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Resumo 
 
O presente trabalho tem o objetivo de abordar a formação de professores, sobretudo a inicial, 
no que se refere ao processo de alfabetização da Língua Portuguesa. Desta forma, inicia a 
discussão com base em Tardif (2000) a respeito da epistemologia do saber docente. Discute a 
dicotomia entre o saber acadêmico versus saber profissional. Prossegue o debate com 
contribuições de Antunes (2013) e Pimenta (1996) no que tange às limitações e desafios da 
formação de professores nas conjunturas da sociedade atual. Posteriormente, com 
embasamento em Tiepolo, Porto, Guindaste e Virmond (1990) busca analisar de que forma o 
professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental deve compreender os fundamentos que 
norteiam a Língua Portuguesa, a importância de desenvolver os três principais eixos: 
Oralidade, Leitura e escrita, trabalhadas de forma concomitante e coerente. Segue com Klein 
(2008), no âmbito da superação de teorias da alfabetização que desconsidera as características 
históricas da criança e as que desvalorizam o meio social. Também aborda a importância do 
conceito da função social da escrita e a importância de sua compreensão pela criança como 
também pelo próprio professor. Para encerrar a pesquisa e elencar dados para estudo, far-se-á 
um questionário com acadêmicos do 4º ano do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia a 
respeito dos princípios básicos da alfabetização, com o intuito de analisar a compreensão 
destes conceitos na formação inicial. Deste modo o trabalho será concluído com a análise das 
respostas obtidas frente a fundamentação teórica apresentada e as discussões propostas.  
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Introdução 

 A escrita, ao longo da história, tem cumprido uma importante função social na 

humanidade. Assim, ensinar os primeiros passos para a aquisição desta conquista do homem 

torna-se uma tarefa complexa. Sobretudo com as mudanças que vêm ocorrendo devido ao 

advento das novas tecnologias.  



 

 Neste contexto torna-se nítido o papel da formação de professores principalmente no 

que tange alfabetização. Quando se discute este processo em seu início, a reflexão deve ser 

mais profunda, pois determinará todo o caminho que o aluno deverá percorrer depois. 

 Os conceitos de alfabetização e letramento têm perpassado por diferentes estudos no 

âmbito acadêmico nos últimos anos, buscando compreender de que forma se pode driblar o 

analfabetismo que, apesar de todos os avanços tecnológicos que a sociedade está inserida, 

insiste em aumentar. 

 Observam-se crianças terminando a primeira etapa do Ensino Fundamental sem 

possuir o desenvolvimento esperado da oralidade, leitura e escrita. Estes indícios tornam-se 

mais latentes quando o indivíduo conclui a Educação Básica e busca ingressar no Ensino 

Superior, por meio de vestibulares e provas de âmbito nacional. 

 Dentro deste contexto, o tema foi proposto como uma preocupação pessoal a respeito 

da alfabetização e letramento especialmente no momento que a criança percorre os primeiros 

passos deste processo, uma vez que atuo neste ambiente em uma instituição de ensino 

privado. Para isto é fundamental que se faça uma análise da formação de professores já em 

seu momento inicial, pois é neste espaço que o docente inicia seus primeiros estudos 

sistematizados a respeito da alfabetização na Língua Portuguesa. 

 Assim buscamos analisar este tema a partir do seguinte problema: De que forma a 

licenciatura plena em Pedagogia tem preparado o futuro professor para o desenvolver, nos 

anos iniciais do ensino fundamental, o processo de alfabetização da Língua Portuguesa.  

Objetivos 

A partir do problema, elencamos como objetivo geral analisar o papel da Formação 

Inicial de professores dos anos iniciais no que se refere ao processo de alfabetização da 

Língua Portuguesa.  

 Para alcançar este objetivo levantamos os seguintes objetivos específicos: Apontar as 

discussões no que tange à formação docente; explicar o processo de alfabetização no contexto 

de letramento e apresentar os dados coletados junto aos acadêmicos de Pedagogia de uma 

universidade estadual do Paraná. 

 

 

 

 



 

Marco Teórico  

 Observa-se um cenário de críticas a respeito da forma que o ensino está organizado, é 

compreendido e até mesmo estudado. A busca de mudanças na educação é cada vez mais 

latente em meio aos profissionais da área bem como da própria sociedade.  

 Todavia, se faz necessário compreender o contexto o qual está inserido o professor, 

para analisar quais serão os melhores caminhos a percorrer e qual profissional da educação é 

pertinente para acompanhar estas mudanças. 

 Para tanto, far-se-á uma análise a respeito dos saberes e fazeres da docência no 

contexto da formação de professores. Tardif (2000) discute que de um tempo para cá existe, 

em vários países uma preocupação com a profissionalização dos agentes em educação, 

sobretudo com os professores. 

 De acordo com a autora a formação de professores se apresenta “como uma tentativa 

de reformular e renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de professor e de 

educador, assim como da formação para o magistério” (TARDIF, 2000 p.8). 

