de um problematizador. O professor 

tem a função de organizar as interações do aluno com o meio e problematizar as situações de 

modo a fazer o aluno, ele próprio, construir o conhecimento sobre o objeto de pesquisa. 

 

Alguns estudos informam sobre a dificuldade de se ter informações completas e 

exatas acerca do saber, das atitudes e das crenças dos professores e das condições em que se 

espera que eles levam a cabo o seu trabalho, já que são os árbitros finais de quaisquer 

mudanças que ocorram, sendo, portanto, importante ter informação segura acerca da maneira 

como tomam decisões e fazem escolhas que estão no centro de suas ações, nos avisa Freitag 

(1977). A reprodução da estrutura do ensino na sala de aula é um ponto importante a se 

considerar na elaboração dessa noção. De modo geral, podemos supor que é difícil para o 

professor ver-se como agente transformador da estrutura social, pois ele sequer consegue 

influenciar a estrutura à qual está submetido. Se o próprio professor não é autônomo, sendo 

restringido pelo papel que é forçado a desempenhar pelas instâncias superiores, então seria, 

para ele, difícil agir no sentido de dar autonomia ao aluno, (SILVA, 1999). 

O Profissional do Ensino é desafiado a atuar criticamente na elaboração e execução 

dos projetos sociais, na indicação do material pedagógico que é proposto ao aluno, e decidir 

sobre metodologia na busca da construção do conhecimento em sala de aula, bem como no uso 

de outras tecnologias. O novo Profissional do Ensino é aquele que desenvolve as competências 

para continuar aprendendo, de forma crítica, em níveis mais complexos de estudos. Essas 

competências são de nível cognitivo, cultural, psicomotor e sócio-afetivo. 
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Diante dos parágrafos acima expostos, as exigências estão cada vez mais apuradas 

com relação à formação dos professores. Como também podemos observar, em especial nos 

Arts. 13, 61,62 da LDB 9394/96:  Os docentes incumbir-se-ão de: 

 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

Ainda com base nessa mesma Lei no Art. 61 “A formação de profissionais da 

educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 

e outras atividades. 

 
Sendo assim, no Art. 62 “A formação de docentes para atuar na educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
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institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal”.  

 

Entretanto, ser professor significa tomar decisões pessoais e individuais constantes, 

porém sempre reguladas por normas coletivas, as quais são elaboradas, ser professor significa 

tomar decisões pessoais e individuais constantes, porém sempre reguladas por normas 

coletivas, as quais são elaboradas por outros profissionais ou regulamentos institucionais por 

outros profissionais ou regulamentos institucionais.  

 

2.2. O PROFESSOR ALFABETIZADOR: contextualização 

Um dos maiores desafios enfrentados no processo de formação de professores 

alfabetizadores, é garantir a qualidade da capacitação, visto que a maioria dos futuros 

alfabetizadores apresenta um nível de escolaridade muito baixo. Nas duas últimas décadas 

muitas foram às discussões a respeito da alfabetização, as quais vêm envolvendo a participação 

de pesquisadores de diferentes áreas de atuação. A alfabetização passou, assim, a ser um tema 

amplamente debatido em seus vários aspectos. 

Para Martins (1991) "a alfabetização é a ação de ensinar / aprender a ler e escrever", 

já o conceito de letramento diz respeito ao "estado ou condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita". Portanto, alfabetizar 

letrando seria "ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita de 

modo que o indivíduo se tornasse ao mesmo tempo alfabetizado e letrado".  
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O professor que alfabetiza é um professor que ensina uma língua. “Como pode-se 

ensinar uma língua sem conhecer sua estrutura  e o seu funcionamento, bem como os 

mecanismo que permitem sua aquisição?” (Perrenoud; 1999, p.10). 

 

Dessa forma, com o objetivo de contribuir para a compreensão da história da 

formação do professor alfabetizador no Brasil. No entanto, a concepção marcante entre os 

alfabetizadores é a de que o alfabetizando possui seus conhecimentos e estes merecem ser 

resignificados, no espaço da sala de aula, à luz dos conhecimentos formais. 

