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RESUMO
Partindo do pressuposto de que uma educação de qualidade depende da boa formação do
professor, que a alfabetização é a base do processo de ensino e aprendizagem e o papel do
professor alfabetizador é fundamental no processo da construção do conhecimento, é
imprescindível investigar a formação do professor alfabetizador, a fim de compreender se o
mesmo recebeu ou está recebendo a formação necessária para desenvolver o seu trabalho. A
discussão dessa temática se dá, a partir do momento em que se propõe investigar questões
relacionadas à formação docente, pois merece atenção e deve ser discutida com a finalidade
de melhorar a prática pedagógica e assim avançar na qualidade de ensino. Para que haja um
olhar ao objeto de estudo na sua historicidade, teorizar-se-á acerca da formação do professor
nos diferentes contextos históricos, cuja finalidade será verificar uma orientação que possa
contribuir verdadeiramente para que o professor alfabetizador possa desenvolver um trabalho
que resulte no desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem do educando. O presente
artigo discutirá a formação do professor alfabetizador numa perspectiva histórica
identificando e analisando as dimensões da formação dos professores alfabetizadores na
educação contemporânea, fazendo uma análise de como seus pressupostos repercutem na
formação dos docentes alfabetizadores. Utilizando-se do contexto histórico para ter o
conhecimento da Educação em diversos momentos e, assim, discutir se a formação que está
sendo oferecida, seja inicial ou continuada, realmente apoia esse profissional em suas
necessidades teóricas e práticas visando sempre a qualidade da educação.
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1 INTRODUÇÃO

Acreditamos não ser possível dissertar a respeito do objeto de estudo formação do
professor alfabetizador, sem antes esclarecer a importância desse profissional para a educação
e, consequentemente, a sociedade. A formação dos professores alfabetizadores é um assunto
discutido e pensado pelos profissionais da Educação e vem ocupando um espaço significativo
nas políticas educacionais. Para que o professor seja reconhecido como o grande agente do
processo educacional é necessário que o mesmo receba uma formação teórica que possa
subsidiar a sua prática, ou seja, as teorias e as práticas devem estar associadas diretamente,
possibilitando ao professor relacionar as teorias aprendidas nos cursos de formação de
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professores com as práticas cotidianas ligadas à função do educar. Dessa maneira, a qualidade
de sua formação tem grande contribuição para a transformação da educação, do ensino e da
sociedade.
Diante desse contexto, é necessário que se reconheça a importância desse profissional
e de uma boa formação que lhe possibilite desenvolver um trabalho de acordo com as
necessidades educacionais contemporâneas. Por muito tempo, a formação docente não foi
uma questão que merecesse atenção, principalmente, em relação ao professor alfabetizador de
quem não era exigido uma formação específica, podendo lecionar nas séries iniciais qualquer
um que soubesse ler e escrever, Damis (2002, p. 102), afirma que:
Houve um tempo em que para lecionar uma disciplina no nível secundário
predominou, por vários anos, a exigência de, se possível, tê-la estudado em nível
mais alto ou no próprio nível – mas houve época em que nem mesmo essa exigência
era cumprida, e a única condição para o exercício da docência no ensino primário e
no ensino secundário era a de não ter sido condenado por nenhum crime infamante.

Porém, não podemos deixar de salientar que a formação docente não é garantia de
qualidade, mas que uma ação pedagógica efetiva contribui consideravelmente para que o
processo ensino e aprendizagem ocorra. Diante dessa constatação, necessita-se de uma
atenção maior para a formação do professor que não se concretiza apenas no curso específico,
mas se dá também por meio das experiências adquiridas no cotidiano, pois o contato direto
fará com o que sua prática adquira sentido e se efetive, e esse trabalho pedagógico é,
geralmente, construído e reconstruído, avança e recua, trazendo muitas vezes conflitos e
desafios para o professor. Porém, os cursos que formam estes profissionais devem visar
sempre a excelência a fim de que haja uma transformação no processo educacional.
Estudar a formação do professor alfabetizador e analisar o que esse profissional
carrega como força de trabalho é algo extremamente valioso. Conhecendo a história de sua
formação, o mesmo poderá buscar o fortalecimento cultural para transmitir aos seus
estudantes os conhecimentos de alfabetização e letramento de forma dialética. A atualização e
o aprimoramento devem ser constantes, ampliando sua condição de orientar e direcionar
aprendizagens, visando à formação integral do educando. Freire (1996) afirma que, ao ser
produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a
ser ultrapassado por outro amanhã.