 O saber do professor se apresenta de forma complexa, uma vez que compreende os 

conhecimentos sistematizados mas também as vivências e experiências que absorve enquanto 

atua na atividade docente. Portanto, os saberes do trabalho docente só possuem sentido 

quando estão atrelados a prática. E precisam ser entendidos de forma concomitante, 

indissociáveis. 

 Também não se podem confundir os saberes profissionais com os conhecimentos 

adquiridos no âmbito acadêmico. Existe um abismo entre estes. Acredita-se que o que se 

aprende na academia é pouco utilizado na prática, diferente dos conhecimentos tidos como 

profissionais. É necessário se debruçar sobre o conjunto de saberes empregados pelos 

docentes em todas as suas atividades. Na academia se estuda conceitos e princípios elencados 

e organizados para fins didáticos, construídos para e pela academia, e na maioria das vezes 

não se insere conhecimentos do professor como profissional, dos fazeres, das práticas 

docentes. 

 De acordo com Pimenta (1996), o primeiro contato que temos com nossa formação 

docente são as vivências com os diversos professores que tivemos ao longo do período 

escolar. Além disso, constata-se que os primeiros anos de prática do professor são decisivos 

para ganhar autoconfiança. Estes primeiros passos difíceis vão moldando as demais práticas 

docentes praticadas por este profissional. 



 

 Outro ponto é que os saberes profissionais dos professores são diferentes e advêm de 

diferentes lugares. Utiliza-se conhecimentos de sua vida pessoal, vivências em família, 

experiências em sua trajetória escolar, conhecimentos acadêmicos e conhecimentos 

profissionais adquiridos com suas experiências em sala de aula enquanto professor, 

conhecimentos de outros professores e conhecimentos já enraizados no ser professor. 

 Suas atividades em sala de aula também são heterogêneas, uma vez que precisam 

alcançar diferentes metas ao mesmo tempo, no entanto existe na unidade no que tange a ação 

do professor que caminham para o mesmo fim. 

 Os saberes profissionais também são peculiares a cada um, uma vez que um professor 

não se constitui somente a um ser que detêm conhecimento teórico, mas um ser humano 

dotado de uma história, sentimentos, corpo, medos angústias, cultura. Desta forma, os saberes 

são peculiares e carregados de questões éticas e emocionais. Tardif complementa esta questão 

salientando que “[...] os saberes docentes são temporais, plurais e heterogêneos, 

personalizados e situados, e que carregam consigo as marcas do seu objeto, que é o ser 

humano” (2000, p.18). 

 Esta não é a lógica da sala de aula. Ninguém aprende e depois aplica, pelo contrário, 

se aprende fazendo e ao fazer, se aprende. Não se pode entender os acadêmicos como mentes 

em branco sem considerar as dimensões históricas, culturais e sociais que acompanharam toda 

sua trajetória de vida. Todo este processo resulta em uma formação inicial que ao concluir-se, 

não conseguiu atingir o aluno e este leva consigo as suas convicções e ideais que já possuía.

 Portanto se faz necessário reavaliar a formação inicial de forma que esta possa 

dialogar com os saberes profissionais e assim de fato possuir significado e contribuição para o 

cenário educacional.  

Metodologia 

 Deste modo a pesquisa iniciou com pesquisa bibliográfica a respeito do referido tema, 

com o intuito levantar as questões que permeiam os desafios da formação docente e da 

alfabetização do ensino da Língua Portuguesa. Após esta análise, far-se-á um estudo 

exploratório com coleta de dados e apresentação destes por meio de um questionário 

previamente elaborado com o público já mencionado.  

 O artigo inicia, desta forma, com um levantamento das principais discussões que 

permeiam a formação de professores, segue analisando os princípios básicos que norteiam a 



 

alfabetização da Língua Portuguesa e se encerrará com a análise dos dados coletados a partir 

do questionário que será realizado posteriormente. 

 Com base neste estudo busca-se explicitar a importância da reflexão a respeito da 

formação inicial docente, seus desafios e percalços no que se diz respeito a alfabetização da 

Língua Portuguesa. É um convite à reavaliação do profissional docente e se este atende as 

transformações sociais que lhe são impostas.  

Considerações Finais 

 Apesar desta pesquisa ainda não estar concluída uma vez que falta o cumprimento da 

última etapa, pode-se analisar a necessidade do estudo que busque compreender a formação 

de professores no contexto atual. 

 Debruçar-se sobre estas questões faz emergir a complexidade que está imbricada no 

trabalho do profissional da educação, que por muitas vezes é despercebida e incompreendida. 

Não é possível comparar esta função a nenhuma outra existente na sociedade, visto que esta 

possui peculiaridades em todos os seus aspectos desde o início de sua formação. 

 No que tange a alfabetização da língua materna, sobretudo nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, observa-se a importância da compreensão dos princípios básicos que norteiam 

este processo, que por vezes são incompreendidos ou até mesmo desconsiderados pelos 

professores. Princípios estes que são fundamentais para trazer a aprendizagem de forma 

significativa e real a criança. 

 As demais considerações a respeito do estudo serão elencadas posteriormente ao 

levantamento de dados para assim, de forma prática, confirmar ou não os argumentos aqui 

expostos. 
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