Entretanto, é indispensável ponderar que estes saberes experienciais ainda que 

fundamentais não são os únicos necessários à complexa ação alfabetizadora. Os professores 

alfabetizadores precisam ter consciência das suas práticas, não basta saber-fazer, para tanto é 

preciso que estes possam relacionar o local com o global, sua prática alfabetizadora em Passa e 

Fica com o contexto sócio-econômico no qual esta está inserida. A prática docente crítica 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 

Em suas práticas, em seus relatos divisamos a importância que estes dedicam a 

autonomia e a cooperação em sala de aula, denotam que o respeito é elemento fundamental 

para a sala de aula por ressoar nas relações interpessoais mantidas. O ambiente de sala de aula 

então torna-se um espaço para a sistematização, transformação e comunhão de idéias.  

Na elaboração, por meio da prática de sala de aula, da sua epistemologia didática o 

alfabetizador tem chance de se apropriar de um aspecto determinante da ação docente: a 

importância do referencial sócio-cultural. 



 13

Podemos dizer dentro do conceito de Emília Ferreiro, a alfabetização é um processo 

de aquisição de conhecimentos, embasa-se em teorias construtivistas da psicologia da 

aprendizagem, que a considera como um fenômeno que se dá ao nível de uma estruturação 

inteligente.  

Nessa perspectiva, a alfabetização é um processo de construção de conhecimento 

onde o aluno raciocina, avalia, resolve problemas, ou seja, a alfabetização se inicia bem antes 

de sua entrada na escola, na interação com o meio informal antecedendo qualquer nível de 

escolaridade, pois, o indivíduo constrói seu conhecimento a partir das experiências e 

conhecimentos diários, carga esta que ele já traz a escola, ou seja, a alfabetização não é um 

processo que se dá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. 

 
Entretanto, é de fundamental importância que o professor - alfabetizador considere 

que embora os sujeitos não saibam ler e escrever, estes já possuem conhecimentos prévios das 

funções da escrita e das características dos diversos gêneros textuais presentes no seu 

cotidiano. 

 
O papel do Professor Alfabetizador consiste em planejar e implementar ações 

pedagógicas que propiciem, para o aluno, no período de um ano, o desenvolvimento das 

habilidades de ler e escrever com compreensão, a valorização da linguagem como espaço de 

interação social, produção e circulação de conhecimento, assim como estruturação da 

identidade pessoal e coletiva. 
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III. A FORMAÇÃO NECESSÁRIA AO ALFABETIZADOR 

 
Atualmente são bastante amplas as discussões na busca de soluções para os 

problemas da escola pública, cujos índices de reprovação, faz com que se conviva com o 

fracasso escolar desde a alfabetização. Mas, em meio a tanta discussão sobre este fenômeno, 

nada é posto na prática visando solucionar o problema, perpetuando as ações governamentais 

que produz analfabetos dentro dos bancos escolares. 

 

Na década de 70 a análise dos motivos do fracasso escolar nas séries iniciais deixa 

de ser restrito a psicologia e a pedagogia, partindo para o interesse de muitos diferentes 

teóricos, proporcionando uma compreensão bem mais aprofundada acerca do processo da 

alfabetização. 

 

Entretanto, se a conclusão dos trabalhos fosse além dos currículos acadêmicos uma 

das causas do insucesso da alfabetização, que é a capacitação do profissional seria a melhor 

conduzida, possibilitando técnicas teoricamente bem fundamentadas, levando o professor a 

uma reflexão e prática significativa. 

 

Os estudos elaborados fogem da realidade de que “para ser alfabetizador é 

necessário algo mais que ser alfabetizado”. Os alfabetizadores devem buscar através de 

atualização dos conhecimentos eficiência e competência na sua prática educacional. 

 

Diante disso, as investigações de Ferreiro (1994) sobre o processo de alfabetização 

conclui afirmando “o professor alfabetizador está muito só: em lugar de ser considerado como 
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o professor mais importante de toda a escola primária é considerado com aquele que faz o 

trabalho menos técnico, que qualquer outro poderia fazer”.    

 

Sendo assim, a tarefa do alfabetizador vai além da capacidade de codificar e 

decodificar signos lingüísticos, o alfabetizador atual deve estar embasado numa concepção de 

Educação e numa Teoria do conhecimento coerente com a realidade de sua clientela, pois só 

através dessa correlação é que será criada a possibilidade de que o aluno, mesmo da escola 

pública, obtenha acesso a condições mais dignas de vida. 