Um professor em processo de formação precisa reconstruir e transformar saberes em
práticas, afinal, a teoria já lhe é conhecida, mas a prática ainda não lhe foi apresentada.
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Martins (1999, p.8) afirma que construir um saber a respeito do fazer docente considerará a
realidade das coisas e não de uma teoria.
Nóvoa (1997) aponta novas abordagens a respeito da formação de professores, saindo
de uma perspectiva centrada na dimensão acadêmica para uma perspectiva no terreno
profissional, pessoal e de organização, a partir do contexto escolar. O referido autor alerta,
inclusive, que a formação de professores tem ignorado o desenvolvimento pessoal,
confundindo “formar e formar-se”. De acordo com Garcia (1997), quando abordamos a
formação de professores, podemos estar adotando posições epistemológicas, ideológicas e
culturais em relação ao ensino, ao professor e aos alunos. Logo, a formação de professores
deve propiciar situações que viabilizem a reflexão e a tomada de consciência das limitações
sociais, culturais e ideológicas da profissão docente, considerando como horizonte um projeto
pessoal e coletivo.
Cabe ressaltar, ainda, que a prática pedagógica é o corpo de ação do professor, é ela
que efetiva os objetivos do ensino e fundamenta a educação como direito do cidadão.
Relacionar teoria e prática promove o comprometimento do docente na busca pela melhoria
constante do ensino e todo professor que objetiva a qualidade do ensino e, principalmente, o
desenvolvimento da aprendizagem de seu estudante procurará sempre melhorar sua prática
cotidiana.

2 A EDUCAÇÃO EM DIFERENTES MOMENTOS HISTÓRICOS

Na sociedade primitiva, não existiam instituições educacionais e a educação acontecia
de modo espontâneo e integral. Porém, mais significativo do que meramente receber
educação, o ensino nas comunidades era para a vida e por meio da vida, para aprender era
preciso praticar e exercitar. O processo educativo tinha como instrumento a transmissão do
conhecimento entre os membros do grupo, por isso se dava de forma integral. Porém, a
sociedade se transformou, surgindo então as classes sociais e, consequentemente, mudanças
que afetam também a esfera da educação (PONCE, 1981, p. 23).
Com uma nova organização na sociedade, o período da Antiguidade foi marcado por
uma nova estruturação socioeconômica, por conta do surgimento das cidades. Sendo assim, o
processo educativo, que era comunitário, sofre algumas alterações com o aparecimento das
primeiras escolas. A partir de então, o ideal de educação era influenciado pela sociedade, as
famílias tradicionais da antiga nobreza, pessoas que tinham influência econômica eram
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atendidas nessa instituição. Foi na Antiguidade que surgiu o pensamento pedagógico, sempre
enlaçado com a filosofia, tendo como destaques os três primeiros pensadores da educação,
cujas obras influenciam o campo educacional da modernidade. São eles, Sócrates (469-399
a.C.) que acreditava que o objetivo da educação era transmitir conhecimento desinteressado,
com o fim de preparar o homem para seguir o caminho da virtude e a busca da sabedoria.
Platão (429-347 a.C.), admirador e discípulo de Sócrates fundou a Academia de Atenas,
famosa escola de Filosofia em que mestre e discípulos viviam em comum, debatendo
constantemente os mais variados temas. E, por fim, Aristóteles (384-322 a.C.), que foi o mais
importante dos discípulos de Platão. Ao contrário de seu mestre, mais preocupado com
questões transcendentais, Aristóteles acreditava que o conhecimento devia ser procurado no
mundo material e real. Fundou, para isso, o Liceu de Atenas, escola em que ele e seus
discípulos dedicaram suas vidas à discussão filosófica, estudo, ensino e pesquisas em larga
escala, abrangendo praticamente todo o conhecimento da época.
É importante apontar que havia uma diferenciação entre a forma de educar na Grécia.
