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No final do século XX, a configuração política e cultural no Brasil fez emergir 

novas demandas para a inserção social, participação no mercado de trabalho e 

conquista da cidadania. No contexto do mundo globalizado, tecnológico, competitivo e 

supostamente democrático, a circulação (e sobrevivência) das pessoas na sociedade 

requer um indivíduo que, não somente saiba ler e escrever, mas que seja capaz de se 

tornar um efetivo usuário da língua escrita, garantindo as possibilidades de expressão, 

comunicação e interpretação. Definitivamente, foi-se o tempo no qual bastava assinar 

o nome ou fazer pequenas anotações. Hoje a alfabetização plena parece essencial na 

luta contra a marginalização, constituindo-se como critério significativo dos índices de 

crescimento econômico e desenvolvimento humano. 

Em face dos apelos da sociedade letrada, não é por acaso o aumento das 

traduções de obras relacionadas ao tema ou de novas pesquisas sobre o ensino da 

língua materna. É por isso que, nos últimos 30 anos, os estudos nas áreas de 

psicologia, sociologia, ciências linguísticas e educação mudaram os referenciais 

teóricos e as diretrizes que regem as práticas do ensino da língua escrita. 

A despeito da relevância dos aportes teóricos, é preciso considerar o 

tumultuado circuito entre as contribuições acadêmicas e a realidade escolar. Por um 

lado, fica evidente a assimilação lenta (por vezes, superficial e distorcida) que a escola 

faz do discurso pedagógico de ponta; por outro, a insensibilidade dos meios de 

produção de conhecimento com relação à realidade escolar, aos impasses do ensino e 

à condição do professor. 

No contexto deste impasse, justifica-se a necessidade de se problematizar a 

formação do professor alfabetizador, situando a capacitação docente também sob 

novas bases. Na tentativa de rever concepções obsoletas, desconstruir práticas 

autoritárias e fundamentar novas expectativas, é preciso enfrentar os dilemas das 

práticas de formação, lidando com um “ser ou não ser” implícito tanto na natureza das 

propostas, como nos seus objetivos, conteúdos, eixos de intervenção, relação com os 

docentes e metodologias. O quadro abaixo sintetiza o a problemática em pauta: 

 

 

 

 



INICIATIVAS DE 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

SER OU NÃO SER DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES 

NATUREZA Iniciativas pontuais e fragmentadas ou projeto político de 

formação continuada? 

OBJETIVO Preencher lacunas de formação docente ou promover o 

amadurecimento profissional? 

CONTEÚDO Transmitir saberes técnicos ou garantir a fundamentação teórica 

em uma relação dialética com a prática de ensino?    

EIXOS DE 

INTERVENÇÃO 

Capacitar o professor ou promover uma formação científica, 

pedagógica e humanizadora? 

RELAÇÃO COM 

OS DOCENTES 

Ensinar cada professor individualmente ou favorecer no grupo 

processos dialógicos na busca de alternativas para lidar com os 

desafios da alfabetização? 

METODOLOGIA Trabalhar com modelos do fazer pedagógico ou com problemas 

que favoreçam a construção crítica das práticas de ensino?  

 

No que diz respeito à natureza das iniciativas de formação continuada, a 

tradição nos remete às iniciativas pontuais e fragmentadas, por vezes motivadas pela 

por interesses individuais de professores ou instituições, por vezes, oscilando ao sabor 

das descontinuidades políticas em função de orçamentos precários e falta de 

planejamento a longo prazo. Desta forma, a organização de um evento ou curso se faz 

pela pressuposição das necessidades docentes e raramente se fixa como iniciativa de 

interlocução ou apoio aos professores. Em oposição a este quadro, é possível propor 

um projeto de formação permanente, planejado com base nos diagnósticos escolares, 

nas prioridades docentes e nas políticas de erradicação do analfabetismo. 

Na revisão dos objetivos e conteúdos que subsidiam a organização dos 

cursos de capacitação, importa superar o pressuposto de que é preciso “completar a 

precária formação inicial dos professores”, transmitindo-lhes saberes técnicos cuja 

falta compromete a qualidade do ensino. Em uma perspectiva de trabalho mais 

abrangente, o desafio é promover o amadurecimento profissional, considerando a 

complexidade do processo de alfabetização e da função docente à luz dos contextos 

sociais de baixo letramento. Assim, não se trata apenas de ensinar os estágios de 

aprendizagem da língua escrita, mas de construir com os professores a própria 

viabilidade do projeto de letramento escolar (Arantes, Leite & Colello, 2010)ii. Neste 

caso, a fundamentação teórica faz sentido na relação dialética que se pode 

estabelecer com a prática pedagógica. 



É sob essa ótica que se pode também pensar nos eixos de intervenção para 

a formação continuada de professores (Colello & Silva, 2008)iii. Com base em 

“abordagens científicas”, é possível favorecer a construção de critérios didáticos 

apoiados na compreensão das dimensões linguísticas, sociais e psicológicas do ler e 

escrever (Colello, 2010)iv. Por sua vez, a “abordagem pedagógica” estimula o 

intercâmbio de experiências e o debate sobre as diretrizes do ensino, planejamento, 

metodologias de trabalho e avaliação. Finalmente, o que aqui denominamos como 

“abordagem humanizadora” diz respeito ao compromisso de atender à especificidade 

do grupo de educadores, investindo na reflexão sobre a constituição docente, os 

modos de se relacionar no contexto do trabalho escolar e os vínculos dos professores 

com a língua escrita. 

Em consonância com esta perspectiva de formação, cumpre estabelecer uma 

dinâmica dialógica na relação entre formadores e professores. Ao invés de instituir 

a voz (e a verdade) do especialista, importa promover o intercâmbio entre múltiplas 

experiências, visando a busca coletiva de alternativas para o ensino da língua escrita. 

Na perspectiva metodológica, isso significa rechaçar receitas pedagógicas e 

atividades-modelo para lidar com efetivos problemas da sala de aula. Significa 

fortalecer o compromisso com os desafios da escola e as metas da alfabetização. 

Significa colocar o professor em uma posição crítica em face do seu próprio trabalho e 

processo de formação. 
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