 

O alfabetizador com base nessa visão constitui-se como um sujeito construtor do 

seu próprio conhecimento e não como um mero recipiente que, pode ser preenchido pelo saber 

imposto de fora pra dentro. Pois, de acordo com o nível de conhecimento de cada aluno, o 

alfabetizador iria elaborar os conteúdos, respeitando o desenvolvimento das capacidades, 

relacionando a realidade de cada um, respeitando o conhecimento adquirido com o convívio 

familiar e da comunidade em que está inserido. 

 
Em suma a elaboração desse trabalho foi desenvolvido através de soma de texto 

observados da área pedagógica. Assim, a analise desse conjunto de fatos trás oportunidade a 

uma reflexão profunda na questão de rever as posturas adotadas, observando que a realidade é 

complexa e inacabada. 

 

IV. REFLEXÕES SOBREA ALFABETIZAÇÃO  

 

A psicologia do desenvolvimento pretende estudar como nascem e como se 

desenvolvem as funções psicológicas que distingue o homem de outras espécies. Ela estuda a 
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evolução da capacidade perceptual e motora, das funções intelectuais, da sociabilidade e da 

afetividade do ser humano. Sendo assim é essencial antes de escrever fazer um sucinto 

embasamento ligado ao item sobre de Jean Piaget, ao estudar a evolução do pensamento dos 

sujeitos, percebeu a possibilidade de resgatar o percurso, o processo de desenvolvimento 

intelectual do ser humano, através da lógica dos erros que as crianças cometiam durante os 

testes de raciocínio. Os estudos de Jean Piaget contribuíram para superar a ansiedade dos 

professores, no que se refere aos erros no processo de aquisição de conhecimentos da língua 

escrita. 

 

Diante desse entendimento, citado no parágrafo acima é importante associar a 

psicologia do desenvolvimento com as reflexões teóricas sobre a alfabetização para uma 

melhor compressão desse estudo. 

 
A aprendizagem inicia bem antes da criança ir para a escola. A tarefa de ensinar 

em nossa sociedade, não está concentra da apenas nas mãos dos professores. A criança 

aprende com a família, os amigos, meios de comunicação de massa, no seu dia a dia etc. A 

escola é uma instituição social responsável pela educação sistemática, aquela que obedece a 

regras, normas, horários, conteúdos sistematizado.  

A psicologia é importante para a educação, por que coloca a serviço da 
mesma um conjunto de conhecimentos psicológicos sobre a base do 
desenvolvimento e aprendizagem, favorecendo assim ao professor um 
melhor conhecimento para assim, planejar melhor suas ações.  (Freitas, 
1995: 42) 

 

 
O desenvolvimento da inteligência é determinada pelo indivíduo e não pelo meio. A 

aprendizagem se dá de dentro para fora, segundo Carl R. Rogers, Noam Chomsky entre outros. 
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Diz: a educação é um processo de dentro para fora. O conhecimento: é pré-formado na mente 

humana- as idéias são inatas. O homem já nasce com as estruturas do conhecimento prontas, 

elas se atualizam à medida em que ele se desenvolve. O organismo é quem determina o 

conhecimento. As estruturas cognitivas são dados biológicos, cabendo ao sujeito adaptá-lo à 

realidade (ao meio em que interage). O conhecimento é passivo, onde o sujeito simplesmente 

copia as experiências do meio. 

 

Diante de tal, para o professor, é mais importante permitir o desenvolvimento do que 

ensinar. O professor só atuaria nos níveis de desenvolvimento já atingidos, isto é, tem uma 

função quase inexistente ou muito limitada. O aluno é ativo.  

 

Na concepção empirista ou ambientalista: Atribui um imenso poder ao ambiente no 

desenvolvimento humano. O homem é moldado de acordo com as condições do meio em que 

se encontra. Deriva da corrente filosófica chamada empirismo, que enfatiza a experiência 

sensorial como fonte do conhecimento. O desenvolvimento da inteligência é determinada pelo 

meio e não pelo sujeito. A aprendizagem se dá de fora para dentro, logo, o desenvolvimento 

intelectual pode ser totalmente modelado. O conhecimento se dá por transmissão. 