A Educação Espartana era voltada para a guerra, as crianças recebiam uma educação que lhes
estimularia as virtudes guerreiras. Aos sete anos, o Estado apossava-se dos jovens os quais
recebiam apenas instruções militares. Já em Atenas, não tinham uma preparação estritamente
militar, tinham um objetivo voltado para a formação integral do indivíduo, com um bom
preparo físico, psicológico e cultural. Em torno dos sete anos, o menino era orientado por um
pedagogo e, na escola, estudavam música, artes, filosofia e praticavam atividades físicas. As
meninas, não frequentavam a escola, e ficavam aos cuidados das mães até o casamento.
Ainda na Antiguidade, destacamos a Educação Romana, na qual os filhos de
proprietários eram educados ao lado do pai, o qual os ajudava nas tarefas mais simples. A
posse de terras também era um fator importante. Para aprender sobre agricultura, os jovens
romanos acompanhavam seus pais. Aos vinte anos já sabiam arar a terra e lidar com a guerra
e a vida pública. Um outro aspecto importante nessa época era a oratória. A partir do séc. IV
(a. C.), devido à insatisfação gerada pela educação ministrada até então pelos nobres, as
pessoas começaram a exigir uma nova educação. E assim como aconteceu na Grécia, uma
quantidade notável de professores aparece, sendo divididos em: Lugimaster, que era o
professor da educação primária, geralmente um antigo escravo, um velho soldado ou um
proprietário arruinado. Embora fossem homens livres, eram inferiorizados por terem que
trabalhar para sobreviver. Percebe-se, então, a precariedade das escolas primárias, pois
dispunham de poucos bancos e uma cadeira para o mestre e pouco material disponível. Vale
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ressaltar que o mestre não estava autorizado a cobrar pelo seu trabalho, apenas recebia
presentes dos alunos.
O Gramático, era o responsável pelo ensino médio, levava de casa em casa a instrução
enciclopédica necessária para a política, os negócios e os tribunais. Ensinava o essencial da
cultura e formava as opiniões públicas. O Retor era o responsável pelo ensino superior. Tinha
um pouco de poeta, ator, músico e advogado. Cabe frisar que a educação era concedida
apenas às crianças ricas que aos sete anos entrava para a escola Ludimagister, aos doze
começavam a frequentar a do Gramático e aos dezesseis tinha o contato com o Retor.
Posteriormente, com alguns acontecimentos, a Educação fica a cargo do Estado. Afinal, os
futuros funcionários públicos se formariam nas escolas (PONCE, 1981). O ensinamento
estava fortemente ligado ao patriotismo e celebrava a todo momento a glória do príncipe.
Dos pressupostos antropológicos que embasam a pedagogia, os romanos assim
como os gregos representam a tendência essencialista, que atribui à educação a
função de idealizar o que o homem deve ser, a partir de um modelo, portanto, os
modelos eram tão importantes para os antigos. (QUEIROZ, 2009, p. 15).

Na Idade Média, a Educação era vista como um instrumento para se alcançar a
sabedoria. E essa sabedoria, consequentemente, levaria à felicidade. Com o desmoronamento
do trabalho escravo ocorrem algumas mudanças. A Igreja Católica passa a controlar quase
toda a sociedade feudal, inclusive a economia. No campo educacional, dois grandes
pensadores eram ligados à Igreja Católica: São Tomás de Aquino, que teve sua filosofia
ligada a de Aristóteles, o qual, por sua vez, tinha suas concepções como um dos fundamentos
da pedagogia da essência; e Santo Agostinho, que teve como influência as teorias de Platão,
mais precisamente do neoplatonismo. No âmbito educacional, o domínio da Igreja também
prevaleceu. Após o desaparecimento das chamadas escolas pagãs, a Igreja se apressou para
pegar a instrução pública para si. E como havia uma grande influência dos monastérios,
surgiram as Escolas Monásticas, as quais se dividiam em duas categorias: Escolas dedicadas à
instrução dos futuros monges que ministravam o ensino religioso e Escolas destinadas à
plebe, que se preocupavam com a pregação em vez da instrução. E, ainda, foram criadas as
Escolas Externas destinadas aos clérigos e alguns nobres que queriam estudar. Todos os
jovens nobres tinham um percurso a seguir, como explica Ponce:
O jovem nobre vivia sob tutela materna até os sete anos, ocasião em que entrava
como pajem ao serviço de um cavaleiro amigo. Aos quatorze, era promovido a
escudeiro, e nessa qualidade acompanhava o seu cavaleiro às guerras, torneios e
caçadas. Por volta dos vinte e um anos, era armado cavaleiro. (PONCE, 1981, p.