 

A Concepção de alfabetização a partir da teoria educacional construtivista de base 

piagetiana é que a criança, sujeito ativo, criativo, cognoscente, constrói seu conhecimento na 

interação com o objeto de conhecimento.    Universal abstrato – não situado no contexto sócio-

histórico (e não afetado pelo mesmo). Já a aprendizagem e o conhecimento, dá-se  na interação 

entre sujeito- mundo objetivo.  sujeito cognoscente tem papel fundamental. A aprendizagem 
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depende do desenvolvimento das estruturas cognitivas que segue uma seqüência fixa e 

universal de estágios.  

 
Em suma, o professor tem uma posição muito peculiar nesse processo, atua como 

instigador e mediador: promove momentos de aprendizagem que se apóiam na circulação de 

saberes e conhecimentos entre o sujeito que tenta compreender o mundo e o outro que se 

interpõe entre ambos. O professor é mais um ator social no processo de aprendizagem. 

 

IV. SABERES NECESSÁRIOS A PRATICA PEDAGÓGICA  

 

Ao longo do tempo, o conceito de alfabetização mudou, para responder às 

necessidades da sociedade, muitos métodos e processos de alfabetização foram criados, 

modificados e adaptados tentando aperfeiçoar ao máximo o processo de ensino da escrita e 

leitura.  

 
Para efetivar um processo de aprendizagem coletiva muita concepções precisam ser 

revistas, para que os objetivos sejam alcançados. Uma forma é partir das teorias e pensar como 

se pode trabalhar para conhecer o aluno, ampliar suas habilidades, competências, 

conhecimento e buscar dados para planejar, aprender, ensinar de forma contextualizada. 

 

Assim, a teoria penetra como fonte de contribuição para que o professor conheça as 

hipóteses que a criança traz consigo e suas experiências. Neste sentido, Paulo Freire 

(2000,157) explica ainda que “o mundo encurta, o tempo se dilui: o ontem vira agora; o 

amanhã já está feito”. Isto é, quanto mais ciente estiver o professor de como se dá o processo 
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de aquisição do conhecimento, de como a criança age emocionalmente, de como interage com 

os colegas, mais condições ele terá para encaminhar de forma agradável e produtiva o processo 

de aprendizagem. Nessa visão terão possibilidade de ser de fato educadores, agentes 

transformadores e facilitadores da aquisição de conhecimentos por parte do educando. 

 

Por consecutivo, quando o docente se coloca como alguém que também aprende com 

seus alunos, compreendendo seus modos de construção, ambos constroem juntos “aprender a 

aprender”. Enfim, o educador “ensina”, e enquanto ensina aprende. Assim, professor e aluno 

constroem um rizoma de informações, isto é, todo o conhecimento adquirido por meio de 

investigação e pesquisa se conecta com as “diferentes” áreas do conhecimento. O rizoma 

comprova então que não há conhecimento fragmentado e sim, interligado. E que a construção 

do conhecimento depende de cada indivíduo porque, felizmente, não somos todos iguais. 

 

Compêndio, a realidade a qual vivemos é de constante transformações, mas 

precisamos estar atentos a elas, pois necessitamos de uma educação especial a todos. Uma das 

formas para alterar o quadro da situação atual da Alfabetização é que as escolas de formação 

para o Magistério e os órgãos responsáveis pela educação invistam maciçamente na 

capacitação dos atuais e na formação dos futuros professores.  

 

V. CONCLUSÃO 

Sendo assim, nos dias de hoje a alfabetização que poderia (deveria) ser um processo 

de construção do conhecimento tornou-se um pesadelo na escola. Enquanto a alfabetização 

escolar esteve presa à autoridade de mestres, métodos e livros, que tinham todo o processo 
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preparado de antemão, constatou-se que muitos alunos que não os seguiam eram considerados 

incapazes e acabavam de fato sem conseguir alfabetizar-se. 

 

A alfabetização é o momento mais importante no processo de aprendizagem para 

formação escolar do aluno, garante seu novo espaço na sociedade. Partindo desta concepção, 

quando se fala em alfabetização deve-se analisar a vinculação da escola a alfabetização, ou 

seja, a escola não sendo a única responsável pelo conhecimento e saber que as crianças 

possuem, mas, tem o poder de ampliar e possibilitar a construção de novos conhecimentos. Os 

problemas de aprendizagem, que são os mais freqüentes, devem ser compreendidos e 

enfrentados. Sua solução depende de recurso e motivação. 
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