94).
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Com a transformação que ocorreu no âmbito econômico, a educação também sofreu
modificação. O aparecimento dos burgueses fez com que a Igreja deslocasse o foco de seu
ensino criando as Escolas Catedrais. O ensino estava nas mãos do clero e não mais nas dos
monges. Tinha como foco a Teologia e a instrução não era um fator importante nas escolas.
O comércio de expansão deu novos rumos à ciência e à educação. Nesse período, o
movimento humanista, marcado pelo período do Renascimento, procurava romper com
concepções dominantes da Idade Média, procurando formar uma nova imagem de homem e
de cultura. Surgiu uma preocupação com a Educação, acarretando no surgimento das escolas
modernas. O Renascimento foi um período de grandes mudanças, o qual se baseou no
antropocentrismo, individualismo e racionalismo (PONCE, 1981).
Na Inglaterra, no século XVIII, eclodiu a Revolução Industrial. Esse novo modelo de
produção iria se espalhar por praticamente toda a Europa e posteriormente todo o mundo.
Para discorrermos sobre a Revolução Industrial, é preciso que nos reportemos a teóricos que
tiveram papel importante na educação, pois estudaram a implantação do modo de produção
capitalista, bem como as relações socioeconômicas e políticas e seu desenvolvimento no
processo histórico. É de suma importância estudar a compreensão do modo que Marx e
Engels, compreendiam a sociedade, para que possamos entender a análise que faziam do
processo educativo. Encontramos nas obras de Marx e Engels (2004) discursos cujo eixo das
discussões encontra-se articulado pela divisão do trabalho, bem como a inserção do modo de
produção capitalista. O objetivo central de Marx é analisar a sociedade capitalista concebida
como totalidade, a partir do entendimento das categorias econômicas.

3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR NO BRASIL

A necessidade de uma boa formação docente já fora preconizada por Comênio, no
século XVII, e o primeiro estabelecimento institucional de formação de professores teria
surgido em 1684, com o nome de Seminário dos Mestres. Mas a questão da formação de
professores exigiu uma resposta institucional apenas no século XIX, quando, após a
Revolução Francesa, foi colocado o problema da instrução popular, criando-se as Escolas
Normais como instituições encarregadas de preparar professores. A primeira instituição com o
nome de Escola Normal foi proposta pela convenção, em 1794, e instalada em Paris em 1795.
Já a partir desse momento se introduziu a distinção entre Escola Normal Superior para formar
professores de nível secundário e Escola Normal simplesmente, também chamada Escola
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Normal Primária, para preparar os professores para atuarem no ensino primário (DUARTE,
1986, p. 65-66).
No Brasil, a questão de preparação dos professores emergiu após a Independência,
quando se começou a cogitar uma organização para a instrução popular. Durante todo o
período colonial, desde os colégios jesuítas, passando pelas aulas régias implantadas pelas
reformas pombalinas até os cursos superiores criados a partir da vinda de D. João VI em
1808, não se manifesta preocupação explícita com a questão da formação de professores. Com
a criação da Lei das Primeiras Letras, é que essa preocupação passa a fazer parte do contexto
da época. É colocada, então, a exigência de preparo didático, porém não se fazendo referência
propriamente à questão pedagógica. O ensino, nessas escolas, deveria ser desenvolvido pelo
método mútuo, os professores deveriam ser treinados nesse método, às suas expensas, nas
capitais das respectivas províncias. Após a promulgação do ato adicional que colocou a
instrução popular sobre responsabilidade das províncias, estas seguem o modelo adotado
pelos países europeus e criam as Escolas Normais, que se iniciaram no Rio de Janeiro, e,
posteriormente, nas outras regiões, ressalvando o fato de serem fechadas e reabertas
periodicamente.
Como visavam a uma formação específica para as escolas primárias, as Escolas
Normais enfatizavam a necessidade dessa formação. O currículo trabalhado nessas escolas era
o mesmo trabalhado nas escolas de primeiras letras, o que se pressupunha era que os
professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberiam transmitir às
crianças, desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico. No período de 1890 a 1932,
houve o estabelecimento e a expansão das escolas normais que apresentaram significativas
reformas que foram marcadas pelas vertentes do enriquecimento dos conteúdos curriculares e
a ênfase nos exercícios práticos de ensino; porém sem assegurar de forma deliberada e
sistemática, uma preparação didático-pedagógica, não se estaria, em sentido próprio,
formando professores (REIS FILHO, 1995, p. 44). Essa reforma tornou-se referência na
formação dos educadores, que eram enviados de todas as regiões do país, para estagiar em
São Paulo. E assim, as Escolas Normais se firmam e expandem por todo o país.
Com o passar dos anos, embora as Escolas Normais tenham se fixado, não se
observavam avanços significativos. Uma nova fase se abriria com o surgimento dos institutos
de educação, concebidos como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como
objeto do ensino, mas também da pesquisa, tendo como principais criadores Anísio Teixeira e
Fernando de Azevedo, sob a inspiração do ideário da Escola Nova. Os teóricos da educação,
por querer erradicar a ideia de que as Escolas Normais eram ao mesmo tempo escolas de
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cultura geral e de cultura profissional, não conseguiram sucesso em nenhum dos dois
objetivos, transformando, posteriormente, as Escolas Normais em Escolas de Professores, que
incluíam em seu currículo disciplinas voltadas especificamente à educação. (VIDAL, 2001, p.
79-80).
No período compreendido entre 1939 e 1971, sob a base do Instituto de Educação do
Distrito Federal e de São Paulo, elevados ao nível universitário, iniciam-se organizações sobre
os cursos de formação de professores para as escolas secundárias, a partir do decreto-lei n.
l.190, de 4 de abril de 1939, que compôs o modelo conhecido como “esquema 3+1” adotado
na organização dos cursos de licenciatura e de Pedagogia. Os primeiros formavam os
professores para ministrar as várias disciplinas que compunham os currículos das escolas
secundárias; os segundos formavam os professores para exercer a docência nas Escolas
Normais. Em ambos, vigorava o mesmo esquema: três anos para o estudo das disciplinas
específicas, vale dizer, os conteúdos cognitivos, e um ano para a formação didática. Com a
aprovação em âmbito nacional do decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido
como Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946), uma nova estrutura dos cursos
normais é idealizada. O curso normal, em simetria com os demais cursos de nível secundário,
foi dividido em dois ciclos: o primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e
tinha duração de quatro anos, com o objetivo de formar regentes do ensino primário e
funcionaria em Escolas regionais. O segundo ciclo, com a duração de três anos, correspondia
ao ciclo colegial do curso secundário com objetivo de formar os professores do ensino
primário e funcionaria em Escolas Normais e nos institutos de educação. Ao serem
implantados, tanto os cursos normais como os de licenciatura e Pedagogia centraram a
formação no aspecto profissional garantido por um currículo composto por um conjunto de
disciplinas a serem frequentadas pelos alunos, dispensada a exigência de escolas-laboratório.
Isso criou uma dualidade, pois os cursos de licenciatura ficaram marcados pelos conteúdos
culturais-cognitivos, relegando o aspecto didático- pedagógico a um apêndice de menor
importância, representado pelo curso de didática, visto como apenas uma exigência formal
para a obtenção do registro profissional de professor (MONARCHA, 1999, p. 324-336).
Em decorrência da lei n. 5.692/71 (BRASIL, 1971) os ensinos primário e secundário
sofrem modificações, tendo suas denominações alteradas para Primeiro grau e Segundo grau.
Assim, desaparecem as Escolas Normais e surge a habilitação específica de 2º grau para o
exercício do magistério de 1º grau. Pelo parecer n. 349/72 (BRASIL, 1972), aprovado em 6 de
abril de 1972, a habilitação específica do magistério foi organizada em duas modalidades
básicas: uma com a duração de três anos, que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra com
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a duração de quatro anos, habilitando ao magistério até a 6ª série do 1º grau. O currículo
mínimo compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o território nacional para todo o
ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a formação geral e uma parte diversificada,
visando à formação especial. O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau.
Porém, mesmo com as mudanças na formação dos professores o ensino continuava precário e
preocupante (CAVALCANTE, 1994, p. 59, 76 e 123). Tal fato levou o governo a criar, em
1982, o projeto Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs). A partir
de 1980, um amplo movimento pela reformulação dos cursos de Pedagogia e licenciatura
adotou o princípio da “docência como a base da identidade profissional de todos os
profissionais da educação” (SILVA, 2003, p. 68 e 79). Com esse princípio, a maioria das
instituições tendeu a situar como atribuição dos cursos de Pedagogia a formação de
professores para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino de 1º grau (ensino
fundamental).
No ano de 1986, o então Conselho Federal de Educação aprova o Parecer n. 161, sobre
a Reformulação do Curso de Pedagogia, que faculta a esses cursos oferecer também formação
para a docência de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, o que algumas instituições já vinham
fazendo experimentalmente. Com a publicação da Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – em dezembro de 1996, alterações são propostas tanto para as
instituições formadoras como para os cursos de formação de professores, tendo sido definido
o período de transição para efetivação de sua implantação. Em 2002, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores são promulgadas e, nos anos
subsequentes, as Diretrizes Curriculares para cada curso de licenciatura passam a ser
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (SAVIANI, 2008, p. 218-221).
Quanto aos cursos de graduação em Pedagogia, somente em 2006, depois de muitos
debates, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para esses cursos, propondo-os como licenciatura e
atribuindo a estes a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, bem como para o ensino médio na modalidade Normal, onde fosse necessário e
onde esses cursos existissem. Essa licenciatura passa a ter amplas atribuições, embora tenha
como eixo a formação de docentes para os anos iniciais da escolarização (TANURI, 2000, p.
61-88).
A Lei 9.394/96 (LDB) dedicou um título inteiro (VI) aos profissionais da educação,
especialmente para a sua formação, em seu artigo 62 estabelece as bases para os princípios de
formação de docentes, que, de forma geral, coloca como ideal a formação em nível superior
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aos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. O art. 63 diz, em seu inciso I, que os
institutos superiores de educação manterão “cursos formadores de profissionais para a
educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental”.
A Resolução CP/CNE nº 1, de 30/9/99, estabelece, em seu art. 12º, inciso I que:
Os institutos superiores de educação, de caráter profissional, visam à formação
inicial, continuada e complementar para o magistério da educação básica, podendo
incluir o curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação
infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental. (BRASIL,
1999).

Contudo, vale salientar que quando nos referimos à formação do professor
alfabetizador, não estamos unicamente nos reportando à formação em nível superior e, à
formação num contexto amplo que engloba as capacitações, os cursos, os estudos, dentre
outros. É preciso que este profissional esteja sempre atualizado e disposto a melhorar a sua
prática. O professor precisa estar em constante aperfeiçoamento. Necessita estar atento para
acompanhar as mudanças que ocorrem continuamente na sociedade, para que, assim,
desenvolva seu trabalho focado no objetivo traçado: o avanço do processo ensino e
aprendizagem dos seus educandos e, consequentemente, a melhoria na qualidade da educação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos observar que a discussão sobre qualidade de ensino passou a ser um ponto
importante e de interesse de todos, ao se constatar que qualidade e formação de professores
caminham juntas, e que a formação teórica e prática do professor pode contribuir para
melhorar a qualidade do ensino. Os profissionais da educação, principalmente o alfabetizador,
devem estar conscientes de que sua formação é permanente. Porém, quando analisamos a
formação do professor historicamente, percebemos que os desafios que o profissional docente
enfrentou e ainda enfrenta são inúmeros.
A história da Educação nos mostra que esse profissional esteve presente em todos os
momentos da história, tendo contribuições importantes para o desenvolvimento das ideias
pedagógicas. No entanto, na Educação Contemporânea, encontramos profissionais que por
não terem recebido uma boa formação, não desenvolvem seu trabalho da maneira como
deveria desenvolvê-lo.
Por isso, trabalhar com temas que tratem especificamente da formação do professor
alfabetizador e ter a possibilidade de contribuir com os cursos de formação e aperfeiçoamento
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dos professores alfabetizadores no sentido de lhes apresentar quais as verdadeiras
necessidades do profissional alfabetizador, é de suma importância e necessidade